
 

 

 

Број: 323/2023/2 

Датум: 14.03.2023. године 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

 

са 448. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 14. фебруара 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 решења Регулаторног тела за електронске комуникације и 

поштанске услуге, бр. 1-01-3451-734/22-1 од 06.06.2022. године, о престанку 

важења дозволе за коришћење радио-фреквенције издате ПМУ Београдска 

надбискупија, Београд - Радио Марија Ниш 102,7, и доношење одлуке;;   

3. Разматрање пријавe промене власничке структуре ПМУ Радио-Студио 

Нешвил д.о.о., Клење и доношење одлуке;   

4. Разматрање захтева ПМУ ВТВ д.о.о., Суботица - ТВ Бечеј за продужење 

дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева, у складу са 

чланом 88. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;  

5. Разматрање извештаја о измени Привременог решења Савета Регулаторног 

тела за елекронске медије бр. КН/26-1536/17/22-6 од 06.06.2022. године ПМУ 

Kolubara Press д.о.о., Лазаревац - K::CN К и доношење одлуке;   

6. Разматрање Извештаја Правне службе о покретању поступка за престанак 

важења дозволе за пружање медијске услуге ПМУ Mix Media 2009 d.o.o. 



3 

 

Kraljevo - TV MIX, сходно члану 89. став 1. тачка 4) Закона о електронским 

медијима и доношење одлуке; 

7. Разматрање Извештаја Правне службе о престанку важења дозволе пре истека 

времена на које је издата ПМУ Радио Србобран д.о.о., Србобран - Радио 

Србобран 102,6, сходно члану 89. став 2. Закона о електронским медијима;  

8. Разматрање Извештаја Правне службе о исправци решења Савета 

Регулаторног тела за електронске медије, бр. 05-1676/22-6 од 07.10.2022. 

године, ПМУ Ритам д.о.о., Врањска Бања и доношење одлуке;  

9. Разматрање и доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре 

истека времена на које је издата, ПМУ Ритам д.о.о. Врањска Бања, - Радио 

Ритам Врањска Бања 89,1, сходно члану 89. став 1. тачка 1) Закона о 

електронским медијима;  

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

Ритам д.о.о., Врањска Бања - ТВ Ритам;  

11. Разматрање захтева ПМУ ТВ Смедерево д.о.о., Смедерево о издавању дозволе 

за пружање медијске услуге, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима и доношење одлуке; 

12. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању виснине годишње накнаде за 

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

13. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за 

пружање медијске услуге ПМУ Una World д.о.о. Београд – Una; 

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

Arena Channels Group д.о.о., Београд - Arena Sport 9; 

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

Arena Channels Group д.о.о., Београд - Arena Sport 10; 

16. Разматрање предлога Републичког секретаријата за јавне политике у вези 

„Програм за поједностављење административних поступака и регулативе „е-

ПАПИР” за период 2023-2025. године“ са препорукама за оптимизацију 

административних поступака из надлежности Регулатора ради давања 

мишљења. 

  

•  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања предложеног дневног реда, Савет је једногласно усвојио 

дневни ред за 448. ванредну седницу. 

 

•  

2. Разматрање решења Регулаторног тела за електронске комуникације и 

поштанске услуге, бр. 1-01-3451-734/22-1 од 06.06.2022. године, о 

престанку важења дозволе за коришћење радио-фреквенције издате 

ПМУ Београдска надбискупија, Београд - Радио Марија Ниш 102,7, и 

доношење одлуке;; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

 

О Д Л У К У 
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Упутити захтев Регулаторном телу за електронске комуникације и поштанске 

услуге, о издавању појединачне дозволе за коришћење радио фреквенције пружаоцу 

медијске услуге Радио Марија Ниш 102,7, у складу са чланом 100. став 2. Закона о 

електронским комуникацијама. 

 

•  

3. Разматрање пријавe промене власничке структуре ПМУ Радио-Студио 

Нешвил д.о.о., Клење 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 Радио-Студио Нешвил привредно друштво за производњу, промет и 

информације д.о.о. Клење, ул. Карађорђева 89 – Радио Нешвил 102,2 која би била 

извршена тако што би његов досадашњи оснивач Тамара Остојић пренела целокупан 

свој оснивачки удео у висини од 100% у капиталу друштва на физичко лице Сању 

Миливојевић из Белотића, неће настати стање којим се нарушава медијски плурализам. 

 

•  

4. Разматрање захтева ПМУ ВТВ д.о.о., Суботица - ТВ Бечеј за продужење 

дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева, у складу са 

чланом 88. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Продужава се дозвола за пружање медијске услуге бр. К 198-2 од 09.02.2014. 

године, пружаоцу медијске услуге VTV d.o.o. Subotica– ТВ Бечеј сходно члану 88. 

Закона о електронским медијима. 

 

•  

5. Разматрање извештаја о измени Привременог решења Савета 

Регулаторног тела за елекронске медије бр. КН/26-1536/17/22-6 од 

06.06.2022. године ПМУ Kolubara Press д.о.о., Лазаревац - K::CN К и 

доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

МЕЊА се Привремено Решење Савета Регулаторног тела за електронске медије 

бр. КН/26-1356/17/22-6 од 06. јуна 2022. године тако што : 

- у ставу 1. изреке Решења, број: 19.797,69“, мења се бројем: „29.797,69“ 

 

У осталом делу, Решење бр. КН/26-1536/17/22-6 од 06.06.2022. године, остаје 

непромењено. 
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•  

6. Разматрање Извештаја Правне службе о покретању поступка за 

престанак важења дозволе за пружање медијске услуге ПМУ Mix Media 

2009 d.o.o. Kraljevo - TV MIX, 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. К410 

од 21.12.2018. године, пружаоцу медијске услуге MIX MEDIA 2009 d.o.o. Kraljevo- TV 

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

 

Да се представник пружаоца медијске услуге MIX MEDIA 2009 d.o.o. Kraljevo- 

TV MIX 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 пре 

истека времена на које је издата ПМУ Радио Србобран д.о.о., Србобран - 

Радио Србобран 102,6, сходно члану 89. став 2. Закона о електронским 

медијима;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Престаје да важи дозвола за пружање медијске услуге број 272/2008-4 од 

17.06.2016. године пружаоцу медијске услуге Радио Србобран 102,6, сходно члану 89. 

став 2. Закона о електронским медијима. 

 

•  

8. Разматрање Извештаја Правне службе о исправци решења Савета 

Регулаторног тела за електронске медије, бр. 05-1676/22-6 од 07.10.2022. 

године, ПМУ Ритам д.о.о., Врањска Бања и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Донеси се одлука којом се пружаоцу медијске услуге ТВ Ритам, у решењу бр. 05-

1676/22-6 од 07.10.2022. године, мења податак о датуму престанка плаћања накнаде за 

пружање медијске услуге тако што ће се уместо 07.10.2022. године, навести 05.09.2022. 

године, сходно члану 144. Закона о општем управном поступку. 

 

 

•  

9. Разматрање и доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе 

пре истека времена на које је издата, према ПМУ Ритам д.о.о., Врањска 
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Бања - Радио Ритам Врањска Бања 89,1, сходно члану 89. став 1) тачка 1) 

Закона о електронским медијима;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на које је 

издата према ПМУ Радио Ритам Врањска Бања 89,1, сходно члану 98. став 3. Закона о 

општем управном поступку. 

 

•  

10. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

ПМУ Ритам д.о.о., Врањска Бања -ТВ Ритам;  

 

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 К80-2: Привредно друштво „Ритам“ д.о.о. Врањске бање, 

Грамађе 12а-ТВ Ритам, МБ 17292269 почев од 01. новембра 2022. године до 09. јануара 

2023. године у износу од 3.295,50 динара. 

 

УТВРЂУЈЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

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

пружаоцу медијске услуге К80-2: Привредно друштво „Ритам“ д.о.о. Врањске бање, 

Грамађе 12а-ТВ Ритам, МБ 17292269 почев од 10. јануара 2023. године па на даље док 

за то постоје законски услови у износу од 2.739,10 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 228,25 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/80-3050/11/22-7 од 13.06.2022. године. 

 

Ово решење важи до дана доношења решења о главној ствари. 

 

•  

11. Разматрање захтева ПМУ ТВ Смедерево д.о.о., Смедерево о издавању 

дозволе за пружање медијске услуге, сходно члану 83. 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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Одбацује се захтев за издавање дозволе за пружање медијске услуге број 05-

1723/22 од 16.09.2022. године подносиоца ТВ СМЕДЕРЕВО друштво са ограниченом 

одговорношћу, Смедерево, као непотпун. 

 

•  

12. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању виснине годишње накнаде 

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

Б;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

Доноси се решење: 

 

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

услуге Радиодифузно предузеће „Студио Б“ д.о.о. из Београда, ул. Цара Душана бр.208 

– ТВ Студио Б, МБ 07010109, за право на пружање медијске услуге телевизијског 

емитовања, стечено на основу издате дозволе за пружање медијске услуге број 570/2022, 

у укупном износу од 11.664.169,40 динара. 

 

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

извршења, плати за првих шест месеци пружања медијске услуге 1/2 годишње накнаде 

за пружање медијске услуге из става 1. изреке решења, умањену за износ депозита, тако 

да је потребно да уплати износ од 2.916.042,33 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 21.11.2022. године, плаћа месечно 1/12 утврђене годишње накнаде 

за пружање медијске услуге из става 1. изреке решења, и то у износу од 972.014,11 

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. 

 

•  

13. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

за пружање медијске услуге ПМУ Una World д.о.о. Београд – Una;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

Донеси се решење: 

 

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

услуге „UNA WORLD“ д.о.о. из Београда, Булевар Краља Александра бр.18, спрат 7 – 

Una, МБ 21702021, за право на пружање медијске услуге телевизијског емитовања, 

стечено на основу издате дозволе за пружање медијске услуге број 582/2023, у укупном 

износу од 11.664.169,40 динара. 
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Пружалац медијске услуге из става 1. изреке је дужан да, под претњом принудног 

извршења, плати за првих шест месеци пружања медијске услуге 1/2 годишње накнаде 

за пружање медијске услуге из става 1. изреке решења, умањену за износ депозита, тако 

да је потребно да уплати износ од 2.916.042,33 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 06.02.2023. године, плаћа месечно 1/12 утврђене годишње накнаде 

за пружање медијске услуге из става 1. изреке решења, и то у износу од 972.014,11 

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. 

 

•  

14. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

ПМУ Arena Channels Group д.о.о., Београд - Arena Sport 9;  

 

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 К504: „ARENA CHANNELS GROUP“ д.о.о. из Београда, ул. 

Владимира Поповића 6, спрат М, стан Б 31-35- Arena Sport 9, МБ 20510293 почев од 

14.02.2023. године, у износу од 365.098,25 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 30.424,85 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. 

 

•  

15. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде 

ПМУ Arena Channels Group д.о.о., Београд - Arena Sport 10;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се привремено решење: 
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Утврђује се висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

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

пружаоцу медијске услуге К505: „ARENA CHANNELS GROUP“ д.о.о. из Београда, ул. 

Владимира Поповића 6, спрат М, стан Б 31-35- Arena Sport 10, МБ 20510293 почев од 

14.02. 2023. године, у износу од 365.098,25 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 30.424,85 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. 

•  

16. Разматрање предлога Републичког секретаријата за јавне политике у 

вези „Програм за поједностављење административних поступака и 

регулативе „е-ПАПИР” за период 2023-2025. године“ са препорукама за 

оптимизацију административних поступака из надлежности Регулатора 

ради давања мишљења;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доставити Мишљење на предлог Републичког секретаријата за јавне политике у 

вези „Програм за поједностављење административних поступака и регулативе „е-

ПАПИР” за период 2023-2025. године“. 

 

 

Седница завршена у 11.30 часова. 

 

Записник сачинила:  

СЕКРЕТАР КАНЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА  

 

Драгана Таљић  

ПРЕДСЕДНИЦА САВЕТА 

 

Оливера Зекић 


