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Број: 

Датум: 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

 

 

са 280. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 21.04.2017. 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. Милош Рајковић, члан Савета 

3. Слободан Вељковић, члан Савета 

4. Божидар Николић, члан Савета 

5. Оливера Зекић, члан Савета 

6. Александра Јанковић, члан Савета 

7. мр. Горана Пековић, члан Савета 

8. Ђорђe Возаревић, члан Савета 

9. Радојe Кујовић, члан Савета 

 

Седници је присуствовала Драгана Таљић, секретар канцеларије Савета. 

 

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 извештаја Правне службе за доношење привремених решења о 

утврђивању висине накнаде за пружаоце медијске услуге радија којима је 

дозвола издата на јавном конкурсу и доношење одлуке; 

3. Разматрање извештаја  Правне и Финансијске службе за доношење привремених 

решења о утврђивању висине накнаде за пружање медијске услуге путем 

кабловске, IPTV и сателитске електронске комуникационе мреже (радио и тв) и 

доношење одлуке; 

4. Доношење одлуке о издавању дозволе на основу захтева Pink International 

Company д.о.о. из Београда – Стар ТВ на основу члана 83. Закона о 

електронским медијима;  

 

 

 

 

 



 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 280. ванредне седнице. 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Разматрање извештаја Правне службе за доношење привремених решења о 

утврђивању висине накнаде за пружаоце медијске услуге радија којима је 

дозвола издата на јавном конкурсу и доношење одлуке; 

3. Разматрање извештаја  Правне и Финансијске службе за доношење 

привремених решења о утврђивању висине накнаде за пружање медијске 

услуге путем кабловске, IPTV и сателитске електронске комуникационе 

мреже (радио и тв) и доношење одлуке; 

4. Доношење одлуке о издавању дозволе на основу захтева Pink International 

Company д.о.о. из Београда – Стар ТВ на основу члана 83. Закона о 

електронским медијима;      
 

 
 

2. Разматрање извештаја Правне службе за доношење привремених решења о 

утврђивању висине накнаде за пружаоце медијске услуге радија којима је 

дозвола издата на јавном конкурсу и доношење одлуке;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се одлука да се до доношења Финансијског плана Регулаторног тела за 

електронске медије за 2017. годину и утврђивања висине годишње накнаде у складу са 

законом и подзаконским актом за имаоце дозвола за пружање медијских услуга радија 

(пружаоци којима је издата дозвола за емитовање радио програма на Јавном конкурсу) 

донесу привремена решења о плаћању накнаде за пружање медијске услуге у којима ће 

износ накнаде бити умањен (линеарно) за 22% у односу на досадашњу висину накнаде.  

 

 
 

3. Разматрање извештаја  Правне и Финансијске службе за доношење 

привремених решења о утврђивању висине накнаде за пружање медијске 

услуге путем кабловске, IPTV и сателитске електронске комуникационе 

мреже (радио и тв) и доношење одлуке;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

 

 

 



 

О Д Л У К У 

 

Доноси се одлука да се до доношења Финансијског плана Регулаторног тела за 

електронске медије за 2017. годину и утврђивања висине годишње накнаде у складу са 

законом и подзаконским актом за имаоце дозвола за пружање медијских услуга преко 

оператора електронске комуникационе мреже за емитовање и дистрибуцију медијских 

услуга донесу привремена решења о плаћању накнаде за пружање медијске услуге 

(радио и тв). 

 
 

4. Доношење одлуке о издавању дозволе на основу захтева Pink International 

Company д.о.о. из Београда – Стар ТВ на основу члана 83. Закона о 

електронским медијима;               

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Издаје се дозвола за пружање аудио-визуелне медијске услуге на основу захтева 

PREDUZEĆE ZA INFORMISANJE I MARKETING PINK INTERNATIONAL 

COMPANY DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (SAVSKI 

VENAC), ул. Незнаног јунака 1 , Београд-Савски Венац – Star TV, сходно члану 83. 

Закона о електронским медијима. 

 

Налаже се стручној служби да решењем утврди накнада за пружање аудио-визуелне 

медијске услуге на основу захтева PREDUZEĆE ZA INFORMISANJE I MARKETING 

PINK INTERNATIONAL COMPANY DRUŠTVO SA OGRANIČENOM 

ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (SAVSKI VENAC), ул. Незнаног јунака 1 , Београд-

Савски Венац – Star TV, сходно члану 36. Закона о електронским медијима. 

 

 

 

 

Седница завршена у 11:30 часова. 

 

                                                     

Записник сачинила: 

СЕКРЕТАР КАЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА 

 

Драгана Таљић 

 

 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

Горан Петровић 


