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Број: 01-2590/19 

Датум: 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

 

са 364. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 25.12.2019. године, са почетком у 13.15 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. Оливера Зекић, члан Савета 

3. Александра Јанковић, члан Савета 

4. мр. Горана Пековић, члан Савета 

5. Ђорђe Возаревић, члан Савета 

6. 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 и доношење одлуке по пријави Бојане Бабић због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ Предузеће за 

информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. Београд  - ТВ Пинк; 

3. Разматрање и доношење одлуке по пријави Дубравке Дејовић због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ Предузеће за 

информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. Београд  - ТВ Пинк; 

4. Разматрање и доношење одлуке по пријави Maje Денковске због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ Предузеће за 

информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. Београд  - ТВ Пинк; 

5. Разматрање и доношење одлуке по пријави Дијане Манојловић због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ Предузеће за 

информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. Београд  - ТВ Пинк; 

6. Разматрање и доношење одлуке по пријави Џане Конаковић због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране Предузеће за 

информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. Београд  - ТВ Пинк; 

7. Разматрање и доношење одлуке по пријави Петрe Хуђек због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ Предузеће за 

информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. Београд  - ТВ Пинк; 
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8. Разматрање и доношење одлуке по пријави Милијане Јунцај због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ Предузеће за 

информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. Београд  - ТВ Пинк; 

9. Разматрање и доношење одлуке по пријави Самре Кубеговић због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ Предузеће за 

информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. Београд  - ТВ Пинк; 

10. Разматрање и доношење одлуке по пријави Бојане Краговић због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ Предузеће за 

информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. Београд  - ТВ Пинк; 

11. Разматрање и доношење одлуке по пријави Лее Лелић због наводног емитовања 

садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ Предузеће за 

информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. Београд  - ТВ Пинк; 

12. Разматрање и доношење одлуке по пријави Марије Јелић због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ Предузеће за 

информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. Београд  - ТВ Пинк; 

13. Разматрање и доношење одлуке по пријави Тихане Марјановић због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ Предузеће за 

информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. Београд  - ТВ Пинк; 

14. Разматрање и доношење одлуке по пријави Славице Мирковић због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ Предузеће за 

информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. Београд  - ТВ Пинк; 

15. Разматрање и доношење одлуке по пријави Снежанe Перић због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ Предузеће за 

информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. Београд  - ТВ Пинк; 

16. Разматрање и доношење одлуке по пријави Мајиде Сахмановић због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ Предузеће за 

информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. Београд  - ТВ Пинк; 

17. Разматрање и доношење одлуке по пријави Каће Стошић због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ Предузеће за 

информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. Београд  - ТВ Пинк; 

18. Разматрање и доношење одлуке по пријави Лазарa Ступарa због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ Предузеће за 

информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. Београд  - ТВ Пинк; 

19. Разматрање и доношење одлуке по пријави Суаде Чивић због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ Предузеће за 

информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. Београд  - ТВ Пинк; 

20. Разматрање и доношење одлуке по пријави Светлане Родић због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ Предузеће за 

информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. Београд  - ТВ Пинк; 

21. Разматрање и доношење одлуке по пријави Катарине Урошевић због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ Предузеће за 

информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. Београд  - ТВ Пинк; 

22. Разматрање и доношење одлуке по пријави Хајрије Муртезић Зорнић због 

наводног емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ 

Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. 

Београд  - ТВ Пинк; 

23. Разматрање и доношење одлуке по пријави Анемарије Јурић због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ Предузеће за 

информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. Београд  - ТВ Пинк; 
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24. Разматрање и доношење одлуке по пријави Бојане Ефремове због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ Предузеће за 

информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. Београд  - ТВ Пинк; 

25. Разматрање и доношење одлуке по пријави Данијеле Варешковић због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ Предузеће за 

информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. Београд  - ТВ Пинк; 

26. Разматрање и доношење одлуке по пријави Иване Ранђеловић због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ Предузеће за 

информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. Београд  - ТВ Пинк; 

27. Разматрање и доношење одлуке по пријави Маје Алексов Методијев због 

наводног емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ 

Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. 

Београд  - ТВ Пинк; 

28. Разматрање и доношење одлуке по пријави Маје Сударије због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ Предузеће за 

информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. Београд  - ТВ Пинк; 

29. Разматрање и доношење одлуке по пријави Марије Мићковићв због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ Предузеће за 

информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. Београд  - ТВ Пинк; 

30. Разматрање и доношење одлуке по пријави Марије Стан због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ Предузеће за 

информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. Београд  - ТВ Пинк; 

31. Разматрање и доношење одлуке по пријави Марине Зечевић због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ Предузеће за 

информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. Београд  - ТВ Пинк; 

32. Разматрање и доношење одлуке по пријави Наташе Ђорђевић због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ Предузеће за 

информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. Београд  - ТВ Пинк; 

33. Разматрање и доношење одлуке по пријави Николе Ефремов због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ Предузеће за 

информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. Београд  - ТВ Пинк; 

34. Разматрање и доношење одлуке по пријави Снежане Васић због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ Предузеће за 

информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. Београд  - ТВ Пинк; 

35. Разматрање и доношење одлуке по пријави Тање Радоњић због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ Предузеће за 

информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. Београд  - ТВ Пинк; 

36. Разматрање и доношење одлуке по пријави Татјана Илић због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ Предузеће за 

информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. Београд  - ТВ Пинк; 

37. Разматрање и доношење одлуке по пријави Татјане Јојић због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ Предузеће за 

информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. Београд  - ТВ Пинк; 

38. Разматрање и доношење одлуке по пријави Вање Марушић због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ Предузеће за 

информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. Београд  - ТВ Пинк; 

39. Разматрање и доношење одлуке по пријави Виолете Рмуш због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ Предузеће за 

информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. Београд  - ТВ Пинк; 
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40. Разматрање и доношење одлуке по пријави З. Мацановић због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ Предузеће за 

информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. Београд  - ТВ Пинк; 

41. Разматрање и доношење одлуке по пријави Зорe Миладиновић због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ Предузеће за 

информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. Београд  - ТВ Пинк; 

42. Разматрање и доношење одлуке по пријави Јасмине Стојковић због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ Предузеће за 

информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. Београд  - ТВ Пинк; 

43. Разматрање и доношење одлуке по пријави Јоване Копрић због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ Предузеће за 

информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. Београд  - ТВ Пинк; 

44. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на 

који је издата пружаоцу медијске услуге ТВ Метрополис д.о.о. - у стечају 

Београд - М Моја ТВ - кабал, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 

Закона о електронским медијима; 

45. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на 

који је издата пружаоцу медијске услуге ТВ Смедерево д.о.о. Смедерево - 

Телевизија СД, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о 

електронским медијима; 

46. Разматрање и доношење одлуке у поступку поништавања решења којим се 

одбија захтев за враћање дозволе Радио телевизија Сокобања а.д. Ниш - Радио 

Сокобања и доношење одлуке о продужењу дозволе бр. 211/2008-2; 

47. Разматрање и доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге Edukativno 

umetnički centar Digital Нова Пазова - Телевизија Пазова 24 да буде уврштен у 

листу телевизијских програма које је дужан да преноси оператор електронске 

комуникационе мреже на подручју Старе Пазове, сходно члану 106. Закона о 

електронским медијима; 

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

услуге радија коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање медијских 

услуга бр. 555/2019: Радио Бубоња д.о.о. Љиг - Радио Бубоња 99,5; 

49. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о потребама даље сарадње са 

Ipsos Strategic Marketingom и доношење одлуке; 

50. Извештај о спотовима за кампању удружења Егал „Кажи ко“; 

 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 364. ванредне седнице. 

 

2. Разматрање и доношење одлуке по пријави Бојане Бабић због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ 

Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. 

Београд  - ТВ Пинк; 

3. Разматрање и доношење одлуке по пријави Дубравке Дејовић због 

наводног емитовања садржаја који представља говор мржње од стране 
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ПМУ Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company 

д.о.о. Београд  - ТВ Пинк; 

4. Разматрање и доношење одлуке по пријави Maje Денковске због 

наводног емитовања садржаја који представља говор мржње од стране 

ПМУ Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company 

д.о.о. Београд  - ТВ Пинк; 

5. Разматрање и доношење одлуке по пријави Дијане Манојловић због 

наводног емитовања садржаја који представља говор мржње од стране 

ПМУ Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company 

д.о.о. Београд  - ТВ Пинк; 

6. Разматрање и доношење одлуке по пријави Џане Конаковић због 

наводног емитовања садржаја који представља говор мржње од стране 

Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. 

Београд  - ТВ Пинк; 

7. Разматрање и доношење одлуке по пријави Петрe Хуђек због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ 

Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. 

Београд  - ТВ Пинк; 

8. Разматрање и доношење одлуке по пријави Милијане Јунцај због 

наводног емитовања садржаја који представља говор мржње од стране 

ПМУ Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company 

д.о.о. Београд  - ТВ Пинк; 

9. Разматрање и доношење одлуке по пријави Самре Кубеговић због 

наводног емитовања садржаја који представља говор мржње од стране 

ПМУ Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company 

д.о.о. Београд  - ТВ Пинк; 

10. Разматрање и доношење одлуке по пријави Бојане Краговић због 

наводног емитовања садржаја који представља говор мржње од стране 

ПМУ Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company 

д.о.о. Београд  - ТВ Пинк; 

11. Разматрање и доношење одлуке по пријави Лее Лелић због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ 

Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. 

Београд  - ТВ Пинк; 

12. Разматрање и доношење одлуке по пријави Марије Јелић због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ 

Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. 

Београд  - ТВ Пинк; 

13. Разматрање и доношење одлуке по пријави Тихане Марјановић због 

наводног емитовања садржаја који представља говор мржње од стране 

ПМУ Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company 

д.о.о. Београд  - ТВ Пинк; 

14. Разматрање и доношење одлуке по пријави Славице Мирковић због 

наводног емитовања садржаја који представља говор мржње од стране 

ПМУ Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company 

д.о.о. Београд  - ТВ Пинк; 

15. Разматрање и доношење одлуке по пријави Снежанe Перић због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ 

Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. 

Београд  - ТВ Пинк; 
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16. Разматрање и доношење одлуке по пријави Мајиде Сахмановић због 

наводног емитовања садржаја који представља говор мржње од стране 

ПМУ Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company 

д.о.о. Београд  - ТВ Пинк; 

17. Разматрање и доношење одлуке по пријави Каће Стошић због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ 

Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. 

Београд  - ТВ Пинк; 

18. Разматрање и доношење одлуке по пријави Лазарa Ступарa због 

наводног емитовања садржаја који представља говор мржње од стране 

ПМУ Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company 

д.о.о. Београд  - ТВ Пинк; 

19. Разматрање и доношење одлуке по пријави Суаде Чивић због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ 

Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. 

Београд  - ТВ Пинк; 

20. Разматрање и доношење одлуке по пријави Светлане Родић због 

наводног емитовања садржаја који представља говор мржње од стране 

ПМУ Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company 

д.о.о. Београд  - ТВ Пинк; 

21. Разматрање и доношење одлуке по пријави Катарине Урошевић због 

наводног емитовања садржаја који представља говор мржње од стране 

ПМУ Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company 

д.о.о. Београд  - ТВ Пинк; 

22. Разматрање и доношење одлуке по пријави Хајрије Муртезић Зорнић 

због наводног емитовања садржаја који представља говор мржње од 

стране ПМУ Предузеће за информисање и маркетинг Pink international 

company д.о.о. Београд  - ТВ Пинк; 

23. Разматрање и доношење одлуке по пријави Анемарије Јурић због 

наводног емитовања садржаја који представља говор мржње од стране 

ПМУ Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company 

д.о.о. Београд  - ТВ Пинк; 

24. Разматрање и доношење одлуке по пријави Бојане Ефремове због 

наводног емитовања садржаја који представља говор мржње од стране 

ПМУ Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company 

д.о.о. Београд  - ТВ Пинк; 

25. Разматрање и доношење одлуке по пријави Данијеле Варешковић због 

наводног емитовања садржаја који представља говор мржње од стране 

ПМУ Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company 

д.о.о. Београд  - ТВ Пинк; 

26. Разматрање и доношење одлуке по пријави Иване Ранђеловић због 

наводног емитовања садржаја који представља говор мржње од стране 

ПМУ Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company 

д.о.о. Београд  - ТВ Пинк; 

27. Разматрање и доношење одлуке по пријави Маје Алексов Методијев због 

наводног емитовања садржаја који представља говор мржње од стране 

ПМУ Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company 

д.о.о. Београд  - ТВ Пинк; 

28. Разматрање и доношење одлуке по пријави Маје Сударије због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ 
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Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. 

Београд  - ТВ Пинк; 

29. Разматрање и доношење одлуке по пријави Марије Мићковић због 

наводног емитовања садржаја који представља говор мржње од стране 

ПМУ Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company 

д.о.о. Београд  - ТВ Пинк; 

30. Разматрање и доношење одлуке по пријави Марије Стан због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ 

Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. 

Београд  - ТВ Пинк; 

31. Разматрање и доношење одлуке по пријави Марине Зечевић због 

наводног емитовања садржаја који представља говор мржње од стране 

ПМУ Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company 

д.о.о. Београд  - ТВ Пинк; 

32. Разматрање и доношење одлуке по пријави Наташе Ђорђевић због 

наводног емитовања садржаја који представља говор мржње од стране 

ПМУ Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company 

д.о.о. Београд  - ТВ Пинк; 

33. Разматрање и доношење одлуке по пријави Николе Ефремов због 

наводног емитовања садржаја који представља говор мржње од стране 

ПМУ Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company 

д.о.о. Београд  - ТВ Пинк; 

34. Разматрање и доношење одлуке по пријави Снежане Васић због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ 

Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. 

Београд  - ТВ Пинк; 

35. Разматрање и доношење одлуке по пријави Тање Радоњић због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ 

Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. 

Београд  - ТВ Пинк; 

36. Разматрање и доношење одлуке по пријави Татјана Илић због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ 

Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. 

Београд  - ТВ Пинк; 

37. Разматрање и доношење одлуке по пријави Татјане Јојић због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ 

Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. 

Београд  - ТВ Пинк; 

38. Разматрање и доношење одлуке по пријави Вање Марушић због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ 

Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. 

Београд  - ТВ Пинк; 

39. Разматрање и доношење одлуке по пријави Виолете Рмуш због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ 

Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. 

Београд  - ТВ Пинк; 

40. Разматрање и доношење одлуке по пријави З. Мацановић због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ 

Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. 

Београд  - ТВ Пинк; 
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41. Разматрање и доношење одлуке по пријави Зорe Миладиновић због 

наводног емитовања садржаја који представља говор мржње од стране 

ПМУ Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company 

д.о.о. Београд  - ТВ Пинк; 

42. Разматрање и доношење одлуке по пријави Јасмине Стојковић због 

наводног емитовања садржаја који представља говор мржње од стране 

ПМУ Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company 

д.о.о. Београд  - ТВ Пинк; 

43. Разматрање и доношење одлуке по пријави Јоване Копрић због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ 

Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. 

Београд  - ТВ Пинк; 

44. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу медијске услуге ТВ Метрополис д.о.о. 

- у стечају Београд - М Моја ТВ - кабал, због постојања разлога из члана 

89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима; 

45. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу медијске услуге ТВ Смедерево д.о.о. 

Смедерево - Телевизија СД, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8 Закона о електронским медијима; 

46. Разматрање и доношење одлуке у поступку поништавања решења којим 

се одбија захтев за враћање дозволе Радио телевизија Сокобања а.д. Ниш 

- Радио Сокобања и доношење одлуке о продужењу дозволе бр. 211/2008-2; 

47. Разматрање и доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге 

Edukativno umetnički centar Digital Нова Пазова - Телевизија Пазова 24 да 

буде уврштен у листу телевизијских програма које је дужан да преноси 

оператор електронске комуникационе мреже на подручју Старе Пазове, 

сходно члану 106. Закона о електронским медијима; 

48. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање 

медијске услуге радија коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за 

пружање медијских услуга бр. 555/2019: Радио Бубоња д.о.о. Љиг - Радио 

Бубоња 99,5; 

49. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о потребама даље 

сарадње са Ipsos Strategic Marketingom и доношење одлуке; 

50. Извештај о спотовима за кампању удружења Егал „Кажи ко“; 

 

  

2. Разматрање и доношење одлуке по пријави Бојане Бабић због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ 

Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. 

Београд  - ТВ Пинк;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 
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3. Разматрање и доношење одлуке по пријави Дубравке Дејовић због 

наводног емитовања садржаја који представља говор мржње од стране 

ПМУ Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company 

д.о.о. Београд  - ТВ Пинк;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна.  

 

  

4. Разматрање и доношење одлуке по пријави Maje Денковске због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ 

Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. 

Београд  - ТВ Пинк;   

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

5. Разматрање и доношење одлуке по пријави Дијане Манојловић због 

наводног емитовања садржаја који представља говор мржње од стране 

ПМУ Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company 

д.о.о. Београд  - ТВ Пинк;   

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

6. Разматрање и доношење одлуке по пријави Џане Конаковић због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ 

Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. 

Београд  - ТВ Пинк;   

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 
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7. Разматрање и доношење одлуке по пријави Петрe Хуђек због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ 

Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. 

Београд  - ТВ Пинк;   

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

8. Разматрање и доношење одлуке по пријави Милијане Јунцај због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ 

Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. 

Београд  - ТВ Пинк;   

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

9. Разматрање и доношење одлуке по пријави Самре Кубеговић због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ 

Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. 

Београд  - ТВ Пинк;   

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

10. Разматрање и доношење одлуке по пријави Бојане Краговић због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ 

Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. 

Београд  - ТВ Пинк;   

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 
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11. Разматрање и доношење одлуке по пријави Лее Лелић због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ 

Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. 

Београд  - ТВ Пинк;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

12. Разматрање и доношење одлуке по пријави Марије Јелић због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ 

Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. 

Београд  - ТВ Пинк;   

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

13. Разматрање и доношење одлуке по пријави Тихане Марјановић због 

наводног емитовања садржаја који представља говор мржње од стране 

ПМУ Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company 

д.о.о. Београд  - ТВ Пинк;   

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

14. Разматрање и доношење одлуке по пријави Славице Мирковић због 

наводног емитовања садржаја који представља говор мржње од стране 

ПМУ Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company 

д.о.о. Београд  - ТВ Пинк;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 
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15. Разматрање и доношење одлуке по пријави Снежанe Перић због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ 

Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. 

Београд  - ТВ Пинк;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

16. Разматрање и доношење одлуке по пријави Мајиде Сахмановић због 

наводног емитовања садржаја који представља говор мржње од стране 

ПМУ Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company 

д.о.о. Београд  - ТВ Пинк;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

17. Разматрање и доношење одлуке по пријави Каће Стошић због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ 

Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. 

Београд  - ТВ Пинк;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

18. Разматрање и доношење одлуке по пријави Лазарa Ступарa због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ 

Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. 

Београд  - ТВ Пинк;   

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 
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19. Разматрање и доношење одлуке по пријави Суаде Чивић због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ 

Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. 

Београд  - ТВ Пинк;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна.  

 

  

20. Разматрање и доношење одлуке по пријави Светлане Родић због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ 

Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. 

Београд  - ТВ Пинк;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

21. Разматрање и доношење одлуке по пријави Катарине Урошевић због 

наводног емитовања садржаја који представља говор мржње од стране 

ПМУ Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company 

д.о.о. Београд  - ТВ Пинк;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна.  

 

  

22. Разматрање и доношење одлуке по пријави Хајрије Муртезић Зорнић због 

наводног емитовања садржаја који представља говор мржње од стране 

ПМУ Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company 

д.о.о. Београд  - ТВ Пинк;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 
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23. Разматрање и доношење одлуке по пријави Анемарије Јурић због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ 

Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. 

Београд  - ТВ Пинк; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

24. Разматрање и доношење одлуке по пријави Бојане Ефремове због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ 

Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. 

Београд  - ТВ Пинк;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

25. Разматрање и доношење одлуке по пријави Данијеле Варешковић због 

наводног емитовања садржаја који представља говор мржње од стране 

ПМУ Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company 

д.о.о. Београд  - ТВ Пинк;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

26. Разматрање и доношење одлуке по пријави Иване Ранђеловић због 

наводног емитовања садржаја који представља говор мржње од стране 

ПМУ Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company 

д.о.о. Београд  - ТВ Пинк;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

27. Разматрање и доношење одлуке по пријави Маје Алексов Методијев, због 

наводног емитовања садржаја који представља говор мржње од стране 
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ПМУ Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company 

д.о.о. Београд  - ТВ Пинк;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

  

28. Разматрање и доношење одлуке по пријави Маје Сударије због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ 

Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. 

Београд  - ТВ Пинк;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

29. Разматрање и доношење одлуке по пријави Марије Мићковић због 

наводног емитовања садржаја који представља говор мржње од стране 

ПМУ Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company 

д.о.о. Београд  - ТВ Пинк;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

  

30. Разматрање и доношење одлуке по пријави Марије Стан због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ 

Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. 

Београд  - ТВ Пинк;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

  

31. Разматрање и доношење одлуке по пријави Марине Зечевић због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ 

Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. 

Београд  - ТВ Пинк;  

 

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

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

32. Разматрање и доношење одлуке по пријави Наташе Ђорђевић због 

наводног емитовања садржаја који представља говор мржње од стране 

ПМУ Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company 

д.о.о. Београд  - ТВ Пинк;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

33. Разматрање и доношење одлуке по пријави Николе Ефремов због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ 

Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. 

Београд  - ТВ Пинк;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

34. Разматрање и доношење одлуке по пријави Снежане Васић због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ 

Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. 

Београд  - ТВ Пинк;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

35. Разматрање и доношење одлуке по пријави Тање Радоњић због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ 

Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. 

Београд  - ТВ Пинк; 

 

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

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

36. Разматрање и доношење одлуке по пријави Татјана Илић због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ 

Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. 

Београд  - ТВ Пинк;  

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

37. Разматрање и доношење одлуке по пријави Татјане Јојић због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ 

Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. 

Београд  - ТВ Пинк;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

38. Разматрање и доношење одлуке по пријави Вање Марушић због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ 

Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. 

Београд  - ТВ Пинк; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

  

39. Разматрање и доношење одлуке по пријави Виолете Рмуш због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ 

Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. 

Београд  - ТВ Пинк;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 
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40. Разматрање и доношење одлуке по пријави З. Мацановић због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ 

Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. 

Београд  - ТВ Пинк; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

41. Разматрање и доношење одлуке по пријави Зорe Миладиновић због 

наводног емитовања садржаја који представља говор мржње од стране 

ПМУ Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company 

д.о.о. Београд  - ТВ Пинк; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

42. Разматрање и доношење одлуке по пријави Јасмине Стојковић због 

наводног емитовања садржаја који представља говор мржње од стране 

ПМУ Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company 

д.о.о. Београд  - ТВ Пинк; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна.  

 

  

43. Разматрање и доношење одлуке по пријави Јоване Копрић због наводног 

емитовања садржаја који представља говор мржње од стране ПМУ 

Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. 

Београд  - ТВ Пинк;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 
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44. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу медијске услуге ТВ Метрополис д.о.о. -

у стечају Београд - М Моја ТВ - кабал, због постојања разлога из члана 89. 

став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак. 

 

  

45. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу медијске услуге ТВ Смедерево д.о.о. 

Смедерево - Телевизија СД из, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8 Закона о електронским медијима;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак. 

 

  

46. Разматрање и доношење одлуке у поступку поништавања решења којим се 

одбија захтев за враћање дозволе ,Радио телевизија Сокобања а.д. Ниш - 

Радио Сокобања и доношење одлуке о продужењу дозволе бр. 211/2008-2;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Поништава се решење Савета бр. 05-1231/17-3 од 19.7.2017. године због разлога 

прописаног чланом 183. став 1. тачка 6) Закона о општем управном поступку 

 

Продужава се важење дозволе за пружање медијске услуге бр. 211/2008-2 

пружаоцу ,Радио телевизија Сокобања а.д. из Ниша - Радио Сокобања. 

 

  

47. Разматрање и доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге 

Edukativno umetnički centar Digital Art, Нова Пазова - Телевизија Пазова 24 

да буде уврштен у листу телевизијских програма које је дужан да преноси 

оператор електронске комуникационе мреже на подручју Старе Пазове, 

сходно члану 106. Закона о електронским медијима;  

 

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

 

Одбија се захтев пружаоца медијске услуге Edukativno umetnički centar Digital 

Art, Нова Пазова - Телевизија Пазова 24 да буде уврштен у листу телевизијских 

програма које је дужан да преноси оператор електронске комуникационе мреже на 

подручју Старе Пазове, сходно члану 106. Закона о електронским медијима. 

 

  

48. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање 

медијске услуге радија коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање 

медијских услуга бр. 555/2019: Радио Бубоња д.о.о. из Љига, село Липље бб-

Радио Бубоња 99,5; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге радија 

коју је дужан да плаћа пружалац медијске услуге „Радио Бубоња“ д.о.о. из Љига, село 

Липље бб-Радио Бубоња 99,5, МБ 07604424, бр. Дозволе за пружање медијске услуге 

555/2019, почев од 25.12.2019. године па убудуће док за то постоје законски услови, у 

укупном износу од 3.680,25 динара. 

 

  

49. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о потребама даље 

сарадње са Ipsos Strategic Marketingom и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се одлука о раскиду уговора о сарадњи са „Ipsos Strategic Marketing“ 

који се односи на достављање података о слушаности радио станица за 2020 годину. 

 

  

50. Извештај о спотовима за кампању удружења Егал „Кажи ко“;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Потребно је прерадити други спот како део његовог вербалног садржаја не би 

био у могућој колизији са Правилником о заштити малолетника у области пружања 

медијских услуга. 

 

Први и трећи спот могли би се сврстати у позив на добротворну акцију, ако се 

емитују без накнаде (чл. 36 ст. 1 т. 6 Закона о оглашавању), а у складу са чл. 36 ст. 5 

Закона о оглашавању: 
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Позивом на добротворну акцију из става 1. тачка 6) овог члана сматра се 

саопштење непрофитне или друге организације о добротворним или хуманитарним 

акцијама, а нарочито њихов позив да се учествује у овим акцијама. 

Предметни спотови се пружаоцима медијске услуге, уколико одлуче да их 

прикажу, неће рачунати у укупно време трајања ТВ оглашавања и ТВ продаје у једном 

пуном сату емитованог програма, с тим да буду приказани ван блокова огласних 

порука. 
 

Седница завршена у 14 часова. 
 

Записник сачинила: 

СЕКРЕТАР КАЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА 
 

Драгана Таљић 

 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

Горан Петровић 


