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Број: 

Датум: 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

са 235. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у даљем 

тексту: Савет РЕМ), одржане 03.09.2015. 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 захтева Агенције за приватизацију у вези са приватизацијом 

пружалаца медијске услуге Јавног радиодифузног предузећа „Радиотелевизија 

Панчево“ из Панчева – Радио и ТВ Панчево и доношење одлуке;   

3. Разматрање и доношење одлуке о обезбеђењу средстава за потребе плаћања 

накнаде трошкова за извршене   правне радње адвокату Мирослава М. Николића 

из Београда, ул. 27. марта бр. 27/I у предмету 3.П-679/2010 за „СОС Канал“ 

Београд из „РЕЗЕРВИ ЗА СУДСКЕ СПОРОВЕ; 

4. Разматрање и доношење одлуке о обезбеђењу средстава за исплату отпремнине  

из „РЕЗЕРВИ ЗА НЕПРЕДВИЂЕНЕ ИЗДАТКЕ“  због одласка у пензију за 

Сњежану Болта Митић; 

5. Разматрање и доношење одлуке о отказивању пуномоћја адвокату  Мирославу 

М.Николићу из Београда, ул. 27. марта бр. 27/I у предмету 3.П-679/2010 од 

02.07.2013.г. у правној ствари тужиоца „СОС Канал“ д.о.о. Београд против 

тужених РАТЕЛА и РРА; 



 

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

емитовање радио програма на локалном подручју, радиодифузна област 1, 

оквирна жељена зона покривања – подручје општинe Лр 48 (Трговиште)  за 

пружаоца медијске услуге Милош Стошић ПР Агенција за маркетинг „SKAY 

MEDIA TEAM“ д.о.о. из Врања, Ранутовац бб  – Радио SKAY; 

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

емитовање радио програма на локалном подручју, радиодифузна област 5, 

оквирна жељена зона покривања – подручје општина Лр157 (Трстеник) за 

пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг „Плус ФМ 

радио“ д.о.о. из Новог Сада, ул. Студеничка бр.17/15  – Радио Плус ФМ 977; 

 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 235. ванредне седнице. 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Разматрање захтева Агенције за приватизацију у вези са приватизацијом 

пружалаца медијске услуге Јавног радиодифузног предузећа 

„Радиотелевизија Панчево“ из Панчева – Радио и ТВ Панчево и доношење 

одлуке;   

3. Разматрање и доношење одлуке о обезбеђењу средстава за потребе плаћања 

накнаде трошкова за извршене   правне радње адвокату Мирослава М. 

Николића из Београда, ул. 27. марта бр. 27/I у предмету 3.П-679/2010 за 

„СОС Канал“ Београд из „РЕЗЕРВИ ЗА СУДСКЕ СПОРОВЕ; 

4. Разматрање и доношење одлуке о обезбеђењу средстава за исплату 

отпремнине  из „РЕЗЕРВИ ЗА НЕПРЕДВИЂЕНЕ ИЗДАТКЕ“  због одласка 

у пензију за Сњежану Болта Митић; 

5. Разматрање и доношење одлуке о отказивању пуномоћја адвокату  

Мирославу М.Николићу из Београда, ул. 27. марта бр. 27/I у предмету 3.П-

679/2010 од 02.07.2013.г. у правној ствари тужиоца „СОС Канал“ д.о.о. 

Београд против тужених РАТЕЛА и РРА; 

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

емитовање радио програма на локалном подручју, радиодифузна област 1, 

оквирна жељена зона покривања – подручје општинe Лр 48 (Трговиште)  за 

пружаоца медијске услуге Милош Стошић ПР Агенција за маркетинг 

„SKAY MEDIA TEAM“ д.о.о. из Врања, Ранутовац бб  – Радио SKAY; 

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

емитовање радио програма на локалном подручју, радиодифузна област 5, 

оквирна жељена зона покривања – подручје општина Лр157 (Трстеник) за 

пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг „Плус 

ФМ радио“ д.о.о. из Новог Сада, ул. Студеничка бр.17/15  – Радио Плус ФМ 

977; 

 

 

 



 

  

2. Разматрање захтева Агенције за приватизацију у вези са приватизацијом 

пружалаца медијске услуге Јавног радиодифузног предузећа 

„Радиотелевизија Панчево“ из Панчева – Радио и ТВ Панчево и доношење 

одлуке; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Налаже се стручној служби да дописом обавестити Агенцију за приватизацију да купац 

Јавног радиодифузног предузећа „Радиотелевизија Панчево“ из Панчева није доставио 

сву документацију неопходну за давање мишљења о нарушавању медијског 

плурализма. 

 

Упутити налог Радоици Милосављевићу из Крушевца да достави изјаву да ли поседује 

учешће у основном капиталу издавача дневних новина. 

 

  

3. Разматрање и доношење одлуке о обезбеђењу средстава за потребе плаћања 

накнаде трошкова за извршене   правне радње адвокату Мирослава М. 

Николића из Београда, ул. 27. марта бр. 27/I у предмету 3.П-679/2010 за 

„СОС Канал“ Београд из „РЕЗЕРВИ ЗА СУДСКЕ СПОРОВЕ; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Налаже се стручној служби да обезбеди средстава за потребе плаћања накнаде 

трошкова за извршене   правне радње адвокату Мирославу М. Николићу из Београда, 

ул. 27. марта бр. 27/I у предмету 3.П-679/2010 за „СОС Канал“ Београд из „РЕЗЕРВИ 

ЗА СУДСКЕ СПОРОВЕ". 

 

  

4. Разматрање и доношење одлуке о обезбеђењу средстава за исплату 

отпремнине  из „РЕЗЕРВИ ЗА НЕПРЕДВИЂЕНЕ ИЗДАТКЕ“  због одласка 

у пензију за Сњежану Болта Митић; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Налаже се стручној служби да обезбеди средстава за потребе исплате отпремнине  из 

„РЕЗЕРВИ ЗА НЕПРЕДВИЂЕНЕ ИЗДАТКЕ“  због одласка у пензију за Сњежану Болта 

Митић. 

 

 

 

 



 

  

5. Разматрање и доношење одлуке о отказивању пуномоћја адвокату  

Мирославу М.Николићу из Београда, ул. 27. марта бр. 27/I у предмету 3.П-

679/2010 од 02.07.2013.г. у правној ствари тужиоца „СОС Канал“ д.о.о. 

Београд против тужених РАТЕЛА и РРА; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Отказује се дато пуномоћје адвокату Мирославу М.Николићу из Београда, ул. 27. марта 

бр. 27/I  у предмету 3.П-679/2010 у правној ствари тужиоца „СОС Канал“ д.о.о. Београд 

против тужених РАТЕЛА и РРА. 

 

  

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

емитовање радио програма на локалном подручју, радиодифузна област 1, 

оквирна жељена зона покривања – подручје општинe Лр 48 (Трговиште)  за 

пружаоца медијске услуге Милош Стошић ПР Агенција за маркетинг 

„SKAY MEDIA TEAM“ д.о.о. из Врања, Ранутовац бб  – Радио SKAY; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се решење о висини накнаде за емитовање програма Пружаоцу медијске услуге 

Милош Стошић ПР Агенција за маркетинг „SKAY MEDIA TEAM“ д.о.о. из Врања, 

Ранутовац бб  – Радио SKAY. 

 

  

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

емитовање радио програма на локалном подручју, радиодифузна област 5, 

оквирна жељена зона покривања – подручје општина Лр157 (Трстеник) за 

пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг „Плус 

ФМ радио“ д.о.о. из Новог Сада, ул. Студеничка бр.17/15  – Радио Плус ФМ 

977; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се решење о висини накнаде за емитовање програма Пружаоцу медијске услуге 

Предузеће за информисање и маркетинг „Плус ФМ радио“ д.о.о. из Новог Сада, ул. 

Студеничка бр.17/15  – Радио Плус ФМ 977. 

 

 

 

 

 

 



 

Седница завршена у 11:40 часова. 

 

У Београду,        

дана 03. септембра  2015. године                                                       

Записник сачинила 

 

Драгана Таљић 

                     председник Савета 

 

                                                                                                                       Горан Караџић  

 


