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Број: 

Датум: 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

са 254. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у даљем 

тексту: Савет РЕМ), одржане 30.03.2016. године, са почетком у 12,00 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; 

3. Слободан Вељковић; 

4. Божидар Николић; 

5. Оливера Зекић 

6. Александра Јанковић 

 

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. Доношење одлуке о усвајању Изветаја о раду Регулаторног тела за електронске 

медије за 2016. годину;  

3. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Завршног рачуна са ревизорским 

извештајем РЕМ-а за 2015. годину;  

4. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Извештаја о реализацији 

Финансијског плана РЕМ-а за 2015. годину;  

5. Доношење одлуке о уплати суфицита по завршном рачуну РЕМ-а за 2015. 

годину;  

6. Информација у вези са oдговором Министарства културе и информисања 

поводом иницијативе Регулатора за доношење аутентичног тумачења члана 47. 

став 1. тачка 5) Закона о електронским медијима;  

7. Информација за Савет Регулатора у вези са одлуком Одбора за 

административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања Народне скупштине 

о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у Стручној 

служби Регулаторног тела за електронске медије;  

 



 

8. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на промену 

идентификационог знака пружаоца медијске услуге Informativni i markentiški 

cenatar „Luna press“ d.o.o. - РАДИО ЛУНА;  

9. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање аудио-визуелне медијске 

услуге на основу захтева IVANA ĐORĐEVIĆ METODIEV PR AGENCIJA ZA 

KINEMATOGRAFSKU I TELEVIZIJSKU PRODUKCIJU NIBOI VRANJE, ул. 

Маричка 20, Босилеград- ТВ Инфо Кодал, бр. 05-  /16 од 28.03.2016. године, 

сходно члану 83. Закона о електронским медијима;  

10. Доношење одлуке о одузимању дозволе бр. К 181 од 06.03.2013. године за 

пружање медијске услуге на захтев пружаоцу медијске услуге ЈАВНО 

ПРЕДУЗЕЋЕ РАДИО ЛЕСКОВАЦ, ЛЕСКОВАЦ – у ликвидацији, ул. 

МасариковТрг 7 , Лесковац – Наша РТВЛ, на основу члана 90. а у вези са чланом 

80. став 1. Закона о електронским медијима;  

11. Доношење одлуке о одузимању дозволе бр. К 66 од 07.12.2011. године за 

пружање медијске услуге на захтев пружаоцу медијске услуге ЈАВНО 

ПРЕДУЗЕЋЕ РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ЋУПРИЈА, ЋУПРИЈА - У 

ЛИКВИДАЦИЈИ, ул. Лоле Рибара 1, Ћуприја- ТВ Ћуприја, на основу члана 90. а 

у вези са чланом 80. став 1. Закона о електронским медијима; 

12. Доношење одлуке о одузимању дозволе Регулаторног тела за електронске медије 

бр. К 191/1 од 15.07.2014. године за пружање медијске услуге на захтев 

пружаоца медијске услуге Удружење "НВО ПУЛС", ул. Шилово бб, Гњилане - 

Пулс, сходно члану члана 89. став 1 тачка 1 и члана 90. Закона о електронских 

медија;  

               

 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања наведеног, заменик председника Савета је предложио, а Савет РЕМ 

једногласно усвојио дневни ред 254. ванредне седнице 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 254. ванредне седнице. 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Доношење одлуке о усвајању Изветаја о раду Регулаторног тела за 

електронске медије за 2016. годину;  

3. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Завршног рачуна са 

ревизорским извештајем РЕМ-а за 2015. годину;  

4. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Извештаја о реализацији 

Финансијског плана РЕМ-а за 2015. годину;  

5. Доношење одлуке о уплати суфицита по завршном рачуну РЕМ-а за 2015. 

годину;  

6. Информација у вези са oдговором Министарства културе и информисања 

поводом иницијативе Регулатора за доношење аутентичног тумачења члана 

47. став 1. тачка 5) Закона о електронским медијима;  

7. Информација за Савет Регулатора у вези са одлуком Одбора за 

административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања Народне 



 

скупштине о утврђивању максималног броја запослених на неодређено 

време у Стручној служби Регулаторног тела за електронске медије;  

8. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на промену 

идентификационог знака пружаоца медијске услуге Informativni i 

markentiški cenatar „Luna press“ d.o.o. - РАДИО ЛУНА;  

9. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање аудио-визуелне медијске 

услуге на основу захтева IVANA ĐORĐEVIĆ METODIEV PR AGENCIJA 

ZA KINEMATOGRAFSKU I TELEVIZIJSKU PRODUKCIJU NIBOI 

VRANJE, ул. Маричка 20, Босилеград- ТВ Инфо Кодал, бр. 05-  /16 од 

28.03.2016. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима;  

10. Доношење одлуке о одузимању дозволе бр. К 181 од 06.03.2013. године за 

пружање медијске услуге на захтев пружаоцу медијске услуге ЈАВНО 

ПРЕДУЗЕЋЕ РАДИО ЛЕСКОВАЦ, ЛЕСКОВАЦ – у ликвидацији, ул. 

МасариковТрг 7 , Лесковац – Наша РТВЛ, на основу члана 90. а у вези са 

чланом 80. став 1. Закона о електронским медијима;  

11. Доношење одлуке о одузимању дозволе бр. К 66 од 07.12.2011. године за 

пружање медијске услуге на захтев пружаоцу медијске услуге ЈАВНО 

ПРЕДУЗЕЋЕ РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ЋУПРИЈА, ЋУПРИЈА - У 

ЛИКВИДАЦИЈИ, ул. Лоле Рибара 1, Ћуприја- ТВ Ћуприја, на основу члана 

90. а у вези са чланом 80. став 1. Закона о електронским медијима; 

12. Доношење одлуке о одузимању дозволе Регулаторног тела за електронске 

медије бр. К 191/1 од 15.07.2014. године за пружање медијске услуге на 

захтев пружаоца медијске услуге Удружење "НВО ПУЛС", ул. Шилово бб, 

Гњилане - Пулс, сходно члану члана 89. став 1 тачка 1 и члана 90. Закона о 

електронских медија; 

 

  

2. Доношење одлуке о усвајању Изветаја о раду Регулаторног тела за 

електронске медије за 2016. годину; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се извештај о раду РЕМ-а за 2015. године. 

 

  

 

3. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Завршног рачуна са 

ревизорским извештајем РЕМ-а за 2015. годину; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се завршни рачун са ревизорским извештајем РЕМ-а за 2015. годину. 

 

 

 



 

  

 

4. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Извештаја о реализацији 

Финансијског плана РЕМ-а за 2015. годину; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се извештај о реализацији Финансијског плана РЕМ-а за 2015. годину. 

 

  

 

5. Доношење одлуке о уплати суфицита по завршном рачуну РЕМ-а за 2015. 

годину; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђују се укупни приходи Регулаторног тела за електронске медије за 2015.годину  у 

износу од 395.066.905,09 динара. 

 

Утврђују се укупни расходи пословања Регулаторног тела за електронске медије за 

2015.годину у износу од 275.640.309,47 динара што заједно са укупним износом 

реализованих инвестиција од 5.257.512,00.динара даје износ од 400.324.417,00.дин.  

 

Утврђује се разлика између остварених прихода и расхода од 119.426.595,62.дин., као 

резултат спроведене рационализације у пословању у виду уштеда појединих трошкова, 

који се даље уплаћује на рачун буџета Републике Србије што у односу на планирани 

суфицит у износу од 64.684.844,00 динара представља повећање за износ од 

54.741.751,62 динара. 

 

Налаже се стручној служби Регулатора да у складу са одредбом чл. 34 ст.8 Законa о 

електронским медијима износ од 119.426.595,62.динара, као утврђену разлику између 

остварених укупних прихода и остварених укупних расхода по завршном рачуну за 

2015.годину уплати у корист буџета Републике Србије. 

 

Саставни део ове Одлуке су Биланс стања и Биланс успеха Регулаторног тела за 

електронске медије за 2015.годину, Извештај о ревизији овлашћеног екстерног 

ревизора за 2015.годину. 

  

 

6. Информација у вези са oдговором Министарства културе и информисања 

поводом иницијативе Регулатора за доношење аутентичног тумачења члана 

47. став 1. тачка 5) Закона о електронским медијима; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

 

 



 

О Д Л У К У 

 

Констатује се да су чланови Савета упознати са информацијом. 

 

  

 

7. Информација за Савет Регулатора у вези са одлуком Одбора за 

административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања Народне 

скупштине о утврђивању максималног броја запослених на неодређено 

време у Стручној служби Регулаторног тела за електронске медије; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Констатује се да су чланови Савета упознати са информацијом. 

 

  

 

8. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на промену 

идентификационог знака пружаоца медијске услуге Informativni i 

markentiški cenatar „Luna press“ d.o.o. - РАДИО ЛУНА; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Даје се сагласност на измену идентификационог знака из „РАДИО ЛУНА“ у   „Luna 

Naxi Radio 92 i 103,6 FM“. 

 

Обавестити Регулаторну агенцију за електронске комуникације и поштанске услуге о 

насталој промени идентификационог знака. 

 

Налаже се Стручној служби Регулатора да након достављања измењене дозволе за 

коришћење радио-фреквенције за радио станицу од стране РАТЕЛА-а, изврши промену 

у дозволи за пружање медијске услуге Informativni i markentiški cenatar „Luna press“ 

d.o.o., који се односи на промену идентификационог знака. 

 

  

 

9. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање аудио-визуелне медијске 

услуге на основу захтева IVANA ĐORĐEVIĆ METODIEV PR AGENCIJA 

ZA KINEMATOGRAFSKU I TELEVIZIJSKU PRODUKCIJU NIBOI 

VRANJE, ул. Маричка 20, Босилеград- ТВ Инфо Кодал, бр. 05-  /16 од 

28.03.2016. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

 

 

 



 

О Д Л У К У 

 

Издаје се дозвола на основу захтева IVANЕ ĐORĐEVIĆ METODIEV PR AGENCIJA ZA 

KINEMATOGRAFSKU I TELEVIZIJSKU PRODUKCIJU NIBOI VRANJE, ул. Маричка 

20, Босилеград- ТВ Инфо Кодал, сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

 

  

 

10. Доношење одлуке о одузимању дозволе бр. К 181 од 06.03.2013. године за 

пружање медијске услуге на захтев пружаоцу медијске услуге ЈАВНО 

ПРЕДУЗЕЋЕ РАДИО ЛЕСКОВАЦ, ЛЕСКОВАЦ – у ликвидацији, ул. 

МасариковТрг 7 , Лесковац – Наша РТВЛ, на основу члана 90. а у вези са 

чланом 80. став 1. Закона о електронским медијима; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одузима се  дозвола бр. К181 од 06.03.2013. године Регулаторног тела за електронске 

медије за пружање медијске услуге издате на основу захтева пружаоца медијске услуге 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ РАДИО ЛЕСКОВАЦ, ЛЕСКОВАЦ – у ликвидацији, ул. 

МасариковТрг 7 , Лесковац – Наша РТВЛ. 

 

  

 

11. Доношење одлуке о одузимању дозволе бр. К 66 од 07.12.2011. године за 

пружање медијске услуге на захтев пружаоцу медијске услуге ЈАВНО 

ПРЕДУЗЕЋЕ РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ЋУПРИЈА, ЋУПРИЈА - У 

ЛИКВИДАЦИЈИ, ул. Лоле Рибара 1, Ћуприја- ТВ Ћуприја, на основу члана 

90. а у вези са чланом 80. став 1. Закона о електронским медијима; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одузима се  дозвола бр. К 66 од 07.12.2011. године Регулаторног тела за електронске 

медије за пружање медијске услуге издате на основу захтева пружаоца медијске услуге 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ЋУПРИЈА, ЋУПРИЈА - У 

ЛИКВИДАЦИЈИ, ул. Лоле Рибара 1, Ћуприја- ТВ Ћуприја. 

 

  

 

12. Доношење одлуке о одузимању дозволе Регулаторног тела за електронске 

медије бр. К 191/1 од 15.07.2014. године за пружање медијске услуге на 

захтев пружаоца медијске услуге Удружење "НВО ПУЛС", ул. Шилово бб, 

Гњилане - Пулс, сходно члану члана 89. став 1 тачка 1 и члана 90. Закона о 

електронских медија; 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

 



 

О Д Л У К У 

 

Одузима се дозвола Регулаторног тела за електронске медије за пружање медијске 

услуге  бр. 191/1 од 15.07.2014. године, пружаоцу аудио-визуелне медијске услуге 

Удружење "НВО ПУЛС", ул. Шилово бб, Гњилане - Пулс, пре истека времена на које је 

издата, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о електронских медија. 

 

 

 

 

 

Седница завршена у 12:30 часова. 

 

У Београду,        

дана 30.марта  2016. године                                                       

Записник сачинила 

 

Драгана Таљић 

      заменик председника Савета 

 

                                                                                                                       Горан Петровић 

 


