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Број: 

Датум:  

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

 

са 287. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у даљем 

тексту: Савет РЕМ), одржане 07.09.2017. године, са почетком у 11,00 часова 

 

У раду седнице учествовали су телефонским путем сходно члану 37. Став 2 

Пословника о раду Савета РЕМ, следећи чланови Савета: 

 

1. Горан Петровић, заменик председника Савета; 

2. Горан Пековић, члан Савета 

3. Оливера Зекић, члан Савета 

4. Александра Јанковић, члан Савета 

5. Ђорђе Возаревић, члан Савета 

6. Радоје Кујовић. Члан Савета 

 

Седници је присуствовао Никола Попмихајлов, медијски аналитичар. 

 

Седницом је председавао заменик председника Савета, Горан Петровић, који је 

констатовао 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 у поступку давања сагласности на промену 

идентификационог знака пружаоца медијске услуге Радио дифузно предузеће Б92 а.д. 

из Београда (Земун), Аутопут за Загреб бр. 22 – ТВ Б92;  

3. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Привредно 

друштво са ограниченом одговорношћу „Радио-Антена“, Вршац, ул. Сремска бр. 58 а-

Радио Антена 101,6 за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са 

чланом 88. Закона о електронским медијима; 

4. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Друштво за 

радио и телевизијске активности Kopernikus Cable Networк доо, Ниш, Цара Душана бр. 

45-TV K::CN 1 за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 

88. Закона о електронским медијима;  

5. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Предузеће 

,,Конзум Лав’’ д.о.о., Ужице, Љуба Стојановића бр. 3-Радио Лав плус за продужење 

дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. Закона о електронским 

медијима ;  



2 

 

6. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Удружење 

грађана ,,Хелпх“, ул. Светозара Марковића бр. 26, Младеновац-Радио Хелпх Оп-Топ 

106,4 за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. став 2. 

Закона о електронским медијима;  

7. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге на захтев Remark 

DPCM društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd-Vračar, ул. Булевар Краља 

Александра бр. 82/6, Београд-Remarker, бр. 05-2074/17 од 28.08.2017. године, за упис 

медијске услуге на захтев у Регистар медијских услуга сходно члану 74. став 1. тачка 2. 

Закона о електронским медијима;  

8. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге Ivana Nićiforović PR 

emitovanje radio programa Beograd, ул. Нушићева 12, Београд (Земун)-Classicall Radio 

бр. 05-1679/17 од 26.06.2017. године за упис у Регистар медијских услуга сходно члану 

74. став 1. тачка 2. Закона о електронским медијима;  

9. Разматрање и доношење одлуке o предлогу за понављање поступка Радио 

телевизије Врњачка бања д.о.о. Врњачка Бања, ул. Војвођанска бб, Врњачка Бања;  

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

услуге (телевизије) путем електронске комуникационе мреже (кабловски 

дистрибутивни систем, IPTV и др.) за пружаоца медијске услуге MM BIT TV d.o.o. Из 

Инђије, ул. Душана Јерковића 48- BIT TV. 

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

услуге (телевизије) путем електронске комуникационе мреже (кабловски 

дистрибутивни систем, IPTV и др.) за пружаоца медијске услуге „Филм Клуб“ д.о.о. из 

Београда, ул. Кнеза Вишеслава 88-TV Film Klub Extra; 

  

  

 

1. Усвајање дневног реда; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 7 ванредне седнице. 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на 

промену идентификационог знака пружаоца медијске услуге Радио дифузно 

предузеће Б92 а.д. из Београда (Земун), Аутопут за Загреб бр. 22-ТВ Б92;  

3. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

Привредно друштво са ограниченом одговорношћу „Радио-Антена“, Вршац, ул. 

Сремска бр. 58 а-Радио Антена 101,6 за продужење дозволе за пружање медијске 

услуге у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

4. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Друштво 

за радио и телевизијске активности Kopernikus Cable Networк доо, Ниш, Цара 

Душана бр. 45-TV K::CN 1 за продужење дозволе за пружање медијске услуге у 

складу са чланом 88. Закона о електронским медијима;  

5. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

Предузеће ,,Конзум Лав’’ д.о.о., Ужице, Љуба Стојановића бр. 3-Радио Лав плус за 

продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. Закона о 

електронским медијима;  
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6. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

Удружење грађана ,,Хелпх“, ул. Светозара Марковића бр. 26, Младеновац-Радио 

Хелпх Оп-Топ 106,4 за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са 

чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима;  

7. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге на захтев Remark 

DPCM društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd-Vračar, ул. Булевар Краља 

Александра бр. 82/6, Београд-Remarker, бр. 05-2074/17 од 28.08.2017. године, за упис 

медијске услуге на захтев у Регистар медијских услуга сходно члану 74. став 1. 

тачка 2. Закона о електронским медијима;  

8. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге Ivana Nićiforović 

PR emitovanje radio programa Beograd, ул. Нушићева 12, Београд (Земун) – 

Classicall Radio бр. 05-1679/17 од 26.06.2017. године за упис у Регистар медијских 

услуга сходно члану 74. став 1. тачка 2. Закона о електронским медијима;  

9. Разматрање и доношење одлуке o предлогу за понављање поступка Радио 

телевизије Врњачка бања д.о.о. Врњачка Бања, ул. Војвођанска бб, Врњачка 

Бања;  

10. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање 

медијске услуге (телевизије) путем електронске комуникационе мреже (кабловски 

дистрибутивни систем, IPTV и др.) за пружаоца медијске услуге MM BIT TV d.o.o. 

Из Инђије, ул. Душана Јерковића 48- BIT TV. 

11. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање 

медијске услуге (телевизије) путем електронске комуникационе мреже (кабловски 

дистрибутивни систем, IPTV и др.) за пружаоца медијске услуге „Филм Клуб“ 

д.о.о. из Београда, ул. Кнеза Вишеслава 88-TV Film Klub Extra; 

  

  

 

2. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на 

промену идентификационог знака пружаоца медијске услуге Радио дифузно 

предузеће Б92 а.д. из Београда (Земун), Аутопут за Загреб бр. 22-ТВ Б92;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев за промену идентификационог знака пружаоца медијске услуге Радио 

дифузног предузећа Б92 а.д. из Београда (Земун), Аутопут за Загреб бр. 22-ТВ Б92 у 

,,O2.TV”, K245 (ТВ Б92) у ,,O2.TV” и K362 (ТВ Б92+1) у ,,O2.TV+”  

 

и  

О Д Л У К У 

 

Налаже се Стручној служби да изврши промену података у дозволи пружаоца медијске 

услуге Радио дифузног предузећа Б92 а.д. из Београда (Земун), Аутопут за Загреб бр. 22 

који се односе на промену идентификационог знака као и у Регистару медијских 

услуга. 
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3. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

Привредно друштво са ограниченом одговорношћу „Радио-Антена“, Вршац, ул. 

Сремска бр. 58 а-Радио Антена 101,6 за продужење дозволе за пружање медијске 

услуге у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели  

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе 

 

  

 

4. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Друштво 

за радио и телевизијске активности Kopernikus Cable Networк д.о.о. Ниш, Цара 

Душана бр. 45-TV K::CN 1 за продужење дозволе за пружање медијске услуге у 

складу са чланом 88. Закона о електронским медијима;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели  

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе 

 

  

 

5. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

Предузеће ,,Конзум Лав’’ д.о.о., Ужице, Љуба Стојановића бр. 3-Радио Лав плус за 

продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. Закона о 

електронским медијима;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели  

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе 

 

  

 

6. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

Удружење грађана ,,Хелпх“, ул. Светозара Марковића бр. 26, Младеновац-Радио 

Хелпх Оп-Топ 106,4 за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са 

чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели  

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев ПМУ за продужење дозволе 

 

  

 

7. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге на захтев Remark 

DPCM društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd-Vračar,, ул. Булевар Краља 
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Александра бр. 82/6, Београд-Remarker, бр. 05-2074/17 од 28.08.2017. године, за упис 

медијске услуге на захтев у Регистар медијских услуга сходно члану 74. став 1. 

тачка 2. Закона о електронским медијима;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели  

 

О Д Л У К У 

 

Уписује се пружалац медијске услуге на захтев Remark DPCM društvo sa ograničenom 

odgovornošću Beograd-Vračar,, ул. Булевар Краља Александра бр. 82/6, Београд-

Remarker у Регистар медијских услуга пружаоца који медијске услуге пружају 

искључиво путем глобалне информатичке мреже, сходно члану 74. став 1. тачка 2. 

Закона о електронским медијима. 

 

  

 

8. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге Ivana Nićiforović 

PR emitovanje radio programa Beograd, ул. Нушићева 12, Београд (Земун)-Classicall 

Radio бр. 05-1679/17 од 26.06.2017. године за упис у Регистар медијских услуга 

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

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели  

 

О Д Л У К У 

 

Уписује се пружалац медијске услуге Ivana Nićiforović PR emitovanje radio programa 

Beograd ул. Нушићева 12, Београд (Земун)-Classicall Radio, у Регистар медијских услуга 

пружаоца који медијске услуге пружају искључиво путем глобалне информатичке 

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

 

  

 

9. Разматрање и доношење одлуке o предлогу за понављање поступка Радио 

телевизије Врњачка бања д.о.о. Врњачка Бања, ул. Војвођанска бб, Врњачка 

Бања;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели  

 

О Д Л У К У 

 

Дозвољава се понављање поступка за продужење дозволе за пружање медијске услуге 

број 159/2008-1 од 29.07.2009. године и дозволе за пружање медијске услуге број 

341/2008-1 од 29.07.2009. године, по захтеву за продужење дозвола за пружање 

медијске услуге „ Радио телевизије Врњачка Бања“, Врњачка Бања, ул. Војвођанска бб, 

број 05-2050/17 од 21.08.2017. године. 

 

  

 

10. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање 

медијске услуге (телевизије) путем електронске комуникационе мреже (кабловски 

дистрибутивни систем, IPTV и др.) за пружаоца медијске услуге MM BIT TV d.o.o. 

Из Инђије, ул. Душана Јерковића 48- BIT TV. 

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

 

Пружаоцу медијске услуге MM BIT TV d.o.o. из Инђије, ул. Душана Јерковића 48- BIT 

TV.накнада за пружање медијске услуге (телевизије) путем електронске 

комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и др.) за 2017. годину 

одређује се у износу од 179.464,50 динара. 

Месечни износ накнаде из става 1. овог рeшења износи 14.955,38 динара. 

Накнада за пружање медијске услуге телевизије плаћа се на рачун Регулаторног тела за 

електронске медије број 840-978627-49, са назнаком-сврха плаћања: Уплата месечне 

накнаде позивом на број: број овог решења, тако што се уплата врши од првог до петог 

у месецу за текући месец, а под претњом принудног извршења. 

Ово решење престаје да важи доношењем решења о главној ствари. 

 

  

 

11. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање 

медијске услуге (телевизије) путем електронске комуникационе мреже (кабловски 

дистрибутивни систем, IPTV и др.) за пружаоца медијске услуге „Филм 

Клуб“д.о.о. из Београда, ул. Кнеза Вишеслава 88-TV Film Klub Extra;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели  

 

О Д Л У К У 

 

Пружаоцу медијске услуге „Филм Клуб“ д.о.о. из Београда, ул. Кнеза Вишеслава 88-TV 

Film Klub Extra накнада за пружање медијске услуге (телевизије) путем електронске 

комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и др.) за 2017. годину 

одређује се у износу од 214.903,82 динара. 

 

Месечни износ накнаде из става 1. овог рeшења износи 17.908,65 динара. 

 

Накнада за пружање медијске услуге телевизије плаћа се на рачун Регулаторног тела за 

електронске медије број 840-978627-49, са назнаком-сврха плаћања: Уплата месечне 

накнаде позивом на број: број овог решења, тако што се уплата врши од првог до петог 

у месецу за текући месец, а под претњом принудног извршења.  

 

Ово решење престаје да важи доношењем решења о главној ствари. 

 

Седница завршена у 11:30 часова. 

 

Записник сачинио 

 

Никола Попмихајлов 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

Горан Петровић 

 

 


