
 

 

 

Број: 375/2023 

Датум: 14.03.2023. године 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

 

са 449. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 28. 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 извештаја Финансијске службе о расподели средстава резерви по 

Финансијском плану Регулаторног тела за електронске медије за 2023. годину 

и доношење одлуке;   

3. Разматрање извештаја Финансијске службе о измени Плана јавних 

Регулаторног тела за електронске медије за 2023. годину – прва измена и 

доношење одлуке;   

4. Разматрање извештаја Финансијске службе о дугорочном резервисању на име 

инвестиционог одржавања по завршном рачуну за 2022. годину Регулаторног 

тела за електронске медије у закупљеном пословном простору сагласно члану 

23. став 4. Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама у 

Регулаторном телу за електронске медије и доношење одлуке;  

5. Разматрање молбе ПМУ Pink Media Group d.o.o., Београд – ТВ Пинк и Радио 

Пинк 91,3 о одобрењу начина плаћања накнаде за пружање медијске услуге 

за 2023. годину и доношење одлуке;   
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6. Разматрање молбе ПМУ Pink Media Group d.o.o., Београд o одобрењу начина 

плаћања накнаде за пружање медијске услуге за 60 кабловских дозвола (59 ТВ 

и 1 Радио) за 2023. годину и доношење одлуке; 

7. Разматрање пријаве ПМУ Оригинал филм д.о.о., Београд - Flashback, ZZ TV, 

R&R Muzzik, Moba, Muzzik, Pop Star, Jeka Muzzik и W.W.Muzzik о промени 

власничке структуре, сходно члану 105. Закона о електронским медијима и 

доношење одлуке;   

8. Разматрање захтева Радио Каролина д.о.о., Београд – Радио Каролина за 

издавање дозволе за пружање медијске услуге радија, сходно члану 83. Закона 

о електронским медијима и доношење одлуке;  

9. Разматрање извештаја Правне службе о подношењу предлога за извршење на 

основу извршне исправе против Радио телевизија Сокобања а.д., Ниш и 

доношење одлуке;  

10. Разматрање захтева подносиоца Ненад Кудић ПР веб портали Media Art Group 

Ваљево за упис у Регистар медијских услуга сходно члану 74. став 1. тачка 2. 

Закона о електронским медијима и доношење одлуке;  

11. Разматрање Извештаја са завршеног пројекта ,,Слобода изражавања и слобода 

медија у Југоисточној Европи (JUFREX2)” и доношење одлуке;    

•  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања предложеног дневног реда, Савет је једногласно усвојио 

дневни ред за 449. ванредну седницу. 

 

•  

2. Разматрање извештаја Финансијске службе о расподели средстава 

резерви по Финансијском плану Регулаторног тела за електронске 

медије за 2023. годину и доношење одлуке; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предлог Финансијске службе о расподели средстава резерви по 

Финансијском плану Регулаторног тела за електронске медије за 2023. 

 

•  

3. Разматрање извештаја Финансијске службе о измени Плана јавних 

Регулаторног тела за електронске медије за 2023. годину – прва измена и 

доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се измена Плана јавних набавки Регулаторног тела за електронске медије 

за 2023. годину. 

 

•  
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4. Разматрање извештаја Финансијске службе о дугорочном резервисању 

на име инвестиционог одржавања по завршном рачуну за 2022. годину 

Регулаторног тела за електронске медије у закупљеном пословном 

простору сагласно члану 23. став 4. Правилника о рачуноводству и 

рачуноводственим политикама у Регулаторном телу за електронске 

медије и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предлог Финансијске службе о дугорочном резервисању на име 

инвестиционог одржавања по завршном рачуну за 2022. годину Регулаторног тела за 

електронске медије у закупљеном пословном простору сагласно члану 23. став 4. 

Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама у Регулаторном телу за 

електронске медије. 

 

•  

5. Разматрање молбе ПМУ Pink Media Group d.o.o., Београд – ТВ Пинк и 

Радио Пинк 91,3 о одобрењу начина плаћања накнаде за пружање 

медијске услуге за 2023. годину и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се молба ПМУ Pink Media Group d.o.o., Београд – ТВ Пинк и Радио Пинк 

91,3 о одобрењу начина плаћања накнаде за пружање медијске услуге за 2023. годину. 

 

•  

6. Разматрање молбе ПМУ Pink Media Group d.o.o., Београд o одобрењу 

начина плаћања накнаде за пружање медијске услуге за 60 кабловских 

дозвола (59 ТВ и 1 Радио) за 2023. годину и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се молба ПМУ Pink Media Group d.o.o., Београд o одобрењу начина 

плаћања накнаде за пружање медијске услуге за 60 кабловских дозвола (59 ТВ и 1 Радио) 

за 2023 годину. 

 

•  

7. Разматрање пријаве ПМУ Оригинал филм д.о.о., Београд - Flashback, ZZ 

TV, R&R Muzzik, Moba, Muzzik, Pop Star, Jeka Muzzik и W.W.Muzzik о 

промени власничке структуре, сходно члану 105. 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 

 

Упути допис пружаоцу медијске услуге Привредно друштво Оригинал филм 

д.о.о.о. Београд којим ће се обавестити да је према одредби члана 105. Закона о 

електронским медијима, ималац дозволе за пружање медијске дозволе дужан да сваку 

промену власничке структуре у основном капиталу, претходно пријави Регистратору у 

писаној форми, као и да ће Савет Регулатора убудуће, у случају поновног 

непријављивања промене власничке структуре, покренути поступак за изрицање мера 

(члан 28. Закона о електронским медијима). 

 

•  

8. Разматрање захтева Радио Каролина д.о.о., Београд – Радио Каролина за 

издавање дозволе за пружање медијске услуге радија, сходно члану 83. 

Закона о електронским медијима и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Издаје се дозвола за пружање медијске услуге на основу захтева Radio Karolina 

d.o.o. Beograd-Vračar – Radio Karolina, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима. 

 

•  

9. Разматрање извештаја Правне службе о подношењу предлога за 

извршење на основу извршне исправе против Радио телевизија 

Сокобања а.д., Ниш и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Поднети предлог за извршење на основу судске одлуке, односно пресуде 

Привредног суда у Нишу Посл. бр. П 433/22 од 05.10.2022.године, против Акционарског 

друштва Радио телевизија Сокобања, Ниш. 

 

•  

10. Разматрање захтева подносиоца Ненад Кудић ПР веб портали Media Art 

Group Ваљево за упис у Регистар медијских услуга сходно члану 74. став 

1. тачка 2. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

 

 

О Д Л У К У 

 

Уписује се у Регистар медијских услуга пружаоца који медијске услуге пружају 

искључиво путем глобалне информатичке мреже, подносилац захтева Ненад Кудић ПР 
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веб портали MEDIA ART GROUP Ваљево, ул. Стевана Филиповића бр. 16 – Hit Art 

Radio, сходно члану 74. став 1. тачка 2. Закона о електронским медијима. 

 

•  

11. Разматрање Извештаја са завршеног пројекта ,,Слобода изражавања и 

слобода медија у Југоисточној Европи (JUFREX2)” и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се Извештај са завршеног пројекта ,,Слобода изражавања и слобода медија 

у Југоисточној Европи (JUFREX2)”. 

 

 

Седница завршена у 11.30 часова. 

 

Записник сачинила:  

СЕКРЕТАР КАНЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА  

 

Драгана Таљић  

ПРЕДСЕДНИЦА САВЕТА 

 

Оливера Зекић 


