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Број: 

Датум: 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

са 233. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у даљем 

тексту: Савет РЕМ), одржане 19.08.2015. године, са почетком у 11,00 часова 

 

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

Пословника о раду Савета РРА, следећи чланови Савета: 

 

1. Горан Караџић, председник Савета; 

2. Горан Петровић, заменик председника Савета; 

3. митрополит Порфирије Перић 

4. Проф. мр Горан Пековић; 

5. Гордана Суша 

6. Милош Рајковић; 

7. Слободан Вељковић; 

8. Божидар Николић; 

9. Оливера Зекић 

 

Седници је присуствовала Драгана Таљић секретар канцеларије Савета. 

 

Седницом је председавао председник Савета, Горан Караџић, 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 о утврђивању висине годишње накнаде за 

пружање медијске услуге (радио) на локалном подручју Лр 193 (Љубовија), за 

пружаоца медијске услуге Радиодифузни центар „MFM Media“ д.о.о из 

Београда, Лештане, ул Раван бр.52  – EXTRA RADIO; 

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

пружање медијске услуге (радио) на локалном подручју Лр 193 (Љубовија), за 

пружаоца медијске услуге Радиодифузни центар „MFM Media“ д.о.о из 

Београда, Лештане, ул Раван бр.52  – EXTRA RADIO; 

4. Допис у вези са прославом јубилеја Српске богословске школе од 10.08.2015. 

године; 

5. Информација за Савет Регулатора у вези са дописом Регулаторне агенције за 

електронске медије и поштанске услуге који се односи на процес преласка са 

аналогног на дигитално емитовање од 20.07.2015. године; 



 

6. Информација за Савет Регулатора у вези са дописом Регулаторне агенције за 

електронске медије и поштанске услуге који се односи на процес преласка са 

аналогног на дигитално емитовање од 22.07.2015. године; 

 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 233. ванредне седнице. 

 

1. Усвајање дневног реда; 

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

пружање медијске услуге (радио) на локалном подручју Лр 193 (Љубовија), 

за пружаоца медијске услуге Радиодифузни центар „MFM Media“ д.о.о из 

Београда, Лештане, ул Раван бр.52  – EXTRA RADIO; 

3. Разматрање и доношење одлуке о захтеву за разгледање списа подносиоца 

пријаве на Јавни конкурс Радиодифузног предузећа Радио Оскар д.о.о., ул. 

Кнегиње Љубице бр. 36, Београд – РАДИО ОСКАР, коме је решењем број 

РК – 1048/15-   од 16.06.2015. године, издата дозвола за емитовање радио 

програма на локалном подручју, радиодифузна област 7, оквирна зона 

покривања – подручје општине Лр292 (Бања Ковиљача); 

4. Допис у вези са прославом јубилеја Српске богословске школе од 10.08.2015. 

године; 

5. Информација за Савет Регулатора у вези са дописом Регулаторне агенције 

за електронске медије и поштанске услуге који се односи на процес 

преласка са аналогног на дигитално емитовање од 20.07.2015. године; 

6. Информација за Савет Регулатора у вези са дописом Регулаторне агенције 

за електронске медије и поштанске услуге који се односи на процес 

преласка са аналогног на дигитално емитовање од 22.07.2015. године; 

  

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

пружање медијске услуге (радио) на локалном подручју Лр 193 (Љубовија), 

за пружаоца медијске услуге Радиодифузни центар „MFM Media“ д.о.о из 

Београда, Лештане, ул Раван бр.52  – EXTRA RADIO; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се решење о утврђивању висине накнаде за пружање медијске услуге. 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за емитовање радио програма на локалном 

подручју коју је дужан да плаћа пружалац медијске услуге Радиодифузни центар „MFM 



 

Media“ д.о.о из Београда, Лештане, ул Раван бр.52  – EXTRA RADIO и то од 10.08.2015. 

године па убудуће, док за то постоје законски услови, у износу од 5.567,00 динара. 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина укупне шестомесечне накнаде за емитовање радио програма 

умањена за износ уплаћеног депозита, у износу од 1.392,50 динара, па се обавезује 

Радиодифузни центар „MFM Media“ д.о.о из Београда, Лештане, ул Раван бр.52  – 

EXTRA RADIO, да за првих шест месеци коришћења права на емитовање програма, 

уплати износ укупне шестомесечне накнаде за емитовање програма у року од седам 

дана од дана пријема овог решења,  

на рачун Регулаторног тела за електронске медије број 840-978627-49,  

са назнаком – сврха плаћања: 

Уплата шестомесечне накнаде за коришћење права на емитовање радио програма на  

локалном подручју,       

и позивом на број овог решења. 

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Радиодифузни центар „MFM Media“ д.о.о из Београда, Лештане, ул 

Раван бр.52  – EXTRA RADIO, да на име месечне накнаде за емитовање програма 

уплаћује износ од 463,92 динара   

 

на рачун Регулаторног тела за електронске медије број 840-978627-49,  

са назнаком – сврха плаћања: 

Уплата месечне накнаде за коришћење права на емитовање радио програма на  

локалном подручју,       

и позивом на број овог решења, 

почев од 10. фебруара 2016. године па убудуће, док за то постоје законски услови, тако 

што ће уплату вршити од првог до петог у месецу за текући месец, а под претњом 

принудног извршења.). 

  

 

3. Разматрање и доношење одлуке о захтеву за разгледање списа подносиоца 

пријаве на Јавни конкурс Радиодифузног предузећа Радио Оскар д.о.о., ул. 

Кнегиње Љубице бр. 36, Београд – РАДИО ОСКАР, коме је решењем број 

РК – 1048/15-   од 16.06.2015. године, издата дозвола за емитовање радио 

програма на локалном подручју, радиодифузна област 7, оквирна зона 

покривања – подручје општине Лр292 (Бања Ковиљача); 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбија захтев за разгледање списа Радиодифузног предузећа Радио Оскар д.о.о., ул. 

Кнегиње Љубице бр. 36, Београд – РАДИО ОСКАР.). 

Констатује се да је члан савета Гордана Суша гласала против. 

  

 

4. Допис у вези са прославом јубилеја Српске богословске школе од 10.08.2015. 

године; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 



 

 

Упутити допис игуману манастира Крка у коме ће бити изложено мишљење наведено у 

извештају. 

 

  

 

5. Информација за Савет Регулатора у вези са дописом Регулаторне агенције 

за електронске медије и поштанске услуге који се односи на процес 

преласка са аналогног на дигитално емитовање од 20.07.2015. године; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Констатује се да су чланови савета упознати са информацијом. 

  

 

6. Информација за Савет Регулатора у вези са дописом Регулаторне агенције 

за електронске медије и поштанске услуге који се односи на процес 

преласка са аналогног на дигитално емитовање од 22.07.2015. године; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Констатује се да су чланови савета упознати са информацијом. 

 

 

 

 

 

 

Седница завршена у 12:40 часова. 

 

У Београду,        

дана 19. августа  2015. године                                                       

Записник сачинила 

 

Драгана Таљић 

                     председник Савета 

 

                                                                                                                       Горан Караџић  

 


