Број:
Датум:
Београд
ЗАПИСНИК
са 219. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије,
одржане 15. септембра 2020. године, са почетком у 11.00 часова.
Седници су присуствовали следећи чланови Савета:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Горан Петровић, заменик председника Савета
Александра Јанковић, чланица Савета
Јудита Поповић, чланица Савета
Александар Витковић, члан Савета
Вишња Аранђеловић, члан Савета
Слободан Цвејић, члан Савета
Зоран Симјановић, члан Савета

Седници су присуствовали и:
1. Рајка Галин Ћертић, извршни директор
2. Душица Недељковић, начелник правне службе
3. Мелина Раца, начелник финансијске скужбе
4. Стевица Смедеревац, начелник Службе за надзор и анализу
5. Драгана Таљић, секретар канцеларије Савета
Седница је одржана у седишту Регулаторног тела за електронске медије, Трг
Николе Пашића 5, Београд, у сали за одржавање седница, на IV спрату.
Седницом је председавао, заменик председника Савета РЕМ Горан Петровић који
је констатовао да седници присуствује већина чланова Савета, те да Савет има кворум
за рад и пуноправно одлучивање.
За седницу је предложен следећи дневни ред:
1. Усвајање дневног реда;
2. Усвајање записника са 218. редовне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 26.
јуна 2020. године, усвајање записника са 382. ванредне ванредне седнице одржане
дана 14. јула 2020. године, записника са 383. ванредне седнице одржане дана 24.
јула 2020. године и записника са 384. ванредне седнице одржане дана 14. јула 2020.
године;
3. Доношење одлуке у поступку изрицања мера ПМУ Радио телевизија Панчево
д.о.о., Панчево - ТВ Панчево, због појављивања функционера у оквиру означених
предизборних блокова приказаних на дане 12.05. и 18.05.2020. године чиме је
прекршена одредба из члана 47. став 1. тачка 5) Закона о електронским медијима;
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4. Доношење одлуке у поступку изрицања мера ПМУ Радио телевизија Нови
Пазар д.о.о., Нови Пазар - ТВ Нови Пазар, због појављивања функционера у
оквиру означених предизборних блокова приказаних на дане 19.05. и 20.05.2020.
године чиме је прекршена одредба из члана 47. став 1. тачка 5) Закона о
електронским медијима;
5. Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о
електронским медијима према ПМУ Прва телевизија д.о.о. Београд - Прва, због
кршења члана 27. став 1. и 3. Правилника о заштити права малолетника у области
пружања медијских услуга;
6. Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом
електронским медијима ПМУ Happy TV д.о.о., Београд - Nacionalna Happy TV, у
вези програмског садржаја емитованог у емисији „Боља Земља“ дана 09.08.2020.
године;
7. Доношење одлуке у поступку мера предвиђених Законом о електронским
медијима против ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк, због
кршења члана 35. став 1. Закона о оглашавању;
8. Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о
елктронским медијима против ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ
Пинк, због кршења одредби члана 50. став 1. Закона о електронским медијима и
члана 27. Правилника о заштити права малолетника о области пружања медијских
услуга у емисији „Хит твит“;
9. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена
на који је издата ПМУ М о.д., Врање - Телевизија Фокус кабал, због постојања
разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
10. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена
на који је издата ПМУ РТВ Прима Интернационал д.о.о., Бајина Башта - ТВ
Прима, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским
медијима;
11. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена
на који је издата ПМУ РТВ Прима Интернационал д.о.о., Бајина Башта - ТВ Прима
кабал, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским
медијима;
12. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена
на који је издата ПМУ Euro Alfa eksport-import д.о.о., Суботица - Naxi City radio
88,3, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским
медијима;
13. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена
на који је издата ПМУ Клик Комерц д.о.о., Горњи Милановац - ТВ Инфо 24 плус,
због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским
медијима;
14. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена
на који је издата ПМУ РТВ Сунце д.о.о., Аранђеловац – ТВ Сунце, због постојања
разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
15. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена
на који је издата ПМУ РТВ Сунце д.о.о., Аранђеловац - Радио Сунце 100,3, због
постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
16. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена
на који је издата ПМУ Радио Телевизија Шабац д.о.о., Шабац - ТВ Шабац, због
постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
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17. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена
на који је издата ПМУ РТВ Нови Пазар доо, Нови Пазар - РТВ Нови Пазар, због
постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
18. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена
на који је издата ПМУ РТВ Шумадија д.о.о., Аранђеловац - РТВ Шумадија, због
постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
19. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена
на који је издата ПМУ ТВ 5 д.о.о., Ужице - Телевизија 5, због постојања разлога из
члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
20. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена
на који је издата ПМУ Телевизија Плус д.о.о., Крушевац - Телевизија Плус, због
постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
21. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена
на који је издата ПМУ Зона плус д.о.о., Ниш - ТВ Зона плус, због постојања
разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
22. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена
на који је издата ПМУ М о.д., Врање - Радио Фокус Плус 101,7, због постојања
разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
23. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена
на који је издата ПМУ Уб компани д.о.о., Београд - Радио Пингвин 107,2, због
постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
24. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена
на који је издата ПМУ Sport radio FM d.o.o., Београд - Welcome to Fun radio 100,4,
због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским
медијима;
25. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена
на који је издата ПМУ Звезда ТВ д.о.о, Београд - Звезда ТВ кабал, због постојања
разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
26. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена
на који је издата ПМУ Мостнет РТВ д.о.о., Прокупље - Мостнет ТВ, због
постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
27. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена
на који је издата ПМУ Делта Телевизија д.о.о., Нови Сад - ТВ Делта, због
постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
28. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена
на који је издата ПМУ ТВ Мост д.о.о., Нови Сад - ТВ Мост, због постојања разлога
из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
29. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена
на који је издата ПМУ Сремска телевизија д.о.о., Шид - Сремска ТВ, због
постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
30. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена
на који је издата ПМУ Радио Срце д.о.о., Прокупље - Радио Срце 91,4, пре времена
на које је издата сходно одредби из члана 89. став 1. тачка 1) Закона о
електронским медијима;
31. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програмском садржају
ПМУ Happy TV д.о.о., Београд – Nacionalna Happy TV, у емисији „Добро јутро,
Србијо“ дана 16.05.2020 у времену од 11:00:00 до 12:00:00. и доношење одлуке;
32. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програмском садржају
ПМУ Happy TV д.о.о., Београд – Nacionalna Happy TV, због приказивања прилога у
емисији После ручка, дана 10.07.2020. године од 15:29:55 до 17:25:59 часова и
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11.07.2020. године од 04:52:21 до 06:30:52 као и 12.07.2020. године од 04:37:18 до
06:15:21. (реприза емисије) и доношење одлуке;
33. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програмском садржају
ПМУ Happy TV д.о.о., Београд - Nacionalna Happy TV о програмском садржају
Јутарњи програм, емисија „Ко јаму Трампу копа“ дана 06.06.2020. од 09:10:30. и
доношење одлуке;
34. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеној по пријави
Гордана Минића против ПМУ РТВ Панчево д.о.о., Панчево – ТВ Панчево и
доношење одлуке;
35. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програмском садржају
ПМУ Pink international company д.о.о., Београд - Радио Пинк 91,3 дана 30.04. и
01.05.2020. године када су емитовани вишеминутни слогани садржаја „“Хеј, хеј,
Ђиласе! Врати паре, лопове!“ и доношење одлуке;
36. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програмском садржају
ПМУ Мелос д.о.о., Краљево - ТВ Мелос, за период од 25.04. до 25.05.2020. године
и доношење одлуке;
37. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програмског садржаја
ПМУ Б92 а.д., Београд – ТВ Б92, у емисија „Фокус“ од 25.05, 28.05., и 02.6.2020.
године, и доношење одлуке;
38. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програмског садржаја п
ПМУ Б92 а.д., Београд - ТВ Б92, у емисији „Вести“, од 02.06.2020. године од
23:00:00 до 23:45:00 и доношење одлуке;
39. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу поступању ПМУ ТВ
Студио Б по налогу из решења којим је изречена мере опомене у предмету бр.07978/20-5;
40. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о броју неправилности у
вези са Законом о оглашавању код комерцијалних ТВ пружалаца медијских услуга
(ПМУ) са дозволом за пружање медијске услуге за подручје Целе Републике и код
ЈМУ Радио-телевизија Србије (РТС) за април 2020. године и доношење одлуке;
41. Разматрање захтева ПМУ ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ
Пинк 2 за промену идентификационог знака и доношење одлуке;
42. Разматрање захтева ПМУ Оригинал филм д.о.о., Београд - Muzzik Radio за
упис у Регистар медијских услуга сходно члану 74. став 1. тачка 2. Закона о
електронским медијима и доношење одлуке;
43. Разматрање захтева о издавању дозволе за пружање медијске услуге
Euronews д.о.о., Београд - Euronews, сходно члану 83. Закона о електронским
медијима и доношење одлуке;
44. Разматрање захтева о издавању дозволе за пружање медијске услуге Hype
Production д.о.о., Београд - Hype, сходно члану 83. Закона о електронским
медијима и доношење одлуке;
45. Доношење одлуке о расписивању Јавног конкурса за именовање шест
чланова Управног одбора Јавне медијске установе „Радио - Телевизија Србије“
(РТС) и именовање шест чланова Управног одбора Јавне медијске установе „Радио
Телевизија Војводине“(РТВ);
46. Разматрање пријаве ПМУ Телевизија Исток 1 д.о.о., Београд - Исток 1 (И1) за
промену власничке структуре и доношење одлуке;
47. Разматрање захтевa ПМУ 96 д.о.о., Чачак - Радио 96 97,8, за издавање
сагласности на акт о преносу дозволе и доношење одлуке;
48. Разматрање и доношење одлуке по захтеву за утврђивање висине накнаде за
пружање аудио-визуелне медијске услуге Medic Invest д.о.о., Београда - Здравље
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ТВ, а у складу са Одлуком Савета Регулатора бр. 05-556/20-4 од
године;
49. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк Extra;
50. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк World;
51. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк Plus;
52. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк 2;
53. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк Fashion;
54. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк Thriller;
55. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк Film;
56. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк Family;
57. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк Movies;
58. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк Premium;
59. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк Action;
60. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - LOL;
61. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк Comedy;
62. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк Hits 2;
63. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк Pedia;
64. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ City Play;
65. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк Kuvar;
66. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк Horor;
67. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк Western;
68. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк Classik;
69. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк Style;
70. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк Hits;
71. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ HA HA;
72. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк Music;
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73. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Bravo Music;
74. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк Music 2;
75. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк Koncert;
76. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк Folk 1;
77. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк Zabava;
78. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк N Roll;
79. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк Folk 2;
80. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк Soap;
81. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - Erotic;
82. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - Erotic 2;
83. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - Erotic 3;
84. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - Erotic 4;
85. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - Erotic 5;
86. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - Erotic 6;
87. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - Erotic 7;
88. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - Erotic 8;
89. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк Reality;
90. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк Show;
91. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк Romance;
92. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк 3;
93. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк Serije;
94. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк World Cinema;
95. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк Sci-Fi& Fantasy;
96. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк Crime&Mystery;
97. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк Super Kids;
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98. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк Kids;
99. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк
100.Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена
на који је издата ПМУ Радиотелевизија Колубара Инфо д.о.о., Лајковац – Радио
Колубара 96,9, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о
електронским медијима;
101.Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена
на који је издата ПМУ Луна медиа д.о.о. Ужице - Радио Луна 92,0, 103,6, због
постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
102.Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена
на који је издата ПМУ Реч Поморавља д.о.о., Велика Плана - Радио Плана, због
постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
103.Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена
на који је издата ПМУ РТВ Сврљиг д.о.о., Сврљиг - Радио Сврљиг 102,9, због
постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
104.Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена
на који је издата ПМУ Инфо центар д.о.о., Тутин - Санџачка ТВ Мрежа, због
постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
105.Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена
на који је издата ПМУ ТВ Апатин д.о.о., Апатин - ТВ Апатин - кабал, због
постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
106.Извештај о статусу парничних поступака покренутих по тужби МРЕЖА 3
д.о.о., Београд за накнаду штете;
107.Разно;

1. Усвајање дневног реда;
Током расправе о усвајању дневног заменик председника Савета Горан
Петровић изнео је предлог чланова Савета Слободана Цвејића, Јудите Поповић и
Вишње Аранђеловић да се дневни ред допуни тачком „Доношење Правилника о
времену емитовања ријалитија „присилног окружења“ у програмима пружалаца
медијских услуга“.
Заменик председника Савета РЕМ Горан Петровић предложио је да се због
значаја предложене тачке дневног реда, расправа о предложеној тачки одложи за
наредну седницу Савета заказану за 21. септембар у 11 часова.
Чланови Савета једногласно су одлучили да се у дневни ред 220. редовне
седнице заказане за 21. септембар уврсти тачка „Доношење Правилника о времену
емитовања ријалитија „присилног окружења“ у програмима пружалаца медијских
услуга“.
Након разматрања наведеног, Савет РЕМ једногласно усвојио дневни ред 219.
редовне седнице:

2. Усвајање записника са 218. редовне седнице Савета РЕМ-а одржане дана
26. јуна 2020. године, усвајање записника са 382. ванредне ванредне седнице
одржане дана 14. јула 2020. године, записника са 383. ванредне седнице
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одржане дана 24. јула 2020. године и записника са 384. ванредне седнице
одржане дана 14. јула 2020. године;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Усваја се записник са 218. редовне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 26. јуна
2020. године, записник са 382. ванредне ванредне седнице одржане дана 14. јула 2020.
године, записник са 383. ванредне седнице одржане дана 24. јула 2020. године и
записник са 384. ванредне седнице одржане дана 14. јула 2020. године.

3. Доношење одлуке у поступку изрицања мера ПМУ Радио телевизија
Панчево д.о.о., Панчево - ТВ Панчево, због појављивања функционера у
оквиру означених предизборних блокова приказаних ддана 12.05. и
18.05.2020. године чиме је прекршена одредба из члана 47. став 1. тачка 5)
Закона о електронским медијима;
Извештај Службе за надзор и анализу:
Поступак покренут на 382. ванредној седницу Савета дана 14. јула 2020. године
на основу следећих извештаја Службе за надзор и анализу:
Извештај Службе за надзор и анализу 07-981/20
Поступак по службеној дужности, на основу сазнања по пријави Тамаре
Бранковић из организације ЦРТА, Таковска 23, Београд.
ПМУ: TВ Панчево - РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА ПАНЧЕВО ДОО, Николе Ђурковића
1, Панчево.
Пријава: 29.5.2020.
Налог за изјашњење: 01.6.2020.
Налог за доставу снимка: 01.6.2020.
Достава снимка: 10.6.2020.
Изјашњење: 10.6.2020.
Предмет надзора: Предизборни блок дана 18.5. 2020, тачно време неодређено.
Кратак садржај: Извештавање о активностима предизборних листа, у којем се
појављује Срђан Ненек, потписан својом функцијом начелника Хитне помоћи у
Ковину.
Извештај: Подносилац је поднела пријаву које се односи на прилог унутар
означеног предизборног програма, предвиђеном за извештавање о активностима
предизборних листа. Предметни прилог је објављен унутар предизборног блока
означеног „Избори 2020“, у трајању од 3 ' 01''. Навод из пријаве да је спорни
прилог објављен изван програма који се односи на предизборну кампању није
тачан. У пријави је наведено да је време емитовања 19:11, но на основу
достављеног материјала тај податак није могућно потврдити.
У спорном прилогу се појављује Срђан Ненек потписан својом функцијом
начелника Хитне помоћи у Ковину. Ненек је, према наводима пријаве, трећи на
листи кандидата на листи „Александар Вучић – „За нашу децу“ у Ковину. Тема
прилога је било унапређење медицинске инфраструктуре у општини Ковин.
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С. Ненек: Шта рећи као начелник службе, где у две године добијете три возила
од стране владајућих структура, од стране Српске напредне странке...
Подносилац пријаве сматра да је описаним садржајем ТВ Панчево посебно
промотивно упућивао на кандидате са изборних листа и њихове активности,
што је супротно Препоруци комерцијалним ПМУ о обезбеђивању
заступљености без дискриминације у току предизборне кампање.
ТВ Панчево у изјашњењу није побијала наводе из пријаве и навела је како је реч
о грешци узрокованој неискуством новинара којима су ово први избори. Такође,
да није постојала намера да се било коме у предизборној кампањи омогући
привилегован положај, те да „до истих нити сличних пропуста надаље неће доћи
приликом емитовања програма на нашој телевизији“. Међутим, ТВ Панчево не
сматра да је описаним пропустом наступила значајна штета, те да је једина
последица то да је реч о информативном прилогу на који је требало применити
одредбе које уређују оглашавање, те да „предизборни програм не представља
фаворизовање одређене политичке странке већ тој партији једино може ићи на
штету“.
Из изјашњења следи да ТВ Панчево не разуме однос између информативног
програма, предизборног програма и огласног програма. Такође, обавеза
равноправног представљања подједнако искључује емитовање садржаја који
фаворизују као и садржаја који дискриминишу листе које учествују у изборима.
Предметни прилог није једини који је објављен на овакав начин (унутар
предизборног блока) с обзиром на то да му је претходио врло сличан, из Вршца,
где се такође представљају активности лица из делокруга њиховог јавног и
професионалног ангажовања, која су тако и потписана (директор болнице у
Вршцу, градоначелница Вршца, покрајински председник владе).
Описаним случајем листа чији су истакнути представници налазе на истакнутим
јавним функцијама доведена је у неједнак и привилегован положај у односу на
остале учеснике у изборима. Такав поступак у нескладу је са тачком 1
Препоруке комерцијалним ПМУ о обезбеђивању заступљености без
дискриминације у току предизборне кампање, што је уједно и повреда и члана
47 ст. 1 т. 5 Закона о електронским медијима (Општа обавеза: Пружалац
медијске услуге, у односу на свој програмски садржај, у складу са својом
програмском концепцијом, дужан је да поштује забрану политичког оглашавања
ван предизборне кампање, а у току предизборне кампање да регистрованим
политичким странкама, коалицијама и кандидатима обезбеди заступљеност без
дискриминације).
Закључак: Садржај у нескладу са Законом о електронским медијима чл. 47 ст. 1
т. 5 и Препоруком комерцијалним ПМУ о обезбеђивању заступљености без
дискриминације у току предизборне кампање, тачка 1.
Извештај Службе за надзор и анализу 07-982/20
Поступак по службеној дужности, на основу сазнања по пријави Тамаре
Бранковић из организације ЦРТА, Таковска 23, Београд.
ПМУ: TВ Панчево - РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА ПАНЧЕВО ДОО, Николе Ђурковића
1, Панчево.
Пријава: 29.5.2020.
Налог за изјашњење: 01.6.2020.
Налог за снимак: 01.6.2020.
Достава снимка: 8. 6.2020.
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Изјашњење: 8. 6.2020.
Предмет надзора: Предизборни блок 12. 5. 2020, тачно време неодређено.
Кратак садржај: Појављивање Јадранке Јоксимовић и Зоране Михајловић, у
својству министара, потписаних својим јавним министарским функцијама, у
оквиру означеног предизборног блока.
Извештај:
Подносилац је поднела две пријаве које се односи на прилог унутар означеног
предизборног програма, у којима се Јадранка Јоксимовић и Зорана Михајловић,
у својству министара, појављују потписане својим јавним министарским
функцијама, у оквиру догађаја који се тиче потписивања Споразума са владом
Француске о донацији за изградњу метроа.
Подносилац пријаве сматра да су бирачи доведени у заблуду јер су емитовањем
оваквог прилога у оквиру предизборног програма ТВ Панчево активности
органа јавне власти представљене као предизборне активности листе
„Александар Вучић – За нашу децу“ чији су истакнути представници Јадранка
Јоксимовић и Зорана Михајловић, те је тако тој листи омогућио привилегован
положај унутар предизборног програма.
Наводи из пријаве су тачни. Означени предизборни блок је објављен унутар
информативне емисије. Предметни садржај траје 30 секунди. У пријави је
наведено да је објављен у 16:14, на основу достављеног материјала тај податак
није могућно потврдити.
ТВ Панчево у изјашњењу није побијала наводе из пријаве и навела је како је реч
о грешци узрокованој неискуством новинара којима су ово први избори. Такође,
да није постојала намера да се било коме у предизборној камапњи омогући
привилегован положај, те да „до истих нити сличних пропуста надаље неће доћи
приликом емитовања програма на нашој телевизији“. Међутим, ТВ Панчево не
сматра да је описаним пропустом наступила значајна штета, те да је једина
последица то да је реч о информативном прилогу на који је требало применити
одредбе које уређују оглашавање, те да „предизборни програм не представља
фаворизовање одређене политичке странке већ тој партији једино може ићи на
штету“.
Из изјашњења следи да ТВ Панчево не разуме однос између информативног
програма, предизборног програма и огласног програма. Такође, обавеза
равноправног представљања подједнако искључује емитовање садржаја који
фаворизују као и садржаја који дискриминишу листе које учествују у изборима.
Описаним случајем листа чији су истакнути представници уједно налазе на
истакнутим јавним функцијама доведена у неједнак и привилегован положај у
односу на остале учеснике у изборима. Такав поступак у нескладу је са тачком 1
Препоруке комерцијалним ПМУ о обезбеђивању заступљености без
дискриминације у току предизборне кампање, што је уједно и повреда и члана
47 ст. 1 т. 5 Закона о електронским медијима (Општа обавеза: Пружалац
медијске услуге, у односу на свој програмски садржај, у складу са својом
програмском концепцијом, дужан је да поштује забрану политичког оглашавања
ван предизборне кампање, а у току предизборне кампање да регистрованим
политичким странкама, коалицијама и кандидатима обезбеди заступљеност без
дискриминације).
Закључак: Садржај у нескладу са Законом о електронским медијима чл. 47 ст. 1
т. 5 и Препоруком комерцијалним ПМУ о обезбеђивању заступљености без
дискриминације у току предизборне кампање, тачка 1.
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Седници је приступио представник ПМУ Татјана Цук, извршни директор.
Начелник службе Стевица Смедеревац предочио је члановима Савета да су због
случности предмета спојене две тачке РТВ Панчево.
Представник ПМУ изнела је своје став да је у питању ненамерна грешка
новинара и уредника изазвана неискуством који су због тога новчано кажњени.
Члан Савета Слободан Цвејић изнео је став да је уредник програма имала шест
дана да уочи грешку јер је размак између пропуста трајао толико. Такође је изнео став
да су пропусти код ПМУ РТВ Панчево пречести.
Члан Савета Јудита Поповић је предложила меру Упозорења због учесталости
прекршаја код ПМУ.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Изриче се мера упозорења према ПМУ Радио телевизија Панчево- ТВ Панчево.

4. Доношење одлуке у поступку изрицања мера ПМУ Радио телевизија Нови
Пазар д.о.о., Нови Пазар - ТВ Нови Пазар, због појављивања функционера
у оквиру означених предизборних блокова приказаних дана 19.05. и
20.05.202. године чиме је прекршена одредба из члана 47. став 1. тачка 5)
Закона о електронским медијима;
Извештај Службе за надзор и анализу:
Поступак покренут на 382. ванредној седницу Савета дана 14. јула 2020. године
на основу следећих извештаја Службе за надзор и анализу:
Извештај Службе за надзор и анализу 07-983/20-3
Поступак по службеној дужности, на основу сазнања по пријави Тамаре
Бранковић из организације ЦРТА, Таковска 23, Београд.
ПМУ: Радио Телевизија Нови Пазар, Стане Бачанин 29, Нови Пазар.
Пријаве: 29.5.2020.
Налози за изјашњење: 01.6.2020.
Налози за снимке: 01.6.2020.
Доставе снимка: 10.6.2020.
Изјашњења: 10.6.2020.
Предмет надзора: Предизборни блокови 19. 5. 2020, између 19 и 20 сати.
Кратак садржај: Појављивање Кенана Хота и Ерџана Бахтијаревића и својству
локалних функционера у означеном предизборном програму.
Извештај: Подносилац је поднела пријаву која се односи на програмски садржај
ТВ Нови Пазар приказан 19. маја 2020. године. Реч је о локалним
функционерима (Кенан Хот, односно Ерџан Бахтијаревић) који се у својим
функционерским улогама (председник општине Тутин, односно директор ЈКП
Тутин), у означеном предизборном блоку појављују представљајући локалне
пројекте у својој општини. Подносилац представке сматра да је емитовањем
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оваквих прилога у оквиру предизборног програма ТВ Нови Пазар представио
активности органа јавне власти као предизборне активности странке СДА
Санџака, с обзиром да су наведена лица истакнути представници те странке, те
јој тако омогућио привилегован положај унутар предизборног програма.
У својим изјашњењима ТВ Нови Пазар није побијао како је реч о локалним
страначким функционерима, али је наводе из пријаве одбио сматрајући да
поступајући на описани начин, ТВ Нови Пазар није активности органа јавне
власти представила као предизборне активности. Странке нису визуелно
идентификоване, а саме наведене личности нису именоване као страначки
појединци.
Увидом у снимак програма установљено је да је предизборни блок 19.5. трајао
око девет и по минута. Предметни садржај, односно прилог у коме је говорио
Кенан Хот трајао је 2'45 ''. Хот је био представљен као председник општине
Тутин.
Сви остали прилози у изборном блоку су реализовани на исти начин, тј. локалне
привредне, инфраструктурне итд. активности претежно су представљене на
начин да се као актери и саговорници појављују лица која су представљена под
својим јавним а не страначким функцијама. Како је реч о представљању
пројеката комуналног значаја, на посредан начин се те активности могу
приписати странкама које су носиоци власти у општинама и то је једино
објашњење због чега се овакви прилози и налазе у предизборном блоку.
Из наведеног следи да наводи из изјашњења ТВ Нови Пазар (да странке нису
визуелно идентификоване, а наведене личности нису именоване као страначки
појединци) не могу бити прихваћени као објашњење јер у том случају не
постоји разлог да такви садржаји уопште и буду означени као предизборни.
На основу дводневног увида у програм ТВ Нови Пазар, стручна служба је
закључила да је пракса на тој телевизији да се предизборни програм објављује
на описани начин, те се предметни сучајеви не могу третирати као изоловани
примери, нити као плод техничке грешке или тренутног несналажења. Тиме су
странке чији су истакнути представници уједно и функционери локалне власти
доведене у неједнак и привилегован положај у односу на остале учеснике у
изборима. Такав поступак у нескладу је са тачком 1 Препоруке комерцијалним
ПМУ о обезбеђивању заступљености без дискриминације у току предизборне
кампање, што је уједно и повреда и члана 47 ст. 1 т. 5 Закона о електронским
медијима (Општа обавеза: Пружалац медијске услуге, у односу на свој
програмски садржај, у складу са својом програмском концепцијом, дужан је да
поштује забрану политичког оглашавања ван предизборне кампање, а у току
предизборне кампање да регистрованим политичким странкама, коалицијама и
кандидатима обезбеди заступљеност без дискриминације).
Закључак: Садржај у нескладу са Законом о електронским медијима чл. 47 ст. 1
т. 5 и Препоруком комерцијалним ПМУ о обезбеђивању заступљености без
дискриминације у току предизборне кампање, тачка 1.
Извештај Службе за надзор и анализу 07-984/20
Поступак по службеној дужности, на основу сазнања по пријави Тамаре
Бранковић из организације ЦРТА, Таковска 23, Београд.
ПМУ: Радио Телевизија Нови Пазар, Стане Бачанин 29, Нови Пазар.
Пријаве: 29.5.2020.
Налози за изјашњење: 01.6.2020.
Налози за снимке: 01.6.2020.
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Доставе снимка: 10.6.2020.
Изјашњења: 10.6.2020.
Предмет надзора: Предизборни блокови 20. 5. 2020, између 19 и 20 сати.
Кратак садржај: Појављивање Кенана Хота и Ерџана Бахтијаревића и својству
локалних функционера у означеном предизборном програму.
Извештај: Подносилац је поднела пријаву на програмски садржај ТВ Нови
Пазар приказан 20. маја 2020. године. Реч је о локалним функционерима (Кенан
Хот, односно Ерџан Бахтијаревић) који се у својим функционерским улогама
(председник општине Тутин, односно директор ЈКП Тутин), у означеном
предизборном блоку појављују представљајући локалне пројекте у својој
општини. Подносилац представке сматра да је емитовањем оваквих прилога у
оквиру предизборног програма ТВ Нови Пазар представио активности органа
јавне власти као предизборне активности странке СДА Санџака, с обзиром да су
наведена лица истакнути представници те странке, те јој тако омогућио
привилегован положај унутар предизборног програма.
У својим изјашњењима ТВ Нови Пазар није побијао како је реч о локалним
страначким функционерима, али је наводе из пријаве одбио сматрајући да
поступајући на описани начин, ТВ Нови Пазар није активности органа јавне
власти представила као предизборне активности. Странке нису визуелно
идентификоване, а саме наведене личности нису именоване као страначки
појединци.
Увидом у изборни блок дана, 20.5. утврђено је да је трајао око једанаест минута
и 45 секунди. Ерџан Бахтијаревић је био назначен као директор локалног јавног
предузећа у пројекту поправке канализације и тај прилог трајао је 2' 5''.
Сви остали прилози у изборном блоку су реализовани на исти начин, тј. локалне
привредне, инфраструктурне итд. активности претежно су представљене на
начин да се као актери и саговорници појављују лица која су представљена под
својим јавним а не страначким функцијама. Како је реч о представљању
пројеката комуналног значаја, на посредан начин се те активности могу
приписати странкама које су носиоци власти у општинама и то је једино
објашњење због чега се овакви прилози и налазе у предизборном блоку.
Из наведеног следи да наводи из изјашњења ТВ Нови Пазар (да странке нису
визуелно идентификоване, а наведене личности нису именоване као страначки
појединци) не могу бити прихваћени као објашњење јер у том случају не
постоји разлог да такви садржаји уопште и буду означени као предизборни.
На основу дводневног увида у програм ТВ Нови Пазар, стручна служба је
закључила да је пракса на тој телевизији да се предизборни програм објављује
на описани начин, те се предметни сучајеви не могу третирати као изоловани
примери, нити као плод техничке грешке или тренутног несналажења. Тиме су
странке чији су истакнути представници уједно и функционери локалне власти
доведене у неједнак и привилегован положај у односу на остале учеснике у
изборима. Такав поступак у нескладу је са тачком 1 Препоруке комерцијалним
ПМУ о обезбеђивању заступљености без дискриминације у току предизборне
кампање, што је уједно и повреда и члана 47 ст. 1 т. 5 Закона о електронским
медијима (Општа обавеза: Пружалац медијске услуге, у односу на свој
програмски садржај, у складу са својом програмском концепцијом, дужан је да
поштује забрану политичког оглашавања ван предизборне кампање, а у току
предизборне кампање да регистрованим политичким странкама, коалицијама и
кандидатима обезбеди заступљеност без дискриминације).
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Закључак: Садржај у нескладу са Законом о електронским медијима чл. 47 ст. 1
т. 5 и Препоруком комерцијалним ПМУ о обезбеђивању заступљености без
дискриминације у току предизборне кампање, тачка 1.
Седници је приступио представник ПМУ Денис Маврић власник, главни и
одговорни уредник.
Представник ПМУ напоменуо да је писмено приложио своје изјашњење са
којим су чланови Савета упознати из материјала. Навео да је посебна пажња била
усмерена како не би дошло до дискриминације учесника у кампањи. Напоменуо је да
током кампање нису имали проблема са извештавањем и упознао чланове савета са
начином рада и проблемима са којим се емитери суочавају нарочито током
предизборне кмпање у Новом Пазару.
Чланови Савета Цвејић Слободан, Јудита Поповић и Вишња Аранђеловић
посебно су исказали интересовање за постојање притисака од стране локаних
функционера на новинаре и представнике медија.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Обуставља се поступак.

5. Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о
електронским медијима према ПМУ Прва телевизија д.о.о., Београд - Прва
због кршења члана 27. став 1 и 3. Правилника о заштити права
малолетника у области пружања медијских услуга;
Извештај Службе за надзор и анализу:
Поступак покренут на 382. седници дана 14. јула 2020. године на основу
следећег извештаја Службе за надзор и анализу:
Поступак покренут по службеној дужности
Поступање по.службеној дужности
Против: Прва телевизија д.о.о, Београд - Прва
Кратак садржај: У поступку редовног надзора над програмом пружалаца
медијских услуга, Служба за надзор и анализу програма уочила је да је 10.03. у
емисији Јутро на ТВ Прва, приликом обавештавања јавности да је Регулаторно
тело за електронске медије изрекло меру упозорења том пружаоцу медијске
услуге (ПМУ), поново, индиректно, откривен идентитет малолетника, на начин
који је већ, изреченом мером, санкционисан од стране РЕМ. Такође, приликом
читања информације водитељка програма коментарисала је изречену меру, што
је у супротности са поступком који предвиђа Закон о електронским медијима и
Правилник о начину изрицања мера пружаоцима медијских услуга, као и само
Решење број 07-2293/19/20-9 о изреченој мери упозорења.
Током израде овог Извештаја на адресу Регулаторног тела за електронске медије
достављене су пријава и више дописа Александре Пантовић, мајке детета које се
помиње у спорном садржају на основу којег је изречена мера, у којима она
тврди да је 4. марта приликом читања мере упозорења, поново откривен
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идентитет малолетника; захтевала је да РЕМ реагује и обавести да ли је
покренут поступак на основу њене пријаве и више дописа.
Пријава и дописи су у овом случају узети у обзир као обавештење, а цео
поступак биће спроведен по службеној дужности.
Такође, Александра Пантовић, се новом притужбом обратила и Заштитнику
грађана наводећи 4. март као датум када је емитован спорни садржај.
Овај извештај садржи и информације на који начин је ТВ Прва поступала по
Решењу Савета, да ли је изречену меру објавила у термину од 18 до 21 час, и у
штампаном гласилу, у складу са чланом 31 Закона о електронским медијима.
Извештај
Служба за надзор и анализу програма РЕМ уочила је 10. марта 2020. године, у
емисији Јутро на ТВ Прва, са почетком у 10 часова и 3 минута (10:02:58 до
10:03:53, плус рубрика која је трајала до 10:05:48), спорни садржај у којем је
водитељка саопштавала информацију да је РЕМ изрекао меру упозорења ТВ
Прва због емитованог прилога о вршњачком насиљу.
Водитељка: Ја ћу вам само рећи да је Савет Регулаторног тела за електронске
медије 04. марта 2020. године изрекао меру упозорења нашем програму и нашој
телевизији, да смо, како се ту наводи, повредили Правилник о заштити
малолетних лица. Ево шта се десило: у нашој емисији је 22. новембра прошле
године гостовала Милица Сретеновић. Она је испричала тада, како је њена
малолетна ћерка постала инвалид због вршњачког насиља. Изговорила је тада
само име дечака који је ударио њену ћерку флашом у главу. Тек после
гостовања Милице у нашем програму реаговала је и школа, и породица дечака.
Нама није била намера да повредимо ничију приватност и права, него да
укажемо на проблем пред којим многе надлежне институције затварају очи.
Нажалост, те очи су и до данас затворене.
Затим је спикер прочитао одлуку РЕМ, која је била "покривена" скенираним
Решењем о изреченој мери, али и кадровима спорног гостовања од 22. новембра
прошле године, на којима се види мајка девојчице, али и сама девојчица како
изводи вежбе у склопу рехабилитације:
На седници одржаној дана 19. фебруара 2020. године, Савет Регулаторног тела
за електронске медије донео је одлуку којом се пружаоцу медијске услуге Прва
телевизија д.о.о Аутопут за Загреб број 22, Београд – Прва, изриче мера
упозорења због тога што је дана 22. новембра 2019. године, у емисији Јутро у
9:33 извештавајући о вршњачком насиљу откривен идентитет малолетног лица,
чиме је повредио обавезе прописане одредбама члана 50 став 1 Закона о
електронским медијима, које су ближе разрађене одредбама члана 27 став 1 и 3
Правилника о заштити права малолетника у области пружања медијских услуга.
Налаже се пружаоцу медијске услуге из става 1 изреке овог решења да одмах по
пријему овог решења, отклони уочене повреде обавеза тако што убудуће неће
емитовати програмске садржаје којима се открива идентитет малолетника.
Налаже се пружаоцу медијске услуге из става 1 изреке овог решења да следећег
дана по последњем објављивању саопштења из става три изреке овога решења,
поднесе РЕМ снимак програма у коме је то саопштење објављено. Налаже се
ПМУ из става 1 изреке овог решења да у року од три дана од дана пријема овог
решења о свом трошку објави саопштење из става три изреке овог решења у
штампаном јавном гласилу, које се дистрибуира на подручју за које пружалац
медијске услуге има дозволу, као и да следећег дана по објављивању тог
саопштења поднесе РЕМ примерак штампаног јавног гласила у коме је оно
објављено.
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ТВ Прва је поступила по захтеву РЕМ; доставила је штампани примерак
Политике од 11. марта са објављеном Мером упозорења, као и снимак
објављивања изречене мере. Горе наведени текст емитован је и у емисији Вести
у 18, 10. и 11. марта 2020. године, уз следећу најаву:
Савет Регулаторног тела за електронске медије 4. марта 2020. године изрекао је
меру упозорења нашем програму и нашој телевизији да смо, како се наводи,
повредили Правилник о заштити малолетних лица. Наиме, у Јутарњем програму
Прве 22. новембра 2019. године гостовала је Милица Сретеновић, која је
испричала како је њена малолетна ћерка постала инвалид због вршњачког
насиља. Она је изговорила само име дечака који је ударио флашом у главу њену
ћерку. Тек после гостовања Милице Сретеновић у нашем јутарњем програму
реаговала је школа и породица дечака. Није нам била намера да повредимо
ничију приватност или права, него да укажемо на проблем пред којим многе
надлежне институције затварају очи.
Закључак
Начин на који је уредништво Прва телевизија д.о.о, Београд – Прва одлучило да
јавности предочи одлуку Регулаторног тела за електронске медије о изрицању
мере упозорења, споран је из више углова. Најпре, у самом решењу је наложено
ПМУ да одмах по пријему решења отклони уочене повреде обавеза тако што
убудуће неће емитовати програмске садржаје којима се открива идентитет
малолетника, што није урађено. Објављивањем текста о мери поново је
откривен, индиректно, идентитет малолетника, саопштавањем имена и
презимена мајке, као и кадровима на којима се види девојчица, дакле самим,
поновним извештавањем о спорном случају.
Такође, приликом објављивања мере, коментарисана је одлука Регулатора, на
начин да изрицањем мере РЕМ кажњава ПМУ који указује на проблем "пред
којим надлежне институције затварају очи". Изостаје увид о поновном,
индиректном, откривању идентитета малолетника, што је у супротности са
чланом 27. став 1 и 3. Правилника о заштити права малолетника у области
пружања медијских услуга.
Пружалац медијске услуге мора да се уздржи од коментарисања изречене мере
сходно тексту које утврђује Регулатор (члан 31. Закона о електронским
медијима).
Дакле, у наведеном случају поново су нарушена права малолетника, тачније
право на поштовање личности и достојанства детета и право на приватност:
Закон о електронским медијима, члан 50. став 1 - Медијска услуга се пружа на
начин којим се поштују људска права а нарочито достојанство личности.
Откривањем идентитета нарушени су прописи:
Правилника о заштити права малолетника у области пружања медијских услуга,
члан 27. ставови 1, 3 - Пружалац медијске услуге је дужан да заштити идентитет
малолетника, ако постоје индиције да је он учинилац, сведок или жртва насиља,
кривичног дела или другог недозвољеног понашања или ако је покушао
самоубиство.
У случају из ст 1. и 2. овог члана пружалац медијске услуге је дужан да се
уздржи од објављивања података којима се непосредно открива идентитет
малолетника (нпр. његово име, имена његових родитеља или блиских сродника,
адреса становања и сл.) и података који би могли посредно да укажу на његов
идентитет, било самостално или пак заједно са подацима који су већ доступни
јавности (нпр. школа коју похађа, радно место, лични опис малолетника, његова
фотографија или видео запис и сл.);
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ПМУ је меру објавио у супротности са чланом 31. Закона о електронским
медијима не поштујући начин објављивања мере који утврђује Регулатор:
Мере из члана 29. овог закона објављују се уз ознаку "опомена", "упозорење",
односно "привремена забрана објављивања програмског садржаја", у тексту који
утврђује Регулатор, у програму пружаоца медијске услуге у првој наредној
емисији и још једном у програму истог дана или најкасније у року од 24 сата, у
времену између 18,00 и 21,00 сати на телевизији, односно у времену између 7,00
и 10,00 сати на радију, као и у штампаном јавном гласилу које се дистрибуира
на подручју за које пружалац медијске услуге има дозволу, о трошку пружаоца
медијске услуге. Регулатор прописује ближа правила о начину изрицања мера.
Начин изрицања мера регулисан је и Правилником о начину изрицања мера
пружаоцима медијских услуга (члан 9), који, између осталог предвиђа која је
-мера коју је пружалац медијске услуге дужан да предузме у циљу отклањања
повреде обавезе; и какав мора бити
-текст изречене мере коју је пружалац медијске услуге дужан да објави у свом
програму и који се објављује у дневним новинама; што ПМУ није испоштовао.
Такође, предлажем да у поступку по захтеву, Заштитника грађана обавестимо и
да је спорни садржај емитован 10. марта, а не 4-ог како је у притужби навела
Александра Пантовић.
Седници је приступио представник ПМУ Милица Цицмил адвокат.
Представник ПМУ изнео је став да је пропуст начињен без намере те да је
постојала жеља да се скрене пажња о проблему вршњачког насиља а не откривање
идентитета малолетног лица.
Чланови Савета су се сложоли да је ПМУ објављивањем текста о мери поново
откривен, индиректно, идентитет малолетника, саопштавањем имена и презимена
мајке, као и кадровима на којима се види девојчица, дакле самим, поновним
извештавањем о спорном случају неадекватно извршио меру и том приликом поновио
исти преступ.
Заменик председника Савета РЕМ-а Горан Петровић напоменуо је да је грешка
поновљена.
Члан Савета Слободан Цвејић цитирао је спорне делове Извештаја, напомињући
да је ово поновљена грешка.
Члан Савета Јудита Поповић сматра да је ово елементарно непоштовање
Регулаторног тела за електронске медије и Савета. Изнела је предлог да се изрекне
мера Забране емитовања програмског садржаја.
Члан Савета Александра Јанковић изнела је став да је ПМУ показао намеру да
се учини прекршај и самим тим омаловажи РЕМ, истичући да ПМУ не треба да
коментарише меру која је изречена од стране Регулатора већ да се придржава Закона.
Члан Савета Вишња Аранђеловић изнела је став да је реч о немару и да то није
посебно када су овако важне теме као што је то вршњачко насиље, те да је мера строга.
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Чланови Савета Александар Витковић и Зоран Симјановић изнели су мишљење
да је потребно да Савет реагује Оштрије.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета већином донели
ОДЛУКУ
Изриче се мера привремене забране објављивања програмског садржаја Прва
телевизија д.о.о., Београд - Прва, за програмски садржај емисије „Јутро“ у трајању од
24 часа.

6. Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом
електронским медијима ПМУ Happy TV д.о.о., Београд – Nacionalna Happy
TV, у вези програмског садржаја емитованог на програму ПМУ Happy TV
д.о.о., Београд – Nacionalna Happy TV у емисији „Боља Земља“ дана
09.08.2020. године. ( 07-1518/20);
Извештај Службе за надзор и анализу:
Поступак покренут на 384. ванредној седници Савета 14.8.2020. године на
основу следећег извештаја Службе за надзор и анализу:
Поступање по,Службеној дужности
Кратак садржај: Мониторинг служба је по службеној дужности покренула
поступак против Тв Хепи због прилога у емисији за пољопривреднике Боља
Земља, емитованог 9. 08. 2020. од 8:31:51 до 8:54:36 часова.
Спорни садржај у ком има назнака повреде достојанства личности и прекршаја
одредаба Закона и Правилника о заштити људских права у области пружања
медијских услуга које се тичу спречавања говора мржње емитован је од 8:50 до
8:51:29 часова.
У моменту поступања Регулаторном телу за електронске медије је 10. 08. 2020.
године истим поводом упућена пријава заменице заштитника грађана Јелене
Стојановић, заведен под број 07-1512/20.
Извештај
У прилогу о савременом методу оплодње крава новинар је на крајње вулгаран и
увредљив по женски род начин поредио поменути метод убацивањем спирале са
хормонима у полни орган краве на недељу дана пре осемењавања са методима
лечења стерилизације код жена у Србији.
Новинар је навео следеће: "С обзиром колико су слаби успеси наших клиника за
вештачко осемењавање спрам тога колико су ветеринари успешни, можда би
доктори хумане медицине и гинеколози могли да оду на неки леп курс на
Ветеринарском факултету, то би нам дигло наталитет, а и било би јефтиније.
Цена процедура лечења стерилитета уз помоћ прида кошта испод 100 евра,
спирала за краве кошта 1800 динара. Али коштају и хормони итд. С обзиром да
се крави дају дозе за говеда, за жене би сигурно могло да буде јефтиније од тига.
Сигурно мање него хиљаде и хиљаде евра колико дају наше жене па и наша
држава по приватним клиникама. Дакле крава која би требало да заврши на
клању буде спасена за свега сто евра. Наравно све време прочамо о јајној ћелији
али важна је и сперма."
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Поређењем ветеринарског захвата оплодње крава са поступком лечења
стерилитета и вештачке оплодње жена, крајње деликатним не само с
медицинског него и становишта психолошког стања пацијенткиња, несумњиво
је повређено достојанство личности пацијенткиња које су биле или планирају да
буду укључене у поступак вештачке оплодње, а, генералним поређењем жена и
крава, и свих припадница женског рода.
Посебно је дегутантна злонамерна алузија на наводну неефикасност и
непотребност поступака вештачке оплодње жена и нестручност медицинског
особља и дилетантско залагање за медицински непроверени поступак, што би се
у ригорознијем тумачењу могло сматрати и пропагандом надрилекарства..
Цитирани коментар новинара у склопу информативне репортаже нема јасног
професионалног ни уредничког оправдања и смисла. Прилог је илустрован,
између осталог, и експлицитним снимцима поступка вештачке оплодње краве,
укључујући и снимке гурања руке ветеринара у полни орган краве до лаката,
што, у оквиру главне теме специјализоване емисије за пољопривреднике, не би
било спорно да није злонамерног и вулгарног контекста из коментара новинара.
Предметним коментаром неоспорно је повређено достојанство личности
пацијенткиња а само поређење жена и крава има елементе подстицања
дискриминације због пола и/или родног идентитета.
Закључак
Повреда одредбе: Члан 50. Закона о електронским медијима
(Медијска услуга се пружа на начин којим се поштују људска права а нарочито
достојанство личности) и
Члан 20. Правилника о заштити људских права у области пружања медијских
услуга
(Пружалац медијске услуге је дужан да медијску услугу пружа на начин којим
се поштује достојанство личности корисника медијске услуге, учесника у
програму и лица на које се објављена информација односи.)
Опис: Предметним коментаром крајње увредљивим по особе које су се
подвргавале поступку вештачке оплодње неоспорно је повређено достојанство
личности пацијенткиња а, генералним поређењем жена и крава, и свих
припадница женског рода.
Седници су приступили представници ПМУ Александра Крстич директор и
Миломир Марић главни и одговорни уредник.
Представник ПМУ упутијо је извињење због учињеног прекршаја, изнео је став
да је прекршај учињен ненмерно те да није у могућности да га одбрани.Нагласио је да
ће појачати уредничку контролу над емисијама спољне продукције.
Члан Савета Јудита Поповић изнела је мишљење да је прекршај мизогин и
неодбрањив са чиме су се сложили сви чланови Савета. Такође је истакла да је шала
изнета на рачун осетљиве теме као што је вештачка оплодња недопустив.
Након расправе предложила је да се изрекне мера забране емитовања програмског
садржаја.
Члан Савета Вишња Аранђеловић предложила је меру упозорења.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета већином донели
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ОДЛУКУ
Изриче се мера привремене забране објављивања програмског садржаја ПМУ
Happy TV д.о.о., Београд – Nacionalna Happy TV, за програмски садржај емисије „Боља
Земља“ у трајању од 15 дана.

7. Доношење одлуке у поступку мера предвиђених Законом о електронским
медијима према ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк
због кршења члана 35. став 1. Закона о оглашавању;
Извештај Службе за надзор и анализу:
Поступак покренут на 218. редовној седници Савета одржаној 26. јуна 2020.
године на основу следећег извештаја Службе за надзор и анализу:
Извештај поводом пријаве Владане Јараковић из удружења грађана Црта против
ТВ Пинк
Пријава је поднета због тога што је ТВ Пинк 16.05.2020. године у 21:10 и
25.05.2020. године у 21:30 омогућио предизборно оглашавање изборне листе
Александар Вучић За нашу децу у изнајмљеном термину у непрекидном трајању
од 23 минута, односно 21 минут чиме је прекорачено дозвољено трајање
оглашавања од 12 минута у оквиру једног пуног сата за комерцијалне пружаоце
медијске услуге, предвиђено чл. 35 Закон о оглашавању.
Подносилац пријаве наводи да посебан третман за „изнајмљене термине“ није
предвиђен ниједним важећим прописом у Србији и да „омогућавање
политичким субјектима да се оглашавају у получасовним терминима додатно
утиче на неравноправност учесника избора“.
Подносилац пријаве сматра да је оваквим поступањем ТВ Пинк поступио
супротно обавези из члана 47 став тачка 5 да „у предизборној кампањи
учесницима избора омогући заступљеност без дискриминације“, као и супротно
одредби члана 35 Закона о оглашавању.
Због наведеног, подносилац пријаве, позивајући се на чл. 28 Закона о
електронским медијима и чл. 76 Закона о оглашавању, предлаже да Регулаторно
тело за електронске медије изрекне меру ТВ Пинк у складу са Законом о
електронским медијима као и да због прекршаја из члана 78 став 1 тачка 15
Закона о оглашавању против ТВ Пинк поднесе захтев за покретање прекршајног
поступка те да обавести надлежни орган о постојању разлога за предузимање
мера према оглашивачу.
Надзором програма ТВ Пинк за наведене дане утврђено је да је 16.05.2020. у
времену од 21:09:43 до 21:32:40 приказан предизборни садржај у трајању од 22
минута и 58 секунди, одвојен од осталог програма најавном и одјавном шпицом
у којој пише: Избори 2020 закупљен термин. Утврђено је и да је 25.05.2020. на
програму ТВ Пинк у времену од 21:29:59 до 21:51:34 приказан предизборни
садржај у трајању од 21 минут и 36 секунди одвојен од осталог програма
идентичном најавном и одвојеном шпицом као и претходни. У наведним
терминима приказани су политичке огласне поруке и предизборни скуп изборне
листе Александар Вучић За нашу децу.
Законом о оглашавању у чл. 2 став 1 тачка 1 оглашавање је дефинисано као
„представљање у било ком облику у вези са пословањем односно
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професионалном или пословном делатношћу, ради подстицања продаје робе и
услуга, продаје непокретности, као и преноса права и обавеза“. У чл. 31 став 1
Закона о оглашавању телевизијско, односно радијско оглашавање одређено је
као „... вид оглашавања у електронским медијима који се састоји у објављивању
огласних порука у телевизијском, односно радијском програму... “. У чл. 2 став
1 тачка 2 истог закона огласна порука је дефинисана као „... обавештење које
чини садржај оглашавања, без обзира на облик, начин или средство путем којег
се преноси“.
У чл. 32 Закона о оглашавању, у вези са препознатљивошћу оглашавања,
регулисано је да: „ТВ оглашавање и ТВ продаја морају бити лако
препознатљиви и јасно и уочљиво звуком, сликом или просторно одвојени од
осталих програмских садржаја.
У чл. 15 ставови 1 и 2 Правилника о оглашавању и спонзорству у електронским
медијима прецизирано је да:
„Емитовању огласних порука или порука ТВ продаје између емисија или уз
њихово прекидање претходи најавна шпица, а након њиховог завршетка емитује
се одјавна шпица.
У телевизијском програму, најавна и одјавна шпица из става 1. овог члана
садржи текстуално обавештење на основу кога просечан гледалац може
закључити да је садржај који следи, односно који се завршава комерцијалне
природе (нпр. „Рекламе“, „Маркетинг“, „Огласи“, „ЕПП“ и др.)“.
Иако, како је показано, Закон о оглашавању и Правилник о оглашавању и
спонзорству у електронским медијима не познају „закупљен термин“ као начин
обележавања оглашавања, односно огласних порука, Служба за надзор и
анализу, на основу садржаја приказаног у „закупљенимн терминима“
становишта је да се ради о политичком предизборном оглашавању у смислу
члана 3 став 2 тачка 3 Закона о оглашавању:
„Одредбе овог закона примењују се и на активности које немају својство
оглашавања у смислу члана 2. став 1. тачка 1) овог закона, као што су:
3) изборне кампање и друге промотивне активности политичких организација,
које се врше у складу са прописима који уређују изборе, као и прописима који
уређују електронске медије“.
На основу изнетог произилази да се, предизборни садржаји приказани на ТВ
Пинку наведених дана и означени, на Законом о оглашавању и Правилником о
оглашавању и спонзорству у електронским медијима непредвиђен начин, као
„закупљен термин“, сврставају у ТВ оглашавање и на њих се примењује Закон о
оглашавању.
У вези са предлогом подносиоца пријаве да у складу са чл. 28 Закона о
електронским медијима, а због кршења чл. 47 став 1 тачка 5 Закона о
електронским медијима („Пружалац медијске услуге, у односу на свој
програмски садржај, у складу са својом програмском концепцијом, дужан је да:
5) поштује забрану политичког оглашавања ван предизборне кампање, а у току
предизборне кампање да регистрованим политичким странкама, коалицијама и
кандидатима обезбеди заступљеност без дискриминације“), Савет РЕМ-а може
прихватити аргументацију подносиоца пријаве и покренути поступак за
изрицање мера пружаоцу медијске услуге ТВ Пинк.
Агрументација подносиоца пријаве гласи: „Посебан третман за „изнајмљене
термине“ који имају недвосмислену сврху оглашавања није предвиђен ниједним
важећим прописом у Србији управо како би се донекле ублажиле негативне
последице плаћеног политичког оглашавања на равноправност учесника
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кампање. Омогућавање политичким субјектима да се оглашавају у
получасовним терминима додатно утиче на неравноправност учесника избора,
јер „изнајмљивање“ термина је по природи ствари могуће само економски јачим
учесницима кампање, што су доносиоци прописа имали у виду када нису
предвидели могућност прекорачења времена намењеног оглашавању по основу
изнајмљивања термина у предизборној кампањи“.
Приликом одлучивања о покретању поступка за изрицање мера, Савет, међутим,
мора имати у виду да је спорно у аргументацији подносиоца пријаве, на основу
чега су извели закључак да доносиоци прописа нису предвидели могућност
прекорачења времена намењеног оглашавању по основу изнајмљивања термина
у предизборној кампањи због тога што је „по природи ствари“ изнајмљивање
термина могуће „само економски јачим учесницима кампање“ и да је одлука
донета како би се „донекле ублажиле негативне последице плаћеног политичког
оглашавања на равноправност учесника кампање“. Подносилац пријаве не
наводи одакле има наведена сазнања.
Чињеница, међутим, јесте да је, према Закону о оглашавању, за комерцијалне
пружаоце медијске услуге дозвољено 12 минута огласних порука у једном
пуном сату и да је то вишегодишњи европски стандард који је примењен и код
нас.
Тумачење Службе за надзор и анализу јесте да се, „заступљеност без
дискриминације“ у политичком оглашавању (чл. 47 став. 1 тачка 5 Закона о
електронским медијима) односи, заправо, на то да пружаоци медијске услуге не
смеју одбити приказивање политичког оглашавања неке изборне листе (осим
ако није у складу са законима) и да свим изборним листама које имају пара да
плате морају омогућити приказивање политичких огласних порука - без
дискриминације. А изборне листе, у складу са својим финансијским
могућностима, плаћају приказивање својих предизборних огласних порука. Ко
има више финансијских могућности имаће више приказаних огласних порука,
уколико тако конципира изборну кампању. Законско ограничење при том за
комерцијалне пружаоце медијске услуге је 12 минута по пуном сату.
Овоме у прилог додатно иде чињеница да се нико од учесника избора
(проглашених изборних листа) није жалио Регулаторном телу за електронске
медије што је у програму ТВ Пинк приказано политичко оглашавање једне
изборне листе у трајању дужем од дозвољеног, односно да је нека изборна листа
била дискриминисана од стране ТВ Пинк на начин да јој је одбијено
приказивање политичких огласних порука које је била спремна да плати.
О забрани дискриминације оглашивача говори члан 9 Закона о оглашавања:
„Забрањено је неоправдано одбити објављивање, односно емитовање огласне
поруке, или на други начин неоправдано правити разлику или неједнако
поступати, искључивати, ограничавати или давати првенство, различитим
оглашивачима, у истим или сличним ситуацијама“.
На основу изнетог, Служба за надзор и анализу сматра да нема елемената да ТВ
Пинк буде кажњен за кршење члана 47 став 1 тачка 5 Закона о оглашавању, као
ни члана 9 Закона о оглашавању.
Другачије стоје ствари са предлогом подносиоца пријаве да ТВ Пинку буде
изречена мера на основу члана 76 Закона о оглашавању због кршења чл. 35
Закона о оглашавању.
Чињеница је да је ТВ Пинк 16. маја између 21 и 22 часа емитовао оглашавање у
трајању од 22 минута и 58 секунди и да је 25.05.2020. између 21 и 22 часа
емитовао оглашавање у трајању од 21 минут и 36 секунди што је у супротности
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са дозвољених 12 минута оглашавања у пуном сату (члан 35 став 1 Закона о
оглашавању). На основу члана 76 став 2 закона о оглашавању, Савет има право
да изрекне неку од мера предвиђених чланом 28 Закона о електронским
медијима. У конкретном случају, због тога што је у наведеним терминима ТВ
Пинк емитовао оглашавање које је у знатној мери прекорачило дозвољених 12
минута, Савет може, ако процени да је адекватно, изрећи неку од мера
предвиђених Законом о електронским медијима. На члановима Савета је да то
процене и донесу одлуку.
Следећи предлог подносиоца пријаве – подношење захтева за покретање
прекршајног поступка због прекршаја из члана 78 став 1 тачка 15 Закона о
оглашавању против ТВ Пинк – није у супротности за Законом о оглашавању.
Регулаторно тело већ годинама подноси прекршајне пријаве против пружалаца
медијске услуге (међу њима и против ТВ Пинк) због уочених неправилности у
вези са Законом о оглашавању. Служба за надзор и анализу током свог редовног
надзора уочава неправилности Закона о оглашавању и подноси Савету
извештаје о уоченим неправилностима, па ће тако бити и овога пута.
Закључак: Служба за надзор и анализу сматра да:
- приказивањем политичког оглашавања 16. и 25. маја 2020. године на описани
начин ТВ Пинк није прекршио члан 47 став 1 тачка 5 Закона о електронским
медијима;
- због тога што је поступањем на описани начин 16. и 25. маја 2020. године ТВ
Пинк прекршио члан 35 став 1 Закона о оглашавању (емитовао оглашавање
дуже од дозвољених 12 минута у пуном сату), Савет може, ако процени да је
адекватно тежини уоченог прекршаја, изрећи неку од мера предвиђених
Законом о електронским медијима;
- што се тиче покретања прекршајног поступка против ТВ Пинк због кршења
забране емитовања оглашавања дужег од 12 минута у пуном сату (чл. 35 став 1,
односно чл. 78 став 1 тачка 15 Закона о оглашавању), учињеног на описани
начин 16. и 25. маја 2020. године, Служба за надзор и анализу ће, поступајући
по установљеној пракси, након извршеног редовног надзора сачинити и поднети
Савету извештај о свим уоченим неправилностима Закона о оглашавању
учињеним у месецу мају 2020. године, који ће садржати и у пријави наведене
две неправилности из члана 35 став 1 Закона о оглашавању.

8. Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о
елктронским медијима према ПМУ Pink International Company д.о.о,
Београд - ТВ Пинк, због кршења одредби члана 50. став 1. Закона о
електронским медијима и члана 27. Правилника о заштити права
малолетника о области пружања медијских услуга у емисији „Хит твит“;
Извештај Службе за надзор и анализу:
Поступак покренут на 383 ванредној седници савета дана 24. јула 2020. године
на основу следећег извештаја Службе за надзор и анализу:
Поступање по службеној дужности
Против: Предузећа за информисање и маркетинг Pink international company
д.о.о. Београд - ТВ Пинк
Кратак садржај: Служба за надзор и анализу програма РЕМ-а у надзору над
програмом пружаоца медијске услуге Pink international company д.о.о. Београд ТВ Пинк уочава садржај (емисија Хит твит) у којем је, упркос замагљеној
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слици, могуће утврдити идентитет малолетног лица, чиме се нарушава његово
право и интерес.
Извештај
Служба за надзор и анализу програма РЕМ-а у надзору над програмом пружаоца
медијске услуге ТВ Пинк, уочила је садржај на основу којег је могуће утврдити
идентитет малолетног лица, актера снимка. Наиме, у емисији Хит твит,
приказаној 12.07.2020. године, од 21:05, у термину од 21:40:30 (9:40:30) до
21:41:01 (9:41:01), приказан је снимак саслушања лица, најављен на следећи
начин:
Међу хулиганима који су демолирали безбедносне камере и разбијали прозоре
на Скупштини и покушавали да развале врата било је и малолетника, успели
смо да дођемо до једног снимка који објашњава како је то изгледало.
Затим је емитован снимак у којем малолетник, у сивој мајици и са око струка
везаним црвеним дуксом, чији је лик замагљен, одговара на питања непознатих
лица и изјављује следеће:
Па гађали смо пандуре камењима.
Затим се чују два питања истовремено постављена од стране различитих лица:
Н.Н. лица: Шта си још радио? и Шта си носио на себи?
Малолетник: На себи носио сам овај дукс и маску.
Н.Н. лице: Где ти је маска?
Малолетник: Маска, немам појма, испала ми.
Н.Н. лице: Шта си разбио све јуче?
Малолетник: Прозор.
Н.Н. лице: Који?
Малолетник: Овај овде сад (показује иза себе).
Н.Н. лице: Ко је разбио камере?
Малолетник: Камере разбио онај неки дечко, с оним је разбио (показује руком).
Н.Н. лице: Како се зовеш?
Малолетник: Стефан.
Н.Н. лице: Презиме?
Презиме се не чује јер је потпуно прикривено употребом високофреквентног
тона.
Н.Н. лице: Колко имаш година?
Малолетник: Четрнаест.
Н.Н. лице: Одакле си?
Малолетник: С Миљаковца.
Н.Н. лице: Добро, држи ово...
Глас малолетника није био модификован.
Након снимка малолетника уследио је коментар госта, председника Србије, а за
то време, на екрану иза саговорника, емитован је снимак разбијања надзорне
камере, где се поред особе која разбија уочава и особа обучена у црвени дукс.
Закључак
У приказаном програмском садржају (емисија Хит твит, од 12.07.2020. године;
од 21:40:30 (9:40:30) до 21:41:01 (9:41:01), ТВ Пинк), емитован је снимак
саслушања малолетног лица, четрнаест година старог Стефана, са Миљаковца.
За снимак се може претпоставити да је начињен од стране полицијских
службеника, али то није речено у емисији, нити је стајала идентификациона
ознака на екрану. За време трајања снимка лик малолетника је био замагљен,
док глас није био модификован. У овој ситуацији је било неопходно заштити
идентитет малолетника сходно Правилнику о заштити права малолетника у
24

области пружања медијских услуга, односно поглављу о Заштити малолетника
на ког се односи информација.
Међутим, у овом случају, нису предузете све неопходне мере како би се
заштитио идентитет, односно обезбедила анонимност малолетника; није
модулиран тон и саопштени су подаци који указују на идентитет
(четрнаестогодишњи Стефан са Миљаковца).
На основу уоченог Предузеће за информисање и маркетинг Pink international
company д.о.о. Београд - ТВ Пинк није испоштовало следеће медијске прописе:
Закон о електронским медијима, члан 50. став 1 - Медијска услуга се пружа на
начин којим се поштују људска права а нарочито достојанство личности;
Правилник о заштити права малолетника у области пружања медијских услуга,
члан 27 - Пружалац медијске услуге је дужан да заштити идентитет
малолетника, ако постоје индиције да је он учинилац, сведок или жртва насиља,
кривичног дела или другог недозвољеног понашања или ако је покушао
самоубиство.
Ако постоји оправдан интерес јавности да се објави аудио, односно аудиовизуелни запис извршења насиља, кривичног дела или другог недозвољеног
понашања у коме је учествовао малолетник, пружалац медијске услуге може
објавити такав запис уз поштовање обавезе из става 1. овог члана (нпр.
замагљена или маскирана сликом и модулирани тон).
У случају из ст 1. и 2. овог члана пружалац медијске услуге је дужан да се
уздржи од објављивања података којима се непосредно открива идентитет
малолетника (нпр. његово име, имена његових родитеља или блиских сродника,
адреса становања и сл.) и података који би могли посредно да укажу на његов
идентитет, било самостално или пак заједно са подацима који су већ доступни
јавности (нпр. школа коју похађа, радно место, лични опис малолетника, његова
фотографија или видео запис и сл.).
Пружалац медијске услуге је дужан да заштити идентитет малолетника и када
то није учинио орган јавне власти или друго лице, укључујући и другог издавача
медија, чије саопштење или изјаву објављује или преноси у вези са случајевима
из ст. 1. и 2. овог члана.
Начелник службе Стевица Смедеревац прочитао је допис ПМУ у коме је
обавештавају Савет да нису у могућности да присуствују седници Савета и моле за
одлагање за следећу седницу.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Спајају се у један поступак Извештаји Службе за надзор и анализу у вези са
тачкама 7. и 8.
Одлаже се доношење одлуке.
Позива се предтавник ПМУ на следећу седницу Савета.
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9. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека
времена на који је издата ПМУ М о.д., Врање - Телевизија Фокус-кабал
због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским
медијима;
Извештај финансијске службе:
На седници Савета одржаној 14.07.2020. године покренут је поступак на основу
извештаја:
Увидом у финансијску картицу ПМУ Предузеће за производњу, промет и услуге
М о.д., Врање – ТЕЛЕВИЗИЈА ФОКУС кабл. из Врања утврдили смо да дуг по
основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 24.12.2019.године износи
2.375,52 динара (12 мес.).
Обавештење о неизмиреном дугу које је послато поштом 25.12.2019.године
враћено, није примљено. Исто обавештење о неизмиреном дугу дана
16.01.2020.године послато путем електронске поште. Нема одговора.
Обавештење о неизмиреном дугу постављено на огласну таблу дана
11.06.2020.године. Уклоњено дана 29.06.2020.године.
Нема уплата.
Дуг по поступку износи 2.375,52 динара, а дуг на дан 31.08.2020. године износи
3.959,36 динара.
Месечни износ накнаде је 197,98 динара.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Обуставља се поступак.

10. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека
времена на који је издата ПМУ РТВ Прима Интернационал д.о.о., Бајина
Башта - ТВ Прима, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8)
Закона о електронским медијима;
Извештај финансијске службе:
На седници Савета одржаној 14.07.2020.године покренут је поступак на основу
извештаја:
Увидом у финансијску картицу ПМУ РТВ Прима Интернационал д.о.о. – ТВ
ПРИМА из Бајине Баште утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање
медијских услуга на дан 10.06.2020.године износи 59.210,60 (4,5мес.).
Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 10.06.2020.године; Нема уплата.
Месечни износ накнаде је 13.015,53 динара.
Тренутни дуг ПМУ ТВ ПРИМА из Бајине Баште износи 85.241,66 динара (6,5
мес.)
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Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Обуставља се поступак.

11. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека
времена на који је издата ПМУ РТВ Прима Интернационал д.о.о., Бајина
Башта - ТВ Прима кабал, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка
8) Закона о електронским медијима;
Извештај финансијске службе:
На седници Савета одржаној 14.07.2020. године покренут је поступак на основу
извештаја:
Увидом у финансијску картицу ПМУ Радио телевизија PRIMA
INTERNACIONAL д.о.о – ТВ Прима- кабл. из Бајине Баште, утврдили смо да
дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 11.06.2020.године
износи 491,02 динара (4,7 мес.).
Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 12.06.2020.године; није измирен
дуг.
Нема уплата.
Дуг по поступку износи 491,02 динара, а дуг на дан 31.08.2020. године износи
696,28 динара.
Месечни износ накнаде је 102,63 динара.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Обуставља се поступак.

12. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека
времена на који је издата ПМУ Euro Alfa eksport-import д.о.о., Суботица Naxi City radio 88,3, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8)
Закона о електронским медијима;
Извештај финансијске службе:
На седници Савета одржаној 26.06.2020.године покренут је поступак на основу
извештаја:
Увидом у финансијску картицу ПМУ Euro Alfa eksport-import d.o.o. – Naxi City
radio 88,3 из Суботице, утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање
медијских услуга на дан 23.12.2019. године 20.423,64 динара (6 мес.).
Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 23.12.2019. године.
Нема уплата.
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Дуг по поступку износи 20.423,64 динара а дуг на дан 01.09.2020.г. износи
47.655,16 динара.
Месечни износ накнаде је 3.403,94 динара
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Обуставља се поступак.

13. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека
времена на који је издата ПМУ Клик Комерц д.о.о., Горњи Милановац - ТВ
Инфо 24 плус, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о
електронским медијима;
Извештај финансијске службе:
На седници Савета одржаној 26.06.2020.године покренут је поступак на основу
извештаја:
Увидом у финансијску картицу ПМУ Предузеће за производњу, промет и услуге
Клик Комерц д.о.о. – ТВ ИНФО 24 ПЛУС из Горњег Милановца утврдили смо
да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 10.06.2020.године
износи 56.395,56 (6 мес.).
Имајући у виду да је ПМУ– ТВ ИНФО 24 ПЛУС поднела захтев за одлагање
плаћања за месеце: март-мај 2020. године, а у складу са Одлуком Савета РЕМ од
21.05.2020. године којом се одлаже обавеза плаћања за овај период до децембра
2020.године, послато је обавештење о неизмиреном дугу дана
10.06.2020.године, на износ од 28.197,78 динара ( 3 мес); Нема уплата.
Месечни износ накнаде је 9.399,26 динара.
Тренутни дуг ПМУ ТВ ИНФО 24 ПЛУС из Горњег Милановцa износи 75.194,08
динара (8 мес.)
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Обуставља се поступак.

14. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека
времена на који је издата ПМУ РТВ Сунце д.о.о., Аранђеловац – ТВ Сунце,
због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским
медијима;
Извештај финансијске службе:
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На седници Савета одржаној 26.06.2020.године покренут је поступак на основу
извештаја:
Увидом у финансијску картицу ПМУ РТВ Сунце д.о.о. – ТВ СУНЦЕ из
Аранђеловца утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских
услуга на дан 10.06.2020.године износи 138.723,42 (6 мес.).
Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 10.06.2020.године;
Нема уплата.
Месечни износ накнаде је 23.120,57 динара.
Тренутни дуг ПМУ ТВ СУНЦЕ из Аранђеловца износи 184.964,56 динара
(8мес.)
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Обуставља се поступак.

15. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека
времена на који је издата ПМУ РТВ Сунце д.о.о., Аранђеловац - Радио
Сунце 100,3, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о
електронским медијима;
Извештај финансијске службе:
На седници Савета одржаној 26.06.2020.године покренут је поступак на основу
извештаја:
Увидом у финансијску картицу ПМУ РТВ Сунце д.о.о. – Радио Сунце 100,3 из
Аранђеловца утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских
услуга на дан 10.06.2020.године износи 6.669,36 динара (6 мес.).
Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 12.06.2020.године.
Нема уплата.
Дуг по поступку износи 6.669,36 динара а дуг на дан 01.09.2020.г. износи
8.892,48 динара.
Месечни износ накнаде је 1.111,56 динара.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Обуставља се поступак.

16. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека
времена на који је издата ПМУ Радио Телевизија Шабац д.о.о., Шабац - ТВ
Шабац, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о
електронским медијима;
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Извештај финансијске службе:
На седници Савета одржаној 26.06.2020.године покренут је поступак на основу
извештаја:
Увидом у финансијску картицу ПМУ Радиодифузно предузеће Радио Телевизија
Шабац д.о.о. – ТВ ШАБАЦ из Шапца утврдили смо да дуг по основу накнаде за
пружање медијских услуга на дан 09.06.2020.године износи 674.356,80 (6 мес.).
Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 09.06.2020.године;
На седници је представник ПМУ изнео молбу да се одобри одлагање плаћања
дуга по обештењу за 60 дана, што је усмено и одобрено, али није било уплата.
Месечни износ накнаде је 112.392,80 динара.
Тренутни дуг ПМУ ТВ ШАБАЦ из Шапца износи 899.142,40 динара (8 мес.)
Седници је приступио представник ПМУ Александар Живановић, директор.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Налаже се ПМУ да измири укупан дуг до краја године полагањем менице на
укупан дуг.

17. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека
времена на који је издата ПМУ РТВ Нови Пазар д.о.о., Нови Пазар - РТВ
Нови Пазар, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о
електронским медијима;
Извештај финансијске службе:
На седници Савета одржаној 26.06.2020.године покренут је поступак на основу
извештаја:
Увидом у финансијску картицу ПМУ РТВ Нови Пазар д.о.о. – РТВ НОВИ
ПАЗАР из Новог Пазара утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање
медијских услуга на дан 09.06.2020.године износи 822.144,96 (9 мес.).
Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 09.06.2020.године;
ПМУ је дана 07.07.2020. године уплатио износ од 422.144,96 динара, тако да дуг
по поступку износи 400.000,00 динара.
Месечни износ накнаде је 91.349,44 динара.
Тренутни дуг ПМУ РТВ НОВИ ПАЗАР из Новог Пазара износи 582.698,88
динара (6,3 мес.)
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Обуставља се поступак.
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18. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека
времена на који је издата ПМУ РТВ Шумадија д.о.о., Аранђеловац, - РТВ
Шумадија, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о
електронским медијима;
Седници је приступио представник ПМУ Аврамовић Владан.
Извештај финансијске службе:
На седници Савета одржаној 26.06.2020.године покренут је поступак на основу
извештаја:
Увидом у финансијску картицу ПМУ Радио телевизија Шумадија д.о.о. – РТВ
ШУМАДИЈА из Аранђеловца утврдили смо да дуг по основу накнаде за
пружање медијских услуга на дан 09.06.2020.године износи 1.560.799,84 (5
мес.).
Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 09.06.2020.године;
ПМУ је дана 23.06.2020. г. уплатио износ од 565.000,00 динара и дана
29.06.2020. године износ од 100.000,00 динара, тако да остатак дуга по поступку
износи 895.799,84 динара.
Месечни износ накнаде је 308.388,67 динара.
Тренутни дуг ПМУ РТВ ШУМАДИЈА из Аранђеловца износи 1.512.577,18
динара (4,9мес.)
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Одлаже се доношење одлуке.

19. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека
времена на који је издата ПМУ ТВ 5 д.о.о., Ужице - Телевизија 5, због
постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским
медијима;
Извештај финансијске службе:
На седници Савета одржаној 26.06.2020.године покренут је поступак на основу
извештаја:
Увидом у финансијску картицу ПМУ Предузеће ТВ 5 д.о.о. – ТЕЛЕВИЗИЈА 5
УЖИЦЕ из Ужица утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање
медијских услуга на дан 10.06.2020.године износи 148.991,93 (3,8 мес.).
Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 10.06.2020.године;
ПМУ је дана 16.06.2020. године уплатио износ од 50.000,00 дин. и дана
02.07.2020. године изнод од 50.000,00 динара, тако да дуг по поступку износи
48.991,93 динара.
Месечни износ накнаде је 39.033,67 динара.
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Тренутни дуг ПМУ ТЕЛЕВИЗИЈА 5 УЖИЦЕ из Ужица износи 127.059,27
динара (3,2мес.)
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Обуставља се поступак.

20. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека
времена на који је издата ПМУ Телевизија Плус д.о.о., Крушевац Телевизија Плус, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8)
Закона о електронским медијима;
Извештај финансијске службе:
На седници Савета одржаној 26.06.2020.године покренут је поступак на основу
извештаја:
Увидом у финансијску картицу ПМУ Предузеће за радио, телевизију и
маркетинг Телевизија Плус д.о.о. – ТЕЛЕВИЗИЈА ПЛУС из Крушевца утврдили
смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан
09.06.2020.године износи 257.594,24 (4 мес.).
Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 09.06.2020.године; ПМУ је
уплатио 19.06.2020.г. износ од 64.398,56 динара и дана 04.08.2020.гоине износ
од 128.797,12 динара, тако да је дуг по поступку 64.398,56 динара.
Месечни износ накнаде је 64.398,56 динара.
Тренутни дуг ПМУ ТЕЛЕВИЗИЈА ПЛУС из Крушевца износи 193.195,68
динара (3 мес.)
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Обуставља се поступак.

21. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека
времена на који је издата ПМУ Зона плус д.о.о., Ниш - ТВ Зона плус, због
постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским
медијима;
Извештај финансијске службе:
На седници Савета одржаној 26.06.2020.године покренут је поступак на основу
извештаја:

32

Увидом у финансијску картицу ПМУ Зона Плус д.о.о. – ЗОНА ПЛУС из Ниша
утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан
09.06.2020.године износи 2.126.114,39 (5,6 мес.).
Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 09.06.2020.године;
ПМУ је 15.06.2020. године уплатио 300.000,00 динара и дана 08.07.2020. г.
износ од 120.000,00 динара, тако да дуг по поступку износи 1.706.114,39 динара
( 4 мес.).
Месечни износ накнаде је 419.806,02 динара.
Трeнутни дуг ПМУ ЗОНА ПЛУС из Ниша износи 2.545.726,43 динара (6мес.)
Седници је приступио представник ПМУ Слађана Остојић директор, главни и
одговорни уредник.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Одлаже се доношење одлуке.

22. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека
времена на који је издата ПМУ М о.д., Врање - Радио Фокус Плус 101,7,
због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским
медијима;
Извештај финансијске службе:
На седници Савета одржаној 26.06.2020.године покренут је поступак на основу
извештаја:
Увидом у финансијску картицу ПМУ Предузеће за производњу, промет и услуге
„М“ о.д. – Радио Фокус Плус 101,7 из Врања, утврдили смо да дуг по основу
накнаде за пружање медијских услуга на дан 23.12.2019. године 14.059,00
динара (7 мес.).
Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 23.12.2019. године.
Нема уплата.
Дуг по поступку износи 14.059,00 динара а дуг на дан 01.09.2020.г. износи
30.127,00 динара.
Месечни износ накнаде је 2.008,50 динара.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Обуставља се поступак.

23. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека
времена на који је издата ПМУ Уб компани д.о.о. Београд - Радио Пингвин
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107,2, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о
електронским медијима;
Извештај финансијске службе:
На седници Савета одржаној 26.06.2020.године покренут је поступак на основу
извештаја:
Увидом у финансијску картицу ПМУ РТВ продукција и маркетинг Уб компани
д.о.о. – Радио Пингвин 107,2 из Београда, утврдили смо да дуг по основу
накнаде за пружање медијских услуга на дан 10.06.2020. године 4.198,86 динара
(6 мес.).
Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 12.06.2020. године.
Нема уплата.
Дуг по поступку износи 4.198,86 динара а дуг на дан 01.09.2020.г. износи
5.598,48 динара.
Месечни износ накнаде је 699,81 динара
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Обуставља се поступак.

24. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека
времена на који је издата ПМУ Sport radio FM д.о.о., Београд - Welcome to
Fun radio 100,4, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона
о електронским медијима;
Извештај финансијске службе:
На седници Савета одржаној 26.06.2020.године покренут је поступак на основу
извештаја:
Увидом у финансијску картицу ПМУ Sport radio FM d.o.o. – Welcome to Fun
radio 100,4 из Београда, утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање
медијских услуга на дан 23.12.2019. године износи 218.825,67 динара (7 мес.).
Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 23.12.2019. године.
Дана 22.06.2020. године ПМУ је уплатио 110.000,00 динара, али тиме није
измирен дуг по поступку у целости.
Дуг по поступку износи 108.825,67 динара а дуг на дан 01.09.2020.г. износи
358.912,15 динара.
Месечни износ накнаде је 31.260,81 динара.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Обуставља се поступак.
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25. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека
времена на који је издата ПМУ Звезда ТВ д.о.о, Београд - Звезда ТВ кабал,
због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским
медијима;
Извештај финансијске службе:
На седници Савета одржаној 26.06.2020. године покренут је поступак на основу
извештаја:
Увидом у финансијску картицу ПМУ Звезда ТВ д.о.о – Звезда ТВ – кабл. из
Београда утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга
на дан 10.06.2020.године износи 2.948,04 динара (6 мес.).
Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 10.06.2020.године;
Нема уплата.
Дуг по поступку износи 2.948,04 динара, а дуг на дан 31.08.2020. године износи
3.930,72 динара.
Месечни износ накнаде је 491,34 динара.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Обуставља се поступак.

26. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека
времена на који је издата ПМУ Мостнет РТВ д.о.о. Прокупље - Мостнет,
због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским
медијима;
Извештај финансијске службе:
На седници Савета одржаној 30.11.2018.године покренут је поступак на основу
извештаја:
Увидом у финансијску картицу ПМУ Мостнет РТВ д.о.о. – МОСТНЕТ ТВ из
Прокупља утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга
на дан 29.10.2018.године износи 1.085.286,79 динара (43 мес.).
Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 29.10.2018.године;
Дана 07.11.2018. године ПМУ је уплатио 22.217,26 динара, 14.11.2018.г. је
уплатио 22.217,26 динара и 11.12.2018.г. је уплатио 22.217,26 динара тако да
остатак неизмиреног дуга по поступку износи 1.018.635,01 динара.
На седници Савета од 25.01.2019.г. Савет РЕМ је одложио доношење одлуке.
Дана 27.03.2019. године ПМУ је уплатио 22.217,26 динара и 06.05.2019.г. износ
од 22.217,26 динара.
На седници Савета од 24.05.2019.г. Савет РЕМ је одложио доношење одлуке.
На седници Савета од 01.07.2019.г. Савет РЕМ је одложио доношење одлуке.
Дана 05.07.2019. године ПМУ је уплатио 22.217,26 динара и 29.08.2019.г. два
пута износ од по 22.217,26 динара.
На седници Савета од 25.09.2019.г. Савет РЕМ је одложио доношење одлуке.
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На седници Савета од 15.11.2019.г. Савет РЕМ је одложио доношење одлуке.
Дана 08.10.2019. године ПМУ је уплатио 22.217,26 динара, 29.11.2019. године
22.217,26 динара, 04.12.2019. године 14.217,26, дана 22.01.2020. године
22.217,26 динара, дана 10.03.2020. године 22.217,26 динара.
ПМУ је позван на седницу Савета РЕМ 26.06.2020. г. на којој је одложено
доношење одлуке.
Дана 25.06.2020.г. ПМУ је уплатио 27.217,26 динара и дана 03.08.2020.г. износ
од 44.434,52 динара, тако да дуг по поступку износи 723.810,63 динара (31 мес.)
а дуг на дан 01.09.2020.г. износи 1.221.590,35 динара (52,5 мес.)
Месечни износ накнаде је 22.217,26 динара
Седници је приступио представник ПМУ Марко Костадиовић.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Одлаже се доношење одлуке.

27. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека
времена на који је издата ПМУ Делта Телевизија д.о.о., Нови Сад - ТВ
Делта, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о
електронским медијима;
Извештај финансијске службе:
На седници Савета одржаној 31.01.2020.године покренут је поступак на основу
извештаја:
Увидом у финансијску картицу ПМУ Делта Телевизија д.о.о. – ТВ ДЕЛТА из
Новог Сада утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских
услуга на дан 23.12.2019.године износи 1.174.559,24 (6,8 мес.).
Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 23.12.2019.године; није измирен
дуг.
Нема уплата.
На седници Савета РЕМ одржаној дана 19.02.2020. године одложено је
доношење одлуке. ПМУ ТВ ДЕЛТА се обратио Савету РЕМ дописом бр. 082507/19/20-4 дана 21.02.2020.г. са молбом да се одобри измирење доспелог дуга
према Регулатору на следећи начин: 500.000,00 дин. до 28.02.2020.г., а
преостали дуг на три једнаке месечне рате по 224.853,08 динара које би се
уплаћивале у периоду од марта до маја 2020. године.
Дана 04.03.2020.г. ПМУ је уплатио 180.000,00 динара, дана 14.05.2020.г.
уплатио је 10.000,00 динара, затим дана 15.05.2020.г. износ од 200.000,00
динара, дана 19.05.2020.г. износ од 30.000,00 динара, и 25. 06. 2020. године
90.000,00 динара.
На седници Савета РЕМ, одржаној 26.06.2020. године Донета је одлука да дуг
по поступку у износу од 664.559,24 динара ПМУ уплати у року од 30 дана од
дана седнице.
Уплате су следеће:
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26.06.2020. године – износ од 70.000,00 динара,
03.07.2020. године - износ од 30.000,00 динара,
08.07.2020. године - износ од 50.000,00 динара,
05.08.2020. године - износ од 120.000,00 динара.
Износ дуга по поступку је 394.559,24 динара
Трнутни дуг ПМУ ТВ ДЕЛТА из Новог Сада износи 1.761.537,32 динара
(10,3 мес.)
Месечни износ накнаде је 170.872,26 динара.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Обуставља се поступак.

28. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека
времена на који је издата ПМУ ТВ Мост д.о.о., Нови Сад - ТВ Мост, због
постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским
медијима;
Извештај финансијске службе:
На седници Савета одржаној 31.01.2020.године покренут је поступак на основу
извештаја:
Увидом у финансијску картицу ПМУ ТВ Мост д.о.о. – ТВ МОСТ из Новог Сада
утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан
23.12.2019.године износи 1.407.156,24 (6 мес.).
Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 23.12.2019.године; није измирен
дуг.
Нема уплата.
На седниси Савета РЕМ одржаној 19.02.2020.год. осложено је доношење одлуке,
али је усмено договорено да ПМУ измири до краја септембра 2020. године
целокупан дуг као и да редовно уплаћује месечну накнаду.
Дана 22.05.2020. године уплатио је 234.526,04 динара и дана 27.05.2020.г. исти
износ накнаде од 234.526,04 динара и 05.06.2020.г. износ 234.526,04 динара,тиме
дуг по поступку износи 703.578,12 динара (3мес.).
На седници Савета РЕМ, одржаној 26.06.2020.г., одлучено је да ПМУ уплати дуг
по поступку у износу од 703.578,12 динара у раку од 60 дана (до 26.08.2020.г.) а
остатак дуговања у износу од 1.407.156,12 динара да уплати до 31.12.2020. г., уз
редовно плаћање месечне накнаде.
Нема уплата.
Месечни износ накнаде је 234.526,04 динара.
Тренутни износ дуговања је 2.579.786,44 динара.
Седници је приступио представник ПМУ Влада Словић.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
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ОДЛУКУ
Налаже се ПМУ да измири своје дуговање у три месечне рате.

29. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека
времена на који је издата ПМУ Сремска телевизија д.о.о., Шид - Сремска
ТВ, због наступања разлога прописаних у члану 89. став 1. тачка 8) Закона
о електронским медијима;
Извештај финансијске службе:
На седници Савета одржаној 14.07.2020.године покренут је поступак на основу
извештаја:
Увидом у финансијску картицу ПМУ Сремска телевизија д.о.о. – СРЕМСКА ТВ
из Шида утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга
на дан 09.06.2020.године износи 470.140,94 (7 мес.).
Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 09.06.2020.године;
ПМУ је дана 08.07.2020.године уплатио износ од 67.163,00 динара и дана
11.08.,2020. године износ од 128.797,12 динара, тако да дуг по поступку износи
268.651,94 динара.
Месечни износ накнаде је 67.163,00 динара.
Тренутни дуг ПМУ СРЕМСКА ТВ из Шида износи 402.977,94 динара (6 мес.)
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Обуставља се поступак.

30. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека
времена на који је издата ПМУ Радио Срце д.о.о., Прокупље - Радио Срце
91,4, сходно одредби члана 89. став 1. тачка 1) Закона о електронским
медијима;
Извештај Правне службе:
Покренут поступак на 384. седници Савета одржаној дана 24.8.2020. године на
основу извештаја Правне службе:
Радио Срце 91,4) ималац је дозволе број 188/2008-2 од 17.06.2016. године за
пружање медијске услуге радија на локалном подручју, радиодифузна област 1,
Лр 42/Прокупље.
Дана 16.07.2020. године, Радио Срце 91,4 је обавестило Регулатора да је радио
станица престала са радом због тешке здравствене ситуације Драга Пејчића,
законског заступника и јединог оснивача имаоца дозволе, те да се утврди да ли
има неких дуговања према Регулатору, а ако их има да се иста сторнирају.
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Одредбом члана 89. став 1. став 1 тачка 1) Закона о електронским медијима
прописано је да дозвола за пружање медијске услуге престаје да важи и пре
истека времена на које
је издата ако пружалац медијске услуге у писаном облику обавести Регулатора
да више не намерава да пружа медијску услугу.
Напомена: стигао поднесак након доставе позива за седницу којим ПМУ остаје
при наводима из поднеска о враћању дозволе.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Одузима се дозвола за пружање медијске услуге Радио Срце д.о.о. за услуге,
рекламе и пропаганду Прокупље - Радио Срце 91,4.
Поднети предлог за извршење на основу извршне исправе надлежном суду на
против ПМУ Радио Срце д.о.о., Прокупље - Радио Срце 91,4.

31. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програмском садржају
п ПМУ Happy TV д.о.о., Београд - Nacionalna Happy TV, у емисији „Добро
јутро, Србијо“ дана 16.05.2020. године у времену од 11:00:00 до 12:00:00. и
доношење одлуке;
Извештај Службе за надзор и анализу:
Извештај по службеној дужности, по сазнању на основу дописа Тамаре
Бранковић из организације ЦРТА, Таковска 23, Београд.
ПМУ: Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију Хепи
ТВ д.о.о. – Национална Хепи ТВ, Београд, Александра Дубчека 14.
Пријава:29.05.2020.
Налог за изјашњење: 01.6.2020.
Изјашњење: 10.6.2020.
Допуна изјашњења: 16.6.2020.
Предмет надзора: Емисија „Добро јутро, Србијо“ од 16.5.2020, 11:00:00 до
12:00:00.
Кратак садржај: Информативни прилог о активностима државних функционера
(А. Вучића и А. Вулина) у оквиру ознченог предизборног програма.
Извештај:
У пријави је наведено да је ПМУ извештавао о активностима председника
Александра Вучића и министра Александра Вулина из делокруга редовних
послова у оквиру функције коју обављају. Како је предметни садржај објављен у
оквиру дела програма који је био намењен предизборним садржајима и као
такав и означен, подносилац пријаве сматра како је тиме омогућен
привилегован положај странкама чији су представници наведени државни
функционери.
Стручна служба је утврдила да су наводи о назначеном делу програма тачни и
да је изјава Александра Вулина уз припадајућу најаву је објављена у оквиру
програма који је који је био означен ознаком „Избори 2020“. У означену
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предизборну емисију је уметнут садржај информативног карактера, током којег
је такође била инсертована ознака „Избори 2020“.
Транскрипт
Водитељка: Председник Србије и врховни командант оружаних снага наредио је
јутрос хитну употребу војске ван редовних задатака на територији општине
Шид да заштити имовину и локално становништво од миграната.
А. Вулин: Министарство одбране је добило одговарајуће наређење од врховног
команданта који је једини властан да нареди распоред и употребu снага Војске
Србије и ми ћемо наравно поступити по наређењу, а у врло кратком року ћемо
обавестити јавност о свим осталим детаљима.
Имајући у виду да се Хепи ТВ изјаснила да је реч о техничкој омашци јер је
пропуштено да се благовремено уклони ознака која указује да је реч о
предизборном програму, те да је спорни садржај трајао укупно свега око 35
секунди, стручна служба сматра да није наступила значајна штета по јавни
интерес и да у овом случају није потребно даље поступање.
Закључак: Нема основа за покретање поступка.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Нема места покретању поступка.

32. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програмском садржају
ПМУ Happy TV д.о.о., Београд - Nacionalna Happy TV, због приказивања
прилога у емисији После ручка, дана 10.07.2020. године од 15:29:55 до
17:25:59 часова. и 11.07.2020. године од 04:52:21 до 06:30:52 као и 12.07.2020.
године од 04:37:18 до 06:15:21. (реприза емисије) и доношење одлуке;
Извештај Службе за надзор и анализу:
Поступак покренут по службеној дужности
Кратак садржај: Мониторинг служба је по службеној дужности покренула
поступак против Тв Хепи због прилога у емисији После ручка, емитованог 10.
јула 2020. од 15:29:55 до 17:25:59 часова.
Ова емисија репризирана је 11. јула од 04:52:21 до 06:30:52 као и 12.јула од
04:37:18 до 06:15:21.
У спорном садржају има назнака повреда oдредбе о забрани злоупотребе
лаковерности у вези са програмским садржајима који се односе на
паранормалне појаве и повреда забране давања савета у вези са својим или
туђим понашањем (нпр. финансије, здравље, запослење, међуљудски односи),
подстицања на штетно понашање и наводно предсказивања будућности, без
обзира на то да ли се то чини ради прибављања имовинске или неимовинске
користи.
Извештај
Тема предметне емисије После ручка била је "црна магија". Гости су били
астролози Душан Цинцовић и Душан Величковић, нумеролог Весна Перић и
Шехерезада Бајрам коју је водитељка представила као оријенталног белог мага.
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У току емисије говорило се о томе шта може да укаже на присуство црне магије,
да ли потцењујемо помоћ коју можемо добити од астролога, нумеролога и
видовњака.
На самом почетку водитељка је позвала гледаоце да се јаве у емисију и поставе
питања: "... ако сте попили кафу, окрените шољу, ово је једно летње поподне,
имате број телефобна исписан и зовите, биће само укључења, укључења,
укључења о љубави, о томе шта вас чека, зову људи да питају кад ће унучићи...",
чиме је наговестила да је емисија концепцијски у супротности са одредбом
члана 24. став 3 Правилника о заштити људских права у области пружања
медијских услуга којом се забрањује " ... у програмском садржају из става 1.
овог члана злоупотребити лаковерност учесника у програму или корисника
медијске услуге, давати им савете којима би они требало да се воде у вези са
својим или туђим понашањем (нпр. финансије, здравље, запослење, међуљудски
односи), подстицати их на штетно понашање или им наводно предсказивати
будућност, без обзира на то да ли се то чини ради прибављања имовинске или
неимовинске користи."
Уследила су и укључења гледалаца који су износили своје проблеме и сумње да
су под утицајем "магије", док су гости износили своје мишљење и тумачење тих
проблема, а неки од њих су давали и експлицтне савете и предсказивали
будућност.
Тако је, одговарајући гледатељки Шехерезада Бајрам од тврдила :
16:43:58 : " ... ту су неке демонске силе које се преносе са генерације на
геренерацију .. и свима вама негативно утиче и на комуникацију и на дружење и
на психу и сви нисте добро и никоме ништа не иде ...", а од 4:59:40 "вама је пре
8 година рађена црна магија од стране женске особе."
Астролог Душан Величковић од 17:04:02: " ... ваш супруг је у прошлом животу
био калуђер и имао је завет да се неће женити.. . син ће се оженити за две године
кад отац умре..."
Водитељка на ову опаску реагује од 5:04:40 речима: "знаш колико је страшно
ово што си сад рекао? Неко мора да умре да би се он оженио!"
У емисији није било експлицитних рекламирања и позивања на услуге
присутних, осим што је од 17:02:28 Шехерезада Бајрам поручила гледатељки:
"можете и да се јавите после емисије мени, мислим не мора мени може и другом
.. ја сам Шехерезада орјентални бели маг можете само да укуцате имате на
гуглу. Јавите се после емисије да се договоримо.", што указује да је могуће
прекршен и став 2 Члан 24 Правилника о заштити људских права у области
пружања медијских услуга: " Забрањено је програмски садржај из става 1. овог
члана емитовати ради прибављања имовинске или неимовинске користи (нпр.
угледа код јавности како би користила услуге лица које наводно поседује
паранормалне способности)."
Закључак
Повреда одредбе: Члан 47. Тачка 4 Закон о електронским медијима:
"емитер) не пружа програмске садржаје који истичу и подржавају наркоманију,
насиље, криминално или друго недозвољено понашање, као и садржаје који
злоупотребљавају лаковерност гледалаца и слушалаца"
Члан 24.. Правилника о заштити људских права у области пружања медијских
услуга
"Програмски садржај који се односи на магију, прорицање судбине, тумачење
хороскопа или другу сличну појаву, било да укључује приказивање те појаве
или расправу о њој, мора то чинити на стручан и објективан начин, нарочито
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поређењем научних и ваннаучних претпоставки у вези са том појавом, осим ако
се таква појава приказује или описује у уметничком или забавном контексту.
Забрањено је програмски садржај из става 1. овог члана емитовати ради
прибављања имовинске или неимовинске користи (нпр. угледа код јавности
како би користила услуге лица које наводно поседује паранормалне
способности).
Забрањено је у програмском садржају из става 1. овог члана злоупотребити
лаковерност учесника у програму или корисника медијске услуге, давати им
савете којима би они требало да се воде у вези са својим или туђим понашањем
(нпр. финансије, здравље, запослење, међуљудски односи), подстицати их на
штетно понашање или им наводно предсказивати будућност, без обзира на то да
ли се то чини ради прибављања имовинске или неимовинске користи."
Опис:
Тема предметне емисије После ручка била је "црна магија" без "поређења
научних и ваннаучних претпоставки у вези са том појавом" (став 1 Правилника
о заштити људских права у области пружања медијских услуга). Научници нису
били присутни.
Шехерезада Бајрам је позвала на коришћење својих услуга чиме је прекршена
забрана емитовања програма "ради прибављања имовинске или неимовинске
користи (нпр. угледа код јавности како би користила услуге лица које наводно
поседује паранормалне способности)." (став 2 Правилника о заштити људских
права у области пружања медијских услуга) емисија је концепцијски у
супротности са одредбом којом се забрањује злоупотреба лаковерност учесника
у програму или корисника медијске услуге давањем савета којима би они
требало да се воде у вези са својим или туђим понашањем (нпр. финансије,
здравље, запослење, међуљудски односи), и наводно предсказивање
будућности. (став 3 Правилника о заштити људских права у области пружања
медијских услуга)
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Покреће се поступак изрицања мера против ПМУ Happy TV д.о.о., Београд Nacionalna Happy TV.
Позива се представник ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења.

33. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програмском садржају
ПМУ Happy TV д.о.о., Београд - Nacionalna Happy TV, о програмском
садржају Јутарњи програм, емисија „Ко јаму Трампу копа“ дана 06.06.2020.
године од 09:10:30. и доношење одлуке;
Извештај Службе за надзор и анализу:
Поступак по службеној дужности, на основу дописа организације А11.
ПМУ: Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију Хепи
ТВ д.о.о. – Национална Хепи ТВ, Београд, Александра Дубчека 14.
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Пријава: 02.7.2020.
Налог за изјашњење: 21.7.2020Изјашњење: Предмет надзора: Јутарњи програм, емисија „Ко јаму Трампу копа“, 06.6.2020.
од 09:10:30.
Кратак садржај: Расистички ставови изнети поводом расних и социјалних
немира у САД, након убиства Џорџа Флојда.
Извештај:
Иницијатива за економска и социјална права је поднела пријаву против Хепи ТВ
због дела емисије „Добро јутро, Србијо“, у којем је објављен разговор са
Дејаном Милетићем и Дарком Трифуновићем, у својству стручњака за
безбедност, насловљен је под називом „Ко јаму Трампу копа“. Садржај
разговора се тицао социјалног бунта покренутог убиством Џорџа Флојда од
стране полиције. Главна тема разговора су били о начини на који се социјални
немири могу усмерити и усмеравају против председника САД Доналда Трампа.
Разговор је готово у целини везан за политички амбијент у САД, само малим
делом се дотиче одјека тих догађаја у Евопи, пре свега у Француској, као и
његових утицаја на домаће политичке прилике, где се разговор тицао слабљења
политичког уплива Џорџа Сороса, као и слабљења утицаја нарко-картела
повезаних са растурачима наркотика у нашем региону, што се такође приписује
резултатима политике Доналда Трампа.
Подносилац пријаве сматра да су у емисији изнети расистички коментари и
отворено залагање за расну дискриминацију, у чему су, према наводима,
саговорници имали и помоћ и били подстрекивани од стране водитељке
емисије.
Изнете су и друге примедбе на садржај, као што је примедба на злоупотребу
лаковерности гледалаца, што стручна служба није разматрала као очигледно
неосновану примедбу. Уз пријаву је приложен и транскрипт емисије и
назначени су спорни делови разговора, као и линк на сајту Јутјуб. У прилог
изнетим разлозима, подносилац пријаве је навео да је на Јутјубу постављена
скраћена верзија разговора, што је наведено као аргумент у прилог томе да је и
сам ТВ Хепи био свестан проблематичног садржаја емисије.
Транскрипт
Д.М.: Сваки други оптужени у Америци за убиство је црнац. Знате, то су
огромне статистике, значи тај (полицајац) када види црнца који је учини
криминално дело. Флојд, види се и антрополошки, погледате поглед, лице,
испаде херој човек који је овејани криминалац, који је хапшен, није хапшен зато
што је тамо обрачун, не знам...
Водитељка: Још је био дрогиран... и пијан и дрогиран
Д.М.: Човек који је на маргини друштва и сада је херој. (...)
ДТ: Али ови људи, ови криминалци које видимо сада на на улицама Америке
који долазе из те афроазијске популације, пре свега афроамеричке популације,
то је онај део из тог нарко-картела... то су управо они криминалци из тих наркокартела који су у чинили да одређени градови Америке као што су Њујорк, Сан
Франциско, Лас Вегас и остали, имају четврти у које ни полиција не залази. (...)
Д.Т.: Ја долазим из Србије где су такви као ви, обојени, моју нацију држали 500
година у ропству, одсецали главе, одводили децу, одводили децу као
јаничари...“
Д.М.: САД имају 13 посто популације црначке, а рекли смо који је степен
криминалитета, сваки трећи је везан за наркотике...“
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ТВ Хепи није искористила могућност да се изјасни на изнете наводе.
Увидом у садржај програма стручна служба је установила да изнети стереотипи
нису усмерени према црначкој популацији изван социјалног контекста САД и
ЕУ, нити је исказана нетрпељивост према црначкој популацији као таквој.
Није могућно претпоставити штету коју би припадници црне расе могли
претрпети услед ставова изнетих у емисији. Такође, експлицитно је изнета осуда
догађаја који покренуо протесте у Америци, а то је убиство Џорџа Флојда, и
назначено је да се изнети ставови не односе на афроамеричку популацију у
целини (Д.М.: Ово убиство господина Флојда, за које нема оправдања ... Ту нико
не оправдава убиство, само луд човек би то урадио...“); (Д.Т.: Пазите, ово што
причамо мој колега и ја никако не сме да се доведе у контекст неке националне
сегрегације, неке националне мржње.).
Изнети су и ставови којима се ставља до знања да се негативне квалификације
не односе на читаву заједницу, већ на њен део („Неће да раде јер је лакше да се
дилује дрога, чак ако заврше у затвору они имају читав систем који их
финансира у затвору, финасира им породице, много је лакше то радити него
радити поштено, што се, понављам, не односи на целу популацију, ми овде
причамо о једном делу те популације, Америка је велика држава, овде причамо
о злоупотреби тог једног дела Афроамериканаца који јесу у тим картелима и
јесу у тим ганговима...“)
Стручна служба констатује да, и поред једностраног приступа у емисији и
упадљиво површног и ниског нивоа компетентности у погледу изнетих ставова,
није могуће издвојити делове који би представљали отворе ну расну
нетрпељивост нити позив на насиље. У домаћим приликама, није могуће
издвојити циљ на који би се односио распиривање нетрпељивости односно није
могуће издвојити предмет говора мржње.
Закључак: Нема основа за покретање поступка.
Члан Савета Слободан Цвејић прочитао је цитат „Увидом у садржај програма
стручна служба је установила да изнети стереотипи нису усмерени према
црначкој популацији изван социјалног контекста САД и ЕУ, нити је исказана
нетрпељивост према црначкој популацији као таквој“ те да му наведени
Извештај није јасан. И сматра да се види расистички став.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Нема места покретању поступка.

34. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеној по пријави
Гордана Минића против ПМУ РТВ Панчево и доношење одлуке;
Извештај Службе за надзор и анализу:
Регулатор је 20.7.2020. г. примио пријаву Гордане Минић против РТВ Панчево
због спровођења негативне кампање против Ненада Живковића, новинара
портала „Панчево Си Ти“. Према наводима пријаве, спорни прилози су
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емитовани у информативном програму и то од 22. до 27. фебруара 2019. године,
а сада су доступни на сајту РТВ Панчево.
Регулатор није у могућности да предузме из своје надлежности у вези са
садржајима који су пружаоци медијских услуга објављивали у својим
програмима преко годину дана раније.
У погледу навода да се спорни садржаји налазе на адреси http://rtvpancevo.rs/ ,
стручна служба не може да потврди тачност навода јер се на наведеној
интернетској адреси налази портал са огромном количином садржаја и
приложени податак је недовољан да би се евентуални спорни садржај лоцирао.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Одбацује се пријава.

35. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програмском садржају
ПМУ Pink international company д.о.о., Београд - Радио Пинк 91,3 дана 30.
04. и 01.05.2020. године када су емитовани вишеминутни слогани садржаја
„Хеј, хеј, Ђиласе! Врати паре, лопове!“ и доношење одлуке;
Извештај Службе за надзор и анализу:
Извештај по службеној дужности, по сазнању на основу дописа Раше
Недељкова, Таковска 23, Београд.
ПМУ: Радио Пинк 91,3 – Предузеће за информисање и маркетинг Pink
international company д.о.о. Незнаног јунака 1, Београд.
Примљено: 12.5.2020. године.
Захтев за доставу снимка: 13.5. 2020. године.
Ургенција за доставу снимка: 15.6.2020.
Достава снимка: 23.6.2020, непотпуна.
Кратак опис: Увредљиви џинглови против Драгана Ђиласа.
Извештај: У пријави је наведено да је дана 30. априла и 1. маја 2020. године
емитован вишеминутни слоган садржаја „“Хеј, хеј, Ђиласе! Врати паре,
лопове!“ Емитовани садржај, према наводима пријаве, није био ни у каквој вези
са остатком програма, тј. није био део информативног или било каквог другог
програма.
Регулатор је од Радио-Пинка затражио снимак програма за период од 25. априла
до 5. маја 2020. године. Радио-Пинк је тражени материјал доставио само за
период од 2. маја до 5. маја, навевши да због ванредног стања и организације
рада од куће не поседује снимак за остатак траженог периода.
Према члану 69 Закона о јавном информисању и медијима (Право на увид и
право на копију) издавач је дужaн да чуване записе стави на увид и достави
њихову
копију на захтев суда, другог надлежног државног органа, регулаторног тела за
област електронских медија, као и заинтересованог лица, без одлагања, а
најкасније у року од три дана од дана пријема писменог захтева.
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Стручна служба није у могућности да обави увид у предметни садржај услед
непостојања снимка програма за наведени датум.
Члан савета Вишња Аранђеловић изнела је свој став да ПМУ Пинк често у свом
програму води кампању против политичких неистомишљеника те да стручна служба
на то обрати посебну пажњу и затражила од Савета да се на некој од седница о томе
поразговара.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Подноси се захтев за покретање прекршајног поступка против ПМУ Pink
international company д.о.о, Београд - Радио Пинк 91,3.

36. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програмском садржају
ПМУ Мелос д.о.о., Краљево - ТВ Мелос за период од 25. априла до 25. маја
2020. године и доношење одлуке;
Извештај Службе за надзор и анализу:
Извештај по службеној дужности.
ПМУ: Предузеће за издавачку делатност, радио и телевизију МЕЛОС д.о.о.
Краљево – ТВ Мелос, Хајдук Вељкова 2, Краљево.
Захтев за доставу снимка: 26.5.2020. године.
Достава
снимка:
26.5.2020,
достављен
нимак
неисправан.
Кратак опис: Сазнање да се у програму ТВ Мелос појављује лице које се налази
на листи кандидата на изборима.
Извештај:
Поступајући по налогу Савета РЕМ , Регулатор је ТВ Мелос упутио захтев за
доставу снимка за период од 25. априла до 25. маја 2020. Одговарајући на
захтев, ТВ Мелос је доставио два УСБ-а са снимцима програма који нису
технички исправни. Снимак је могуће гледати али без тона. Стручна служба
није могла да обави увид на задате околности. Неисправност снимка је
потврдила техничка служба Регулатора.
Према члану 69 Закона о јавном информисању и медијима (Право на увид и
право на копију) издавач је дужaн да чуване записе стави на увид и достави
њихову
копију на захтев суда, другог надлежног државног органа, регулаторног тела за
област електронских медија, као и заинтересованог лица, без одлагања, а
најкасније у року од три дана од дана пријема писменог захтева.
ТВ Мелос није доставио тражени запис над којим би могао да се спроведе
надзор Регулатора, односно доставио је запис у неисправном стању.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
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ОДЛУКУ
Подноси се захтев за покретање прекршајног поступка против ПМУ Мелос
д.о.о., Краљево - ТВ Мелос.

37. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програмског садржаја
ПМУ Б92 а.д., Београд - ТВ Б92, у емисији „Фокус“ од 25.05, 28.05., и
02.06.2020. године и доношење одлуке;
Извештај Службе за надзор и анализу:
Извештај по службеној дужности, по сазнању на основу дописа Владане
Јараковић, Таковска 23, Београд.
ПМУ: Радиодифузно предузеће Б92 АД, БЕОГРАД – ТВ Б92, Аутопут за Загреб
22, Београд-Земун, Београд.
Предмет надзора: Емисија „Фокус“, од 25.5, 28.5., и 02.6.2020.
Пријава: 25.6.2020.
Захтев за изјашњење: 17.7.2020.
Изјашњење: 27.7.2020.
Кратак опис: Наступи Синише Малог, Ане Брнабић и Милана Кркобабића у
емисији Фокус, у предизборном контексту, без ознаке да је реч о предизборном
садржају.
Извештај:
Пријава се односи на три емисије „Фокус“, од 25. маја, 28. маја и 2. јуна 2020.
године да су у току изборне кампање за изборе расписане за 21.06.2020. године,
у којима су наступали јавни функционери и које су, како је наведено, имале
карактер предизборног програма јер је вршено је промотивно упућивање на
кандидате проглашене изборне листе „Александар Вучић - За нашу децу“. Ове
емисије нису биле означене као предизборни програм, иако, како је наведено,
емисија „Фокус“ је имала и издања која су била означена као предизборни
програм, но у наведеним случајевима та ознака је изостала. Подносилац пријаве
сматра да је тиме ТВ Б92 поступио нескладно Препоруци комерцијалним ПМУ
о обезбеђивању заступљености без дискриминације у току предизборне
кампање и није обезбедио равноправну заступљеност без дискриминације у
смислу члана 47 ЗЕМ.
У пријави је приложен транскрипт спорних делова емисије.
Примедба се односи на то да је дана 25.5.2020. године у својству министра
финасија у емисији гостовао Синиша Мали, који у значајном делу емисије
одговара на примедбе које је на рад његовог министарства изнео Драган Ђилас,
и да „до краја емисије врши дискредитацију политичког неистомишљеника“.
Дана 28.5.2020, гост Ана Брнабић у својству председника Владе, говорећи о
теми смањења изборног цензуса, експлицитно је објавила да не говори као
председник Владе него као члан Српске напредне странке.
Транскрипт
Ја сад ако могу да кажем па да се оградим, не кажем као председница Владе
него кажем као чланица Српске напредне странке, мислим да је то…ако могу да
се декларишем како причам то ван функционерске кампање, дакле да гледаоци
знају да сада кажем као чланица Српске напредне странке, то је лошије за СНС,
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али је боље за Србију. А СНС је увек била та која је размишљала о томе шта је
боље за Србију, а не шта је боље за странку или функционере.
3. Дана 02.6. 2020. је у емисији Фокус наступао Милан Кркобабић, у својству
министра без портфеља задуженог за регионални развој. У наводима из пријаве
је речено да је након разговора о темама из минстарства емисија добила
карактер промоције Партије уједињених пензионера чији је Кркобабић
председник, а чији су чланови, укључујући и самог Кркобабића, заступљени на
изборној листи „Александар Вучић - За нашу децу“. У наведеном делу емисије,
водитељ наводи саговорника на разговор о предстојећим изборима.
Транскрипт
Водитељ: На прагу смо избора и у кампањи неких политичких странака могу се
чути идеје о регионализацији Србија, е сад ви сте министар без портфеља за
регионални развој, идеја је била равномернији развој Србије, да ли је сада
испуњен?
ТВ Б 92 је у своме изјашњењу у целини одбио наводе из пријаве, навевши да не
постоји важећи правни основ за изрицање мере због неадекватног обележавања
политичког програма у предизборној кампањи.
У погледу политичке дискредитације Драгана Ђиласа у емисији од 25.5., , ТВ
Б92 је навео да Драган Ђилас није учествовао у изборима, па сходно томе није
могао ни бити дискредитован као учесник избора.
Након увида у целокупан случај и у све три емисије „Фокус“ на ТВ Б92, стручна
служба је закључила да су наступи саговорника у значајном делу емисије имали
предизборни карактер, те да је емисија, сходно Препоруци, требало бити
означена као предизборни програм.
Закључак: Емисије су у нескладу са Препоруком комерцијалним ПМУ о
обезбеђивању заступљености без дискриминације у току предизборне кампање,
тачка 2.

38. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програмског садржаја
ПМУ Б92 а.д., Београд - ТВ Б92, у емисији „Вести“, 02.06.2020. године, од
23:00:00 до 23:45:00 и доношење одлуке;
Извештај Службе за надзор и анализу:
Извештај по службеној дужности, по сазнању на основу дописа Владане
Јараковић, Таковска 23, Београд.
ПМУ: Радиодифузно предузеће Б92 АД, БЕОГРАД – ТВ Б92, Аутопут за Загреб
22, Београд-Земун, Београд.
Предмет надзора:Емисија „Вести“, 2. јун 2020, од 23:00:00 до 23:45:00
Пријава: 15.6.2020.
Захтев за изјашњење: 01.7.2020.
Изјашњење: 09.7.2020.
Кратак опис: Изјава Александра Вулина у својству министра одбране о
повратку Војске Србије у Пирот, из страначких просторија СНС, унутар
предизборне кампање.
Извештај:
Подносилац пријаве навео је да је „емитујући спорни прилог, ПМУ ставио
активности државног функционера у контекст предизборне кампање и тиме
недвосмислено одступио од правила професионализма, објективности и
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новинарске етике (...) У информативној емисији, изван програма који се односи
на предизборну кампању, ПМУ је обавештавао о актуелним збивањима и
активностима државних органа и функционера на начин који садржи посебно
промотивно упућивање на подносиоца изборне листе...“
На тај начин је, према наводима пријаве, ТВ Б92 ставио изборну листу
„Александар Вучић – За нашу децу“ у привилегован положај у односу на остале
учеснике избора.
Увидом у предметну емисију стручна служба је утврдила да је реч о наступу
Александра Вулина, најављеног у својству државног функционера и страначког
функционера, како из простора означеног страначким ознакама СНС-а даје
изјаву из домена министарства за које је задужен.
Транскрипт:
Најава: Министар одбране и лидер Покрета социјалиста Александар Вулин
поручио је да се Војска Србије враћа у Пирот. Вулин је истакао да је Пирот
војнички град који треба да буде у најбољој могућој вези са Војском Србије.
Вулин је оценио да је врћање војске у Пирот добра вест за сигурност читавог
краја, али да је то добра и економска вест јер је Војска Србије сигуран и добар
послодавац.
А.Вулин: Пирот је војнички град, Пирот је град са традицијом, Пирот је град на
стратешком месту, он заслужује и треба да буде у најбољој могућој вези са
Војском Србије, и Војска Србије треба да се врати. Војска Србије треба да се
врати у многе градове, у многа места, вратиће се у Пирот, што је добра вест за
безбедност, што је добра вест за сигурност читавог краја и града Пирота, а то је
и економски добра вест јер је Војска Србије сигуран и добар послодавац. Као да
се отворила још једна фабрика...“
ТВ Б92 је одбио све наводе из пријаве, негирајући и да подносилац пријаве у
овом случају има активну адресу будући да не учествује у изборима. Наведено
је и да оваквим поступком нико није дискриминисан нити је настала негативна
последица по било кога.
Стручна служба сматра да је предметни прилог морао бити третиран као
предизборни садржај. Изјава Александра Вулина у строгом смислу није била из
домена одбране, већ је била усмерена ка економским користима које ће град
Пирот имати од повратка војске, чиме је недвосмислено постављена у контекст
политичке промоције у предизборној кампањи. Поред тога, Александар Вулин
је у предметном прилогу најављен не само у својству министра него и као
страначки функционер.
Такође, наступи политичких функционера из страначких просторија означених
обележјима странке у периоду предизборне кампање начелно се сматрају
политичком промоцијом и без обзира на садржај изјаве.
Из наведеног следи да ТВ Б92 није одвојио звуком и сликом, нити на други
начин, предизборни програм од остатка свога програма, као што је то
предвиђено Препоруком комерцијалним ПМУ о обезбеђивању заступљености
без дискриминације у току предизборне кампање.
Самим тим су дискриминисаниостали учесници избора у смислу члана 47 ст. 1
т. 5 ЗЕМ.
Закључак:
Садржај у нескладу са тачком 2 Препоруке комерцијалним ПМУ о
обезбеђивању заступљености без дискриминације у току предизборне кампање
и чланом 47 ст. 1 т. 5 ЗЕМ.
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Тачке 37. и 38. се спајају.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Спајају се у један поступак Извештаји Службе за надзор и анализу у вези са
тачкама 37. и 38.
Покреће се поступак изрицања мера против ПМУ Б92 а.д., Београд - ТВ Б92.
Позива се представник ПМУ на следећу седницу савета ради изјашњења.

39. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу поступању ПМУ ТВ
Студио Б по налогу из решења којим је изречена мере опомене у предмету
бр. 978/20-5;
Извештај Службе за надзор и анализу:
ПМУ: Студио Б, Масарикова 5, Београд.
Кратак садржај: Објављивање изречене мере по одлуци Савета РЕМ бр. 978/205.
Извештај:
Увидом у снимак програма ТВ Студио Б који је ПМУ доставио у складу са
својом законском обавезом, стручна служба потврђује да је мера опомене
изречена у вези са предметом бр. 978/20 објављена на прописани начин у
информативној емисији 14.7.2020. у 06:18.
Истог дана, у 18:06, у информативној емисији, ТВ Студио Б је поново на исти
начин објавио изречену меру опомене, чиме је испунио своју обавезу да
изречена мера мора бити објављена најмање два пута у оквиру 24 сата, а
најмање једном у интервалу између 18 и 21 час.
Студио Б је уз снимак програма од 14.7. приложио и примерак дневног листа
Ало од истог дана, у коме је објављена предметна одлука Савета РЕМ.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Констатује се да је Савет упознат са Извештајем.

40. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о броју неправилности у
вези са Законом о оглашавању код комерцијалних тв пружалаца медијских
услуга (ПМУ) са дозволом за пружање медијске услуге за подручје Целе
Републике и код ЈМУ Радио-телевизија Србије (РТС) за април 2020. и
доношење одлуке;
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Извештај Службе за надзор и анализу:
ТАБЕЛА СА УКУПНИМ БРОЈЕМ УОЧЕНИХ НЕПРАВИЛНОСТИ
ПМУ
Национална
ТВ ПИНК TВ Б92
РТС 1
РТС 2
ПРВА
ЧЛАНОВИ
ХЕПИ ТВ
ЗАКОНА
29.1.2
103
2
149
16
32
5
2
33.4
3
20
4
1
7
35.1
85
3
3
10
35.2
1
37.2
23
37.3
7
7
26
16
66.4
5
Укупно
208
32
4
2
203
49
(појединачно)
Укупно (сви)
498
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Поднети захтеве за покретање прекршајног поступка против пружалаца
медијских услуга Pink Internacional Company д.о.о., Београд - ТВ Пинк, Б92 а.д.,
Београд - ТВ Б92, Прва телевизија д.о.о., Београд - Прва, Happy TV д.о.о., Београд Nacionalna Happy TV у вези са повредама одредби члана 29.1.2; 32; 33.4; 35.1; 35,2;
37,2; 37.3; 66.4 Закона о електронских медија, а по извештају Службе за надзор и
анализу за месец април 2020. године.

41. Разматрање захтева ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ
Пинк 2 за промену идентификационог знака и доношење одлуке;
Извештај Правне службе:
Према Регистру пружалаца медијских услуга, Предузеће за информисање и
маркетинг ,,PINK INTERNATIONAL COMPANY“ друштво са ограниченом
одговорношћу, Београд, ул. Незнаног јунака бр. 1 – Pink 2, ималац је дозволе за
пружање медијске услуге бр. K292-1 од 02.10.2018 године. Према наведеној
дозволи оснивач Pink 2 je Жељко Митровић 100%.
Дана 27.08.2020. године, пружалац медијске услуге Предузеће за информисање
и маркетинг ,,PINK INTERNATIONAL COMPANY“ друштво са ограниченом
одговорношћу, Београд, ул. Незнаног јунака бр. 1 – Pink 2 је Регулатору
доставио захтев за добијање сагласности за промену идентификационог знака у
нови идентификациони знак Red.
Чланом 49. Закона о електронским медијима одређено је да се на обавезу
идентификације пружаоца медијске услуге примењују одредбе закона којим се
уређује област јавног информисања и медија.
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Чланом 34. Закона о јавном информисању и медијима одређено је да се у сваком
медију обавезно објављују основни подаци о медију у облику импресума,
скраћеног импресума, односно идентификације.
Одредбама из члана 35. став 4. истог закона одређено је да идентификација
телевизијског програма садржи карактеристичну ознаку аудио-визуелне
медијске услуге, односно телевизијског програма, а одредбом из члана 36. став
5. одређено је да се идентификација телевизијског програма објављује све време
трајања програма.
Имајући у виду напред наведено, то је нацрт предлога Правне службе:
Да Савет Регулатора усвоји захтев за промену идентификационог знака
пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг ,,PINK
INTERNATIONAL COMPANY“ друштво са ограниченом одговорношћу,
Београд, ул. Незнаног јунака бр. 1 – Pink 2 у нови идентификациони знак Red;
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Усваја се захтев за промену идентификационог знака пружаоца медијске услуге
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк 2 у нови идентификациони
знак Red.

42. Разматрање захтева ПМУ Оригинал филм д.о.о., Београд - Muzzik Radio, за
упис у Регистар медијских услуга сходно члану 74. став 1. тачка 2. Закона о
електронским медијима и доношење одлуке;
Извештај Правне службе:
Дана 31.08.2020. године, пружалац медијске услуге радија Привредно друштво
Оригинал филм д.о.о. Београд-Савски венац, ул. Коче Поповића бр. 9 – Muzzik
Radio, поднело је захтев бр. 05-1595/20 за упис у Регистар медијских услуга.
Muzzik Radio ће пружати линеарну медијску услугу радија искључиво путем
глобалне информатичке мреже.
Одредбом члана 74. став 1. тачка 2. Закона о електронским медијима прописано
је да пружалац медијске услуге који медијску услугу пружа искључиво путем
глобалне информатичке мреже није у обавези да претходно прибави дозволу за
пружање медијске услуге, односно одобрење за пружање медијске услуге на
захтев, али има обавезу уписа у Регистар медијских услуга.
Поступајући по налогу Правне службе Регулатора, подносилац захтева, Muzzik
Radio доставило је документацију у складу са чланом 83. Закона о електронским
медијима. На основу достављене документације утврђено је следеће:
Регистарски број
НАЗИВ ПРУЖАОЦА МЕДИЈСКЕ УСЛУГЕ
Привредно друштво Оригинал
филм д.о.о. Београд-Савски венац
Назив медијске услуге
Muzzik Radio
Седиште и адреса правног лица Коче Поповића бр. 9, Београд
Адреса студија
Коче Поповића бр. 9, Београд
Матични број
21053252
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ПИБ 108714993
Телефон
064/807-5700
Факс /
Електронска пошта muzzikradio.marketing@gmail.com
Веб портал www.muzzik.tv
Име и презиме лица одговорног за заступање пружаоца медијске услуге
Љубомир Радовановић
Име и презиме главног и одговорног уредника пружаоца медијске услуге
Љубомир Радовановић
Врста електронског медија радио
Садржај медијске услуге (члан 43. став 2. Закона о електронским
медијима)специјализована медијска услуга
Основ пружања медијске услуге члан 74. Закона о електронским медијима
Датум уписа 2020. године
Предлог Правне службе:
Да се пружалац медијске услуге радија Привредно друштво Оригинал филм
д.о.о. Београд-Савски венац, ул. Коче Поповића бр. 9 – Muzzik Radio, упише у
Регистар медијских услуга пружаоца који медијске услуге пружају искључиво
путем глобалне информатичке мреже, сходно члану 74. став 1. тачка 2. Закона о
електронским медијима.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Уписује се пружалац медијске услуге радија Оригинал филм д.о.о., БеоградСавски венац, ул. Коче Поповића бр. 9 – Muzzik Radio, у Регистар медијских услуга
пружаоца који медијске услуге пружају искључиво путем глобалне информатичке
мреже, сходно члану 74. став 1. тачка 2. Закона о електронским медијима.

43. Разматрање захтева о издавању дозволе за пружање медијске услуге
Euronews д.о.о., Београд - Euronews, сходно члану 83. Закона о
електронским медијима и доношење одлуке;
Извештај Правне службе:
У складу са чланом 82. Закона о електронским медијима, пружалац медијске
услуге Euronews društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd- Novi Beograd, ул.
Милутина Миланковића 9 - Euronews, поднео је дана 31.08.2020. године
Регулаторном телу за електронске медије (у даљем тексту: Регулатору) захтев
бр. 05-1597/20 за издавање дозволе за пружање линеарне медијске услуге путем
кабловске и IPTV електронске мреже.
Поступајући по налогу Правне службе Регулатора, подносилац захтева
Euronews доставио је документацију у складу са чланом 82. Закона о
електронским медијима. На основу достављене документације утврђено је
следеће:
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Euronews društvo sa ograničenom
odgovornošću Beograd- Novi Beograd
Euronews
Милутина Миланковића 9, Београд
Милутина Миланковића 9, Београд
21501859
111558155
6020 - Производња и емитовање
телевизијског програма
065/890-0241
/
darko.petrovic@tvarenasport.com
/
Раде Гојсовић
Дарко Петровић

НАЗИВ ПРУЖАОЦА МЕДИЈСКЕ
УСЛУГЕ
Назив медијске услуге
Седиште и адреса правног лица
Адреса студија
Матични број
ПИБ
Шифра делатности пружаоца медијске
услуге
Телефон
Факс
Електронска пошта
Веб-сајт
Име и презиме лица одговорног за
заступање пружаоца медијске услуге
Име и презиме главног и одговорног
уредника пружаоца медијске услуге
Власничка структура пружаоца
медијске услуге
Садржај медијске услуге (члан 43. став
2. Закона о електронским медијима)
Заштићена услуга (члан 4 тачка 20)
Рок важења дозволе

Бојан Бркић
Аrena channels group d.о.о. Beograd 100%
специјализована медијска услуга
/
Од .2020.године до .....2028.године

Подносилац захтева је доставио предлог уговора закљученог са Euronews, Quai
Ramband, office at 56, Lyon, France на основу којег стиче право да буде сервис у оквиру
медијске компаније Euronews. (предлог уговора је означен као послона тајна).
Персонална структура: 5 запослених
Програмски елаборат са разрађеним програмским концептом у коме се наводи:
- врста медијске услуге према садржају: специјализована медијска услуга;
- циљна група којој је програм намењен: целокупна популација;
- језик, односно језици на којима ће се се програм емитовати: српски;
- квантитативан однос између појединих врста програма који је процентуално
изражен и опис који ће програмски садржаји бити обухваћени појединим
врстама програма (информативни 100%);
- удео сопствене продукције 80%;
- удео европских аудиовизуелних дела независне продукције 10%;
- удео српских европских аудиовизуелних дела 90%;
- удео српских аудиовизуелних дела независне продукције 10%;
- удео телевизијског оглашавања до 20%.
С обзиром да је поднети захтев у складу са чланом 82. Закона о електронским
медијима,
Правна служба предлаже:
Да се изда дозвола за пружање медијске услуге на основу захтева Euronews društvo sa
ograničenom odgovornošću Beograd- Novi Beograd, ул. Милутина Миланковића 9 Euronews, сходно члану 83. Закона о електронским медијима.

54

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Издаје се дозвола за пружање медијске услуге на основу захтева Euronews д.о.о.,
Београд - Euronews, сходно члану 83. Закона о електронским медијим.

44. Разматрање захтева о издавању дозволе за пружање медијске услуге Hype
Production д.о.о., Београд - Hype, сходно члану 83. Закона о електронским
медијима и доношење одлуке;
Извештај Правне службе:
У складу са чланом 82. Закона о електронским медијима, пружалац медијске
услуге Hype Production d.o.o. Beograd- Vračar, ул. Средачка бр. 2, спрат 2 - Hype,
поднео је дана 25.08.2020. године Регулаторном телу за електронске медије (у
даљем тексту: Регулатору) захтев бр. 05-1568/20 за издавање дозволе за
пружање медијске услуге путем кабловске, сателитске и IPTV електронске
мреже.
Поступајући по налогу Правне службе Регулатора, подносилац захтева Hype
доставио је документацију у складу са чланом 82. Закона о електронским
медијима. На основу достављене документације утврђено је следеће:
НАЗИВ ПРУЖАОЦА МЕДИЈСКЕ УСЛУГЕ
Hype Production d.o.o. BeogradVračar
Назив медијске услуге
Hype
Седиште и адреса правног лица Средачка бр. 2, спрат 2, Београд
Адреса студија
Средачка бр. 2, спрат 2, Београд
Матични број
21580805
ПИБ 111954556 21580805
Шифра делатности пружаоца медијске услуге
6020 - Производња и емитовање телевизијског програма
Телефон
065/8944-444
Факс 011/242-0077
Електронска пошта office@hypetv.rs
Веб-сајт
www.hypetv.rs
Име и презиме лица одговорног за заступање пружаоца медијске услуге
Саша Мирковић
Име и презиме главног и одговорног уредника пружаоца медијске услуге
Софија Баруџија Ал Хамед
Власничка структура пружаоца медијске услуге
Саша Мирковић- 50%
Саша Ал Хамед- 50%
Садржај медијске услуге (члан 43. став 2. Закона о електронским
медијима)специјализована медијска услуга
Заштићена услуга (члан 4 тачка 20)
/
Рок важења дозволе Од .2020.године до .....2028.године
Персонална структура: 6 запослених и 3 спољна сарадника
Програмски елаборат са разрађеним програмским концептом у коме се наводи:
врста медијске услуге према садржају: специјализована медијска услуга;
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циљна група којој је програм намењен: популација од 13-25 година;
језик, односно језици на којима ће се се програм емитовати: српски;
квантитативан однос између појединих врста програма који је
процентуално изражен и опис који ће програмски садржаји бити обухваћени
појединим врстама програма (музичко-забавни програм 100%);
удео сопствене продукције 30%;
удео европских аудиовизуелних дела 5%;
удео европских аудиовизуелних дела независне продукције 0%;
удео телевизијског оглашавања до 20%.
С обзиром да је поднети захтев у складу са чланом 82. Закона о електронским
медијима,
Правна служба предлаже:
Да се изда дозвола за пружање медијске услуге на основу захтева Hype
Production d.o.o. Beograd- Vračar, ул. Средачка бр. 2, спрат 2- Hype, сходно
члану 83. Закона о електронским медијима.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Издаје се дозвола за пружање медијске услуге на основу захтева Hype Production
д.о.о., Београд - Hype, сходно члану 83. Закона о електронским медијима.

45. Доношење одлуке о расписивању Јавног конкурса за именовање шест
чланова Управног одбора Јавне медијске установе „Радио - Телевизија
Србије“ (РТС) и именовање шест чланова Управног одбора Јавне медијске
установе „Радио Телевизија Војводине“(РТВ);
Извештај Правне службе:
Увидом у одлуке Савета Регулатора о именовању чланова Управног одбора
РТС-а, утврђено је да 14. јануара 2021. године истиче мандат за шест чланова
Управног одбора РТС-а, па у складу са одредбама члана 17 став 3 Закона о
јавним медијским сервисима, да Савет Регулатора расписује јавни конкурс за
именовање чланова тог тела, шест месеци пре истека мандата, потребно је
расписати јавни конкурс за предлагање кландидата.
Такође, дана 22.01.2020. године, Председник Управног одбора Јавне медијске
установе „Радио-телевизија Војводине“, др Јова Радић, обавестио је Регулатора,
да је члан УО РТВ-а, мр Ненад Ђуретић преминуо, а на основу Одлуке Савета
Регулатора о именовању чланова Управног одбора РТВ-а, утврђено је да 14.
јануара 2021. године истиче мандат за пет чланова Управног одбора РТВ-а, па у
складу са одредбама члана 17 став 3 Закона о јавним медијским сервисима, да
Савет Регулатора расписује јавни конкурс за именовање чланова тог тела, шест
месеци пре истека мандата, потребно је да да се распише јавни конкурс за
предлагање кандидата и за чланове Управног одбора Јавне медијске установе
„Радио-телевизија Војводине“
НАЦРТ ПРЕДЛОГА ЈЕ :
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1) Да Савет Регулатора распише јавни конкурс за предлагање кандидата за
шест чланова Управног одбора Јавне медијске установе „Радио Телевизија Србије“ са утврђене Листе кандидата;
2) Да Савет Регулатора распише јавни конкурс за предлагање кандидата за
шест чланова Управног одбора Јавне медијске установе „Радио Телевизија Војводине;
3) Даје се налог стручној служби да оглас Јавног конкурса објави на
интернет страни Регулатора, Службеном гласнику Републике Србије и
једном штампаном гласилу које се дистрибуира на подручју целе
Републике
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
1) Расписује се Јавни конкурс за предлагање кандидата за шест чланова Управног
одбора Јавне медијске установе „Радио - Телевизија Србије“ са утврђене Листе
кандидата;
2) Расписује се јавни конкурс за предлагање кандидата за шест чланова Управног
одбора Јавне медијске установе „Радио - Телевизија Војводине;
3) Објавити оглас Јавног конкурса на интернет страни Регулатора, Службеном
гласнику Републике Србије и једном штампаном гласилу које се дистрибуира на
подручју целе Републике.

46. Разматрање пријаве ПМУ Телевизија Исток 1 д.о.о., Београд – Исток 1 (И1)
за промену власничке структуре и доношење одлуке;
Извештај Правне службе:
УТВРЂУЈЕ СЕ да планираном променом власничке структуре пружаоца
медијске услуге Привредног друштва за производњу и емитовање телевизијског
програма Телевизија Исток 1 д.о.о. Београд, ул. Орфелинова бр.57 – Исток 1,
која би била извршена тако што би дотадашњи оснивач друштва Саша
Боројевић са 50% удела у капиталу наведеног друштва пренеo свој целокупан
оснивачки удео на привредно друштво Hype Produсtion d.o.o. Београд, неће
настати стање којим се нарушава медијски плурализам.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Обуставља се поступак.

47. Разматрање захтевa ПМУ 96 д.о.о., Чачак - Радио 96 97,8, за издавање
сагласности на акт о преносу дозволе и доношење одлуке;
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Извештај Правне службе:
Дана 23.07.2020. године пружалац медијске услуге Д.о.о. за промет и услуге 96,
Чачак, Пигова 4/78 – Радио 96 97,8 упутио је Регулатору допис којим је
обавестио истог да наведено привредно друштво намерава да изврши статусну
промену подела уз оснивање тако што би се формирала два нова привредна
друштва Предузеће за радиодифузну делатност и маркетинг радио 96 плус
д.о.о., Београд, Макензијева 79 и Preduzeće za audio i video produkciju info mass
media production d.o.o., Београд, ул. Мајке Јевросиме 29.
Услед спровођења наведене статусне промене, био би извршен пренос дозволе
за пружање медијске услуге радија бр. 308/2008-3 на новоосновано привредно
друштво Предузеће за радиодифузну делатност и маркетинг радио 96 плус
д.о.о., Београд, Макензијева 79.
Увидом у регистар медијских услуга Регулатора утврђено је да је пружалац
медијске услуге Д.о.о. за промет и услуге 96, Чачак ималац дозволе за пружање
медијске услуге радија број 308/2008-3 на локалном подручју, оквирна жељена
зона покривања-подручје општине Лр 103 (Чачак).
Према наведеној дозволи, оснивач наведеног имаоца дозволе је Златан Мајдак
са 100% удела у оснивачком капиталу.
У прилогу захтева достављена је следећа документација: Нацрт плана поделе
привредног друштва подела уз оснивање; изјава законског заступника
подносиоца захтева којом прихвата све обавезе које произлазе из дозволе за
пружање медијске услуге бр. 308/2008-3; изјава законског заступника
подносиоца пријаве да ће правни субјект који би био ималац дозволе након
спроведене статусне промене (Предузеће за радиодифузну делатност и
маркетинг радио 96 плус д.о.о.) испуњавати техничке и организационе услове за
производњу програма, на основу којих је издата дозвола, попис студијских
уређаја са техничким параметрима; предуговор о закупу пословног простора од
01.07.2020. године; скица (тлоцрт) простора намењеног за обављање делатности
пружања медијске услуге, оверен од стране овлашћеног пројектанта
(пројектанта са лиценцом) са означеним просторијама, њиховом укупном и
појединачном квадратуром и њиховом наменом; организациона структура, број
и степен стручности и искуство кадрова који ће бити ангажовани на пословима
руковођења, уређивања програма и производње и емитовања програма, као и
основ ангажовања.
Чланом 78. став 1. Закона о електронским медијима прописано је да се дозвола
издата на јавном конкурсу не може преносити осим у случају статусних
промена имаоца дозволе, у смислу закона којим се уређује положај привредних
друштава и под условом да то не доводи до нарушавања медијског плурализма,
у смислу прописа којим се уређују медији и јавно информисање.
Имајући у виду да услед спроведене статусне промене неће настати стање којим
се нарушава медијски плурализам, сходно члану 45. и 46. Закона о јавном
информисању и медијима, то је нацрт предлога Правне службе:
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Нацрт плана поделе подела уз оснивање од
16.07.2020. године на основу кога би се извршио пренос дозволе Регулаторног
тела за електронске медије за пружање медијске услуге радија бр. 308/2008-4 од
24.01.2020. године са имаоца дозволе Д.о.о. за промет и услуге 96, Чачак,
Пигова 4/78, на новоосновано друштво стицаоца Предузеће за радиодифузну
делатност и маркетинг радио 96 плус д.о.о., Београд, Макензијева 79;
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- након чега би ималац дозволе за пружање медијске услуге радија бр. 308/20084 било правно лице Предузеће за радиодифузну делатност и маркетинг радио 96
плус д.о.о., Београд, Макензијева 79.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Нацрт плана поделе подела уз оснивање од
16.07.2020. године на основу кога би се извршио пренос дозволе Регулаторног тела за
електронске медије за пружање медијске услуге радија бр. 308/2008-4 од 24.01.2020.
године са имаоца дозволе Д.о.о. за промет и услуге 96, Чачак, Пигова 4/78, на
новоосновано друштво стицаоца Предузеће за радиодифузну делатност и маркетинг
радио 96 плус д.о.о., Београд, Макензијева 79; након чега би ималац дозволе за
пружање медијске услуге радија бр. 308/2008-4 било правно лице Предузеће за
радиодифузну делатност и маркетинг радио 96 плус д.о.о., Београд, Макензијева 79.

48. Разматрање и доношење одлуке по захтеву за утврђивање висине накнаде
за пружање аудио-визуелне медијске услуге Medic Invest д.о.о., Београд, Здравље ТВ, а у складу са Одлуком Савета Регулатора бр. 05-556/20-4 од
27.03.2020. године;
Извештај Правне службе:
УКИДА СЕ Привремено Решење Савета Регулаторног тела за електронске
медије бр. КН/378-2505/18 од 28. децембра 2017. године којим је утврђена
висина годишње накнаде за пружање аудио-визуелне медијске услуге, пружаоцу
медијске услуге „MEDIA ADVERTISING“ д.о.о. за маркетинг и пропаганду, из
Београда, Кнеза Богосава 6-Здравље ТВ.
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем,
IPTV и др.) пружаоцу медијске услуге К378: „MEDIC INVEST“ д.о.о. за
маркетинг и пропаганду, из Београда, Османа Ђикића 3-Здравље ТВ, МБ
20834277 почев од .... 2020. године, у износу од 176.043,22 динара.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
УКИДА СЕ Привремено Решење Савета Регулаторног тела за електронске
медије бр. КН/378-2505/18 од 28. децембра 2017. године којим је утврђена висина
годишње накнаде за пружање аудио-визуелне медијске услуге, пружаоцу медијске
услуге „MEDIA ADVERTISING“ д.о.о. за маркетинг и пропаганду, из Београда, Кнеза
Богосава 6-Здравље ТВ.
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и
др.) пружаоцу медијске услуге К378: „MEDIC INVEST“ д.о.о. за маркетинг и
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пропаганду, из Београда, Османа Ђикића 3-Здравље ТВ, МБ 20834277 почев од ....
2020. године, у износу од 176.043,22 динара.

49. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк Extra;
Извештај Правне службе:
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем,
IPTV и др.) пружаоцу медијске услуге К289-1: Предузеће за информисање и
маркетинг „PINK INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул.
Незнаног јунака 1- PINK EXTRA, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у
износу од 342.488,63 динара.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и
др.) пружаоцу медијске услуге К289-1: Предузеће за информисање и маркетинг „PINK
INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул. Незнаног јунака 1- PINK
EXTRA, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у износу од 342.488,63 динара.

50. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк World;
Извештај Правне службе:
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем,
IPTV и др.) пружаоцу медијске услуге К290-1: Предузеће за информисање и
маркетинг „PINK INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул.
Незнаног јунака 1- PINK WORLD, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у
износу од 337.571,10 динара.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и
др.) пружаоцу медијске услуге К290-1: Предузеће за информисање и маркетинг „PINK
INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул. Незнаног јунака 1- PINK
WORLD, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у износу од 337.571,10 динара.
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51. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк Plus;
Извештај Правне службе:
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем,
IPTV и др.) пружаоцу медијске услуге К291-1: Предузеће за информисање и
маркетинг „PINK INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул.
Незнаног јунака 1- PINK PLUS, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у
износу од 341.505,38 динара.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и
др.) пружаоцу медијске услуге К291-1: Предузеће за информисање и маркетинг „PINK
INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул. Незнаног јунака 1- PINK PLUS,
МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у износу од 341.505,38 динара.

52. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк 2;
Извештај Правне службе:
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем,
IPTV и др.) пружаоцу медијске услуге К292-1: Предузеће за информисање и
маркетинг „PINK INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул.
Незнаног јунака 1- PINK 2, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у износу
од 799.597,14 динара.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и
др.) пружаоцу медијске услуге К292-1: Предузеће за информисање и маркетинг „PINK
INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул. Незнаног јунака 1- PINK 2, МБ
06908381 почев од 15.09. 2020. године, у износу од 799.597,14 динара.
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53. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк Fashion;
Извештај Правне службе:
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем,
IPTV и др.) пружаоцу медијске услуге К293-1: Предузеће за информисање и
маркетинг „PINK INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул.
Незнаног јунака 1- PINK FASHION, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године,
у износу од 170.232,64 динара.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и
др.) пружаоцу медијске услуге К293-1: Предузеће за информисање и маркетинг „PINK
INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул. Незнаног јунака 1- PINK
FASHION, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у износу од 170.232,64 динара.

54. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк Thriller;
Извештај Правне службе:
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем,
IPTV и др.) пружаоцу медијске услуге К294-1: Предузеће за информисање и
маркетинг „PINK INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул.
Незнаног јунака 1- PINK THRILLER, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године,
у износу од 357.446,43 динара.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и
др.) пружаоцу медијске услуге К294-1: Предузеће за информисање и маркетинг „PINK
INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул. Незнаног јунака 1- PINK
THRILLER, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у износу од 357.446,43 динара.
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55. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк Film;
Извештај Правне службе:
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем,
IPTV и др.) пружаоцу медијске услуге К295-1: Предузеће за информисање и
маркетинг „PINK INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул.
Незнаног јунака 1- PINK FILM, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у
износу од 372.912,52 динара.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и
др.) пружаоцу медијске услуге К295-1: Предузеће за информисање и маркетинг „PINK
INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул. Незнаног јунака 1- PINK FILM,
МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у износу од 372.912,52 динара.

56. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк Family;
Извештај Правне службе:
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем,
IPTV и др.) пружаоцу медијске услуге К296-1: Предузеће за информисање и
маркетинг „PINK INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул.
Незнаног јунака 1- PINK FAMILY, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у
износу од 552.444,57 динара.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и
др.) пружаоцу медијске услуге К296-1: Предузеће за информисање и маркетинг „PINK
INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул. Незнаног јунака 1- PINK
FAMILY, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у износу од 552.444,57 динара.
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57. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк Movies;
Извештај Правне службе:
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем,
IPTV и др.) пружаоцу медијске услуге К297-1: Предузеће за информисање и
маркетинг „PINK INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул.
Незнаног јунака 1- PINK MOVIES, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у
износу од 382.773,67 динара.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и
др.) пружаоцу медијске услуге К297-1: Предузеће за информисање и маркетинг „PINK
INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул. Незнаног јунака 1- PINK
MOVIES, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у износу од 382.773,67 динара.

58. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк Premium;
Извештај Правне службе:
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем,
IPTV и др.) пружаоцу медијске услуге К298-1: Предузеће за информисање и
маркетинг „PINK INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул.
Незнаног јунака 1- PINK PREMIUM, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године,
у износу од 374.513,09 динара.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и
др.) пружаоцу медијске услуге К298-1: Предузеће за информисање и маркетинг „PINK
INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул. Незнаног јунака 1- PINK
PREMIUM, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у износу од 374.513,09 динара.
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59. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк Action;
Извештај Правне службе:
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем,
IPTV и др.) пружаоцу медијске услуге К299-1: Предузеће за информисање и
маркетинг „PINK INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул.
Незнаног јунака 1- PINK ACTION, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у
износу од 384.260,94 динара.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и
др.) пружаоцу медијске услуге К299-1: Предузеће за информисање и маркетинг „PINK
INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул. Незнаног јунака 1- PINK
ACTION, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у износу од 384.260,94 динара.

60. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - LOL;
Извештај Правне службе:
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем,
IPTV и др.) пружаоцу медијске услуге К300-1: Предузеће за информисање и
маркетинг „PINK INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул.
Незнаног јунака 1- LOL, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у износу од
321.866,03 динара.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и
др.) пружаоцу медијске услуге К300-1: Предузеће за информисање и маркетинг „PINK
INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул. Незнаног јунака 1- LOL, МБ
06908381 почев од 15.09. 2020. године, у износу од 321.866,03 динара.
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61. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк Comedy;
Извештај Правне службе:
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем,
IPTV и др.) пружаоцу медијске услуге К301-1: Предузеће за информисање и
маркетинг „PINK INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул.
Незнаног јунака 1- PINK COMEDY, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године,
у износу од 355.897,59 динара.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и
др.) пружаоцу медијске услуге К301-1: Предузеће за информисање и маркетинг „PINK
INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул. Незнаног јунака 1- PINK
COMEDY, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у износу од 355.897,59 динара.

62. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк Hits 2;
Извештај Правне службе:
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем,
IPTV и др.) пружаоцу медијске услуге К302-1: Предузеће за информисање и
маркетинг „PINK INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул.
Незнаног јунака 1- PINK HITS 2, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у
износу од 164.455,83 динара.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и
др.) пружаоцу медијске услуге К302-1: Предузеће за информисање и маркетинг „PINK
INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул. Незнаног јунака 1- PINK HITS
2, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у износу од 164.455,83 динара.
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63. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк Pedia;
Извештај Правне службе:
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем,
IPTV и др.) пружаоцу медијске услуге К303-1: Предузеће за информисање и
маркетинг „PINK INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул.
Незнаног јунака 1- PINK PEDIA, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у
износу од 349.339,75 динара.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и
др.) пружаоцу медијске услуге К303-1: Предузеће за информисање и маркетинг „PINK
INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул. Незнаног јунака 1- PINK PEDIA,
МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у износу од 349.339,75 динара.

64. ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ City Play;
Извештај Правне службе:
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем,
IPTV и др.) пружаоцу медијске услуге К304-1: Предузеће за информисање и
маркетинг „PINK INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул.
Незнаног јунака 1- CITY PLAY, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у
износу од 343.601,42 динара.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и
др.) пружаоцу медијске услуге К304-1: Предузеће за информисање и маркетинг „PINK
INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул. Незнаног јунака 1- CITY PLAY,
МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у износу од 343.601,42 динара.

65. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк Кувар;
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Извештај Правне службе:
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем,
IPTV и др.) пружаоцу медијске услуге К305-1: Предузеће за информисање и
маркетинг „PINK INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул.
Незнаног јунака 1- PINK KUVAR, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у
износу од 165.059,03 динара.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и
др.) пружаоцу медијске услуге К305-1: Предузеће за информисање и маркетинг „PINK
INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул. Незнаног јунака 1- PINK
KUVAR, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у износу од 165.059,03 динара.

66. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк Horor;
Извештај Правне службе:
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем,
IPTV и др.) пружаоцу медијске услуге К306-1: Предузеће за информисање и
маркетинг „PINK INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул.
Незнаног јунака 1- PINK HOROR, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у
износу од 342.988,81 динара.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и
др.) пружаоцу медијске услуге К306-1: Предузеће за информисање и маркетинг „PINK
INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул. Незнаног јунака 1- PINK
HOROR, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у износу од 342.988,81 динара.

67. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк Western;
Извештај Правне службе:
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УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем,
IPTV и др.) пружаоцу медијске услуге К307-1: Предузеће за информисање и
маркетинг „PINK INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул.
Незнаног јунака 1- PINK WESTERN, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године,
у износу од 349.926,71 динара.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и
др.) пружаоцу медијске услуге К307-1: Предузеће за информисање и маркетинг „PINK
INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул. Незнаног јунака 1- PINK
WESTERN, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у износу од 349.926,71 динара.

68. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк Classik;
Извештај Правне службе:
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем,
IPTV и др.) пружаоцу медијске услуге К308-1: Предузеће за информисање и
маркетинг „PINK INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул.
Незнаног јунака 1- PINK CLASSIK, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у
износу од 341.292,06 динара.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и
др.) пружаоцу медијске услуге К308-1: Предузеће за информисање и маркетинг „PINK
INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул. Незнаног јунака 1- PINK
CLASSIK, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у износу од 341.292,06 динара.

69. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк Style;
Извештај Правне службе:
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем,
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IPTV и др.) пружаоцу медијске услуге К309-1: Предузеће за информисање и
маркетинг „PINK INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул.
Незнаног јунака 1- PINK STYLE, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у
износу од 161.551,82 динара.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и
др.) пружаоцу медијске услуге К309-1: Предузеће за информисање и маркетинг „PINK
INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул. Незнаног јунака 1- PINK
STYLE, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у износу од 161.551,82 динара.

70. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк Hits;
Извештај Правне службе:
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем,
IPTV и др.) пружаоцу медијске услуге К310-1: Предузеће за информисање и
маркетинг „PINK INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул.
Незнаног јунака 1- PINK HITS, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у
износу од 338.074,27 динара.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и
др.) пружаоцу медијске услуге К310-1: Предузеће за информисање и маркетинг „PINK
INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул. Незнаног јунака 1- PINK HITS,
МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у износу од 338.074,27 динара.

71. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - HA HA;
Извештај Правне службе:
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем,
IPTV и др.) пружаоцу медијске услуге К311-1: Предузеће за информисање и
маркетинг „PINK INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул.
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Незнаног јунака 1- HA HA, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у износу
од 321.331,66 динара.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и
др.) пружаоцу медијске услуге К311-1: Предузеће за информисање и маркетинг „PINK
INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул. Незнаног јунака 1- HA HA, МБ
06908381 почев од 15.09. 2020. године, у износу од 321.331,66 динара.

72. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк Music;
Извештај Правне службе:
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем,
IPTV и др.) пружаоцу медијске услуге К312-1: Предузеће за информисање и
маркетинг „PINK INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул.
Незнаног јунака 1- PINK MUSIC, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у
износу од 591.588,61 динара.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге
телевизије путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни
систем, IPTV и др.) пружаоцу медијске услуге К312-1: Предузеће за информисање и
маркетинг „PINK INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул. Незнаног
јунака 1- PINK MUSIC, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у износу од
591.588,61 динара.

73. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Bravo Music;
Извештај Правне службе:
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем,
IPTV и др.) пружаоцу медијске услуге К313-1: Предузеће за информисање и
маркетинг „PINK INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул.
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Незнаног јунака 1- BRAVO MUSIC, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године,
у износу од 160.535,66 динара.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и
др.) пружаоцу медијске услуге К313-1: Предузеће за информисање и маркетинг „PINK
INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул. Незнаног јунака 1- BRAVO
MUSIC, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у износу од 160.535,66 динара.

74. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк Music 2;
Извештај Правне службе:
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем,
IPTV и др.) пружаоцу медијске услуге К314-1: Предузеће за информисање и
маркетинг „PINK INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул.
Незнаног јунака 1- PINK MUSIC 2, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у
износу од 342.125,69 динара.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и
др.) пружаоцу медијске услуге К314-1: Предузеће за информисање и маркетинг „PINK
INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул. Незнаног јунака 1- PINK MUSIC
2, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у износу од 342.125,69 динара.

75. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк Koncert;
Извештај Правне службе:
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем,
IPTV и др.) пружаоцу медијске услуге К315-1: Предузеће за информисање и
маркетинг „PINK INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул.
Незнаног јунака 1- PINK KONCERT, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године,
у износу од 170.050,52 динара.
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Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и
др.) пружаоцу медијске услуге К315-1: Предузеће за информисање и маркетинг „PINK
INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул. Незнаног јунака 1- PINK
KONCERT, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у износу од 170.050,52 динара.

76. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк Folk 1;
Извештај Правне службе:
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем,
IPTV и др.) пружаоцу медијске услуге К316-1: Предузеће за информисање и
маркетинг „PINK INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул.
Незнаног јунака 1- PINK FOLK 1, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у
износу од 346.392,56 динара.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и
др.) пружаоцу медијске услуге К316-1: Предузеће за информисање и маркетинг „PINK
INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул. Незнаног јунака 1- PINK FOLK
1, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у износу од 346.392,56 динара.

77. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк Zabava;
Извештај Правне службе:
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем,
IPTV и др.) пружаоцу медијске услуге К317-1: Предузеће за информисање и
маркетинг „PINK INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул.
Незнаног јунака 1- PINK ZABAVA, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у
износу од 171.648,95 динара.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
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ОДЛУКУ
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и
др.) пружаоцу медијске услуге К317-1: Предузеће за информисање и маркетинг „PINK
INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул. Незнаног јунака 1- PINK
ZABAVA, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у износу од 171.648,95 динара.

78. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк N Roll;
Извештај Правне службе:
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем,
IPTV и др.) пружаоцу медијске услуге К318-1: Предузеће за информисање и
маркетинг „PINK INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул.
Незнаног јунака 1- PINK N ROLL, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у
износу од 167.953,21 динара.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и
др.) пружаоцу медијске услуге К318-1: Предузеће за информисање и маркетинг „PINK
INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул. Незнаног јунака 1- PINK N
ROLL, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у износу од 167.953,21 динара.

79. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк Folk 2;
Извештај Правне службе:
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем,
IPTV и др.) пружаоцу медијске услуге К319-1: Предузеће за информисање и
маркетинг „PINK INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул.
Незнаног јунака 1- PINK FOLK 2, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у
износу од 164.056,55 динара.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
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ОДЛУКУ
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и
др.) пружаоцу медијске услуге К319-1: Предузеће за информисање и маркетинг „PINK
INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул. Незнаног јунака 1- PINK FOLK
2, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у износу од 164.056,55 динара.

80. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк Soap;
Извештај Правне службе:
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем,
IPTV и др.) пружаоцу медијске услуге К320-1: Предузеће за информисање и
маркетинг „PINK INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул.
Незнаног јунака 1- PINK SOAP, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у
износу од 171.382,19 динара.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и
др.) пружаоцу медијске услуге К320-1: Предузеће за информисање и маркетинг „PINK
INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул. Незнаног јунака 1- PINK SOAP,
МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у износу од 171.382,19 динара.

81. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - Erotic;
Извештај Правне службе:
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем,
IPTV и др.) пружаоцу медијске услуге К321-1: Предузеће за информисање и
маркетинг „PINK INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул.
Незнаног јунака 1- EROTIC, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у износу
од 35.215,74 динара.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
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ОДЛУКУ
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и
др.) пружаоцу медијске услуге К321-1: Предузеће за информисање и маркетинг „PINK
INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул. Незнаног јунака 1- EROTIC, МБ
06908381 почев од 15.09. 2020. године, у износу од 35.215,74 динара.

82. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - Erotic 2;
Извештај Правне службе:
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем,
IPTV и др.) пружаоцу медијске услуге К322-1: Предузеће за информисање и
маркетинг „PINK INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул.
Незнаног јунака 1- EROTIC 2, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у
износу од 34.566,37 динара.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и
др.) пружаоцу медијске услуге К322-1: Предузеће за информисање и маркетинг „PINK
INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул. Незнаног јунака 1- EROTIC 2,
МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у износу од 34.566,37 динара.

83. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - Erotic 3;
Извештај Правне службе:
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем,
IPTV и др.) пружаоцу медијске услуге К323-1: Предузеће за информисање и
маркетинг „PINK INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул.
Незнаног јунака 1- EROTIC 3, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у
износу од 47.691,90 динара.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
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ОДЛУКУ
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и
др.) пружаоцу медијске услуге К323-1: Предузеће за информисање и маркетинг „PINK
INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул. Незнаног јунака 1- EROTIC 3,
МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у износу од 47.691,90 динара.

84. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - Erotic 4;
Извештај Правне службе:
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем,
IPTV и др.) пружаоцу медијске услуге К324-1: Предузеће за информисање и
маркетинг „PINK INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул.
Незнаног јунака 1- EROTIC 4, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у
износу од 47.691,90 динара.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и
др.) пружаоцу медијске услуге К324-1: Предузеће за информисање и маркетинг „PINK
INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул. Незнаног јунака 1- EROTIC 4,
МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у износу од 47.691,90 динара.

85. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - Erotic 5;
Извештај Правне службе:
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем,
IPTV и др.) пружаоцу медијске услуге К325-1: Предузеће за информисање и
маркетинг „PINK INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул.
Незнаног јунака 1- EROTIC 5, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у
износу од 47.691,90 динара.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
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ОДЛУКУ
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и
др.) пружаоцу медијске услуге К325-1: Предузеће за информисање и маркетинг „PINK
INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул. Незнаног јунака 1- EROTIC 5,
МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у износу од 47.691,90 динара.

86. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - Erotic 6;
Извештај Правне службе:
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем,
IPTV и др.) пружаоцу медијске услуге К326-1: Предузеће за информисање и
маркетинг „PINK INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул.
Незнаног јунака 1- EROTIC 6, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у
износу од 33.516,86 динара.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и
др.) пружаоцу медијске услуге К326-1: Предузеће за информисање и маркетинг „PINK
INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул. Незнаног јунака 1- EROTIC 6,
МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у износу од 33.516,86 динара.

87. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - Erotic 7;
Извештај Правне службе:
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем,
IPTV и др.) пружаоцу медијске услуге К327-1: Предузеће за информисање и
маркетинг „PINK INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул.
Незнаног јунака 1- EROTIC 7, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у
износу од 33.516,86 динара.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
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ОДЛУКУ
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и
др.) пружаоцу медијске услуге К327-1: Предузеће за информисање и маркетинг „PINK
INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул. Незнаног јунака 1- EROTIC 7,
МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у износу од 33.516,86 динара.

88. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - Erotic 8;
Извештај Правне службе:
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем,
IPTV и др.) пружаоцу медијске услуге К328-1: Предузеће за информисање и
маркетинг „PINK INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул.
Незнаног јунака 1- EROTIC 8, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у
износу од 47.691,90 динара.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и
др.) пружаоцу медијске услуге К328-1: Предузеће за информисање и маркетинг „PINK
INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул. Незнаног јунака 1- EROTIC 8,
МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у износу од 47.691,90 динара.

89. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк Reality;
Извештај Правне службе:
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем,
IPTV и др.) пружаоцу медијске услуге К329-1: Предузеће за информисање и
маркетинг „PINK INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул.
Незнаног јунака 1- PINK REALITY, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године,
у износу од 378.604,26 динара.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
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ОДЛУКУ
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и
др.) пружаоцу медијске услуге К329-1: Предузеће за информисање и маркетинг „PINK
INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул. Незнаног јунака 1- PINK
REALITY, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у износу од 378.604,26 динара.

90. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк Show;
Извештај Правне службе:
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем,
IPTV и др.) пружаоцу медијске услуге К330-1: Предузеће за информисање и
маркетинг „PINK INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул.
Незнаног јунака 1- PINK SHOW, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у
износу од 164.281,41 динара.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и
др.) пружаоцу медијске услуге К330-1: Предузеће за информисање и маркетинг „PINK
INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул. Незнаног јунака 1- PINK SHOW,
МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у износу од 164.281,41 динара.

91. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк Romance;
Извештај Правне службе:
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем,
IPTV и др.) пружаоцу медијске услуге К331-1: Предузеће за информисање и
маркетинг „PINK INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул.
Незнаног јунака 1- PINK ROMANCE, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020.
године, у износу од 179.419,61 динара.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
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ОДЛУКУ
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и
др.) пружаоцу медијске услуге К331-1: Предузеће за информисање и маркетинг „PINK
INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул. Незнаног јунака 1- PINK
ROMANCE, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у износу од 179.419,61 динара.

92. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк 3;
Извештај Правне службе:
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем,
IPTV и др.) пружаоцу медијске услуге К333-1: Предузеће за информисање и
маркетинг „PINK INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул.
Незнаног јунака 1- PINK 3, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у износу
од 600.386,13 динара.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и
др.) пружаоцу медијске услуге К333-1: Предузеће за информисање и маркетинг „PINK
INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул. Незнаног јунака 1- PINK 3, МБ
06908381 почев од 15.09. 2020. године, у износу од 600.386,13 динара.

93. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк Serije;
Извештај Правне службе:
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем,
IPTV и др.) пружаоцу медијске услуге К283-1: Предузеће за информисање и
маркетинг „PINK INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул.
Незнаног јунака 1- PINK SERIJE, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у
износу од 346.267,73 динара.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
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ОДЛУКУ
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и
др.) пружаоцу медијске услуге К283-1: Предузеће за информисање и маркетинг „PINK
INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул. Незнаног јунака 1- PINK
SERIJE, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у износу од 346.267,73 динара.

94. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк World Cinema;
Извештај Правне службе:
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем,
IPTV и др.) пружаоцу медијске услуге К284-1: Предузеће за информисање и
маркетинг „PINK INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул.
Незнаног јунака 1- PINK WORLD CINEMA, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020.
године, у износу од 165.383,93 динара.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и
др.) пружаоцу медијске услуге К284-1: Предузеће за информисање и маркетинг „PINK
INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул. Незнаног јунака 1- PINK
WORLD CINEMA, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у износу од 165.383,93
динара.

95. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - Sci-Fi& Fantasy;
Извештај Правне службе:
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем,
IPTV и др.) пружаоцу медијске услуге К285-1: Предузеће за информисање и
маркетинг „PINK INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул.
Незнаног јунака 1- PINK SCI-FI& FANTASY, МБ 06908381 почев од 15.09.
2020. године, у износу од 187.881,12 динара.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
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ОДЛУКУ
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и
др.) пружаоцу медијске услуге К285-1: Предузеће за информисање и маркетинг „PINK
INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул. Незнаног јунака 1- PINK SCIFI& FANTASY, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у износу од 187.881,12
динара.

96. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк Crime&Mystery;
Извештај Правне службе:
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем,
IPTV и др.) пружаоцу медијске услуге К286-1: Предузеће за информисање и
маркетинг „PINK INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул.
Незнаног јунака 1- PINK CRIME&MISTERY, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020.
године, у износу од 172.026,86 динара.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и
др.) пружаоцу медијске услуге К286-1: Предузеће за информисање и маркетинг „PINK
INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул. Незнаног јунака 1- PINK
CRIME&MISTERY, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у износу од 172.026,86
динара.

97. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк Super Kids;
Извештај Правне службе:
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем,
IPTV и др.) пружаоцу медијске услуге К287-1: Предузеће за информисање и
маркетинг „PINK INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул.
Незнаног јунака 1- PINK SUPER KIDS, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020.
године, у износу од 164.884,19 динара.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
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ОДЛУКУ
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и
др.) пружаоцу медијске услуге К287-1: Предузеће за информисање и маркетинг „PINK
INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул. Незнаног јунака 1- PINK SUPER
KIDS, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у износу од 164.884,19 динара.

98. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк Kids;
Извештај Правне службе:
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем,
IPTV и др.) пружаоцу медијске услуге К288-1: Предузеће за информисање и
маркетинг „PINK INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул.
Незнаног јунака 1- PINK KIDS, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у
износу од 584.787,94 динара.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и
др.) пружаоцу медијске услуге К288-1: Предузеће за информисање и маркетинг „PINK
INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул. Незнаног јунака 1- PINK KIDS,
МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у износу од 584.787,94 динара.

99. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за
ПМУ Pink International Company д.о.о, Београд - ТВ Пинк;
Извештај Правне службе:
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем,
IPTV и др.) пружаоцу медијске услуге К278-1: Предузеће за информисање и
маркетинг „PINK INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул.
Незнаног јунака 1- PINK, МБ 06908381 почев од 15.09. 2020. године, у износу од
189.623,46 динара.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
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ОДЛУКУ
УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије
путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и
др.) пружаоцу медијске услуге К278-1: Предузеће за информисање и маркетинг „PINK
INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул. Незнаног јунака 1- PINK, МБ
06908381 почев од 15.09. 2020. године, у износу од 189.623,46 динара.

100. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека
времена на који је издата ПМУ Радиотелевизија Колубара Инфо д.о.о.,
Лајковац - Радио Колубара 96,9, због постојања разлога из члана 89. став 1.
тачка 8) Закона о електронским медијима;
Извештај финансијске службе:
Увидом у финансијску картицу ПМУ Радиотелевизија Колубара Инфо д.о.о.,
Лајковац – РАДИО КОЛУБАРА 96,9, утврдили смо да дуг по основу накнаде за
пружање медијских услуга на дан 10.06.2020.године износи 2.604,98 динара (7
мес.).
Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 11.06.2020.године.
На седници Савета одржаној 26.06.2020.године покренут је поступак одузимања
дозволе.
Месечни износ накнаде 372,13 динара.
Уплатом од 2.604,98 динара 30.06.2020. године, дуг по поступку је измирен у
целости.
Финансијска служба предлаже обуставу поступка.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Обуставља се поступак.

101. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека
времена на који је издата ПМУ Луна медиа д.о.о., Ужице - Радио Луна
92,0, 103,6, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о
електронским медијима;
Извештај финансијске службе:
Увидом у финансијску картицу ПМУ Луна медиа д.о.о. Ужице – РАДИО ЛУНА
92,0, 103,6, утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских
услуга на дан 11.06.2020. године износи 16.418,75 динара (5 мес.).
Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 11.06.2020.године.
На седници Савета одржаној 14.07.2020.године покренут је поступак одузимања
дозволе.
Месечни износ накнаде износи 3.283,75 динара.
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Уплатама од 3.283,75 динара дана 24.06.2020. године, 3.283,75 динара дана
25.06.2020. године, 3.283,75 динара дана 15.07.2020. године, 3.283,75 динара
дана 16.07.2020. године и 3.283,75 динара дана 17.07.2020. године дуг је
измирен у целости.
Финансијска служба предлаже обуставу поступка.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Обуставља се поступак.

102. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека
времена на који је издата ПМУ Реч Поморавља д.о.о., Велика Плана Радио Плана, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о
електронским медијима;
Извештај финансијске службе:
Увидом у финансијску картицу ПМУ Реч Поморавља д.о.о., Велика Плана –
РАДИО ПЛАНА утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских
услуга на дан 10.06.2020.године износи 5.323,56 динара (6 мес.).
Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 11.06.2020.године.
На седници Савета одржаној 26.06.2020.године покренут је поступак одузимања
дозволе.
Месечни износ накнаде 887,38 динара.
Уплатом од 5.323,56 динара 03.07.2020. године, дуг по поступку је измирен у
целости.
Финансијска служба предлаже обуставу поступка.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Обуставља се поступак.

103. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека
времена на који је издата ПМУ РТВ Сврљиг д.о.о., Сврљиг - Радио Сврљиг
102,9, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о
електронским медијима;
Извештај финансијске службе:
Увидом у финансијску картицу ПМУ РТВ Сврљиг д.о.о., Сврљиг – РАДИО
СВРЉИГ 102,9, утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских
услуга на дан 17.05.2019. године износи 2.740,96 динара (8 мес.).
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ПМУ је телефонским путем обавештен о висини дуга.
На седници Савета одржаној 24.05.2019.године покренут је поступак одузимања
дозволе.
Месечни износ накнаде износи 342,62 динара.
Није било уплата.
Имајући у виду да је решењем број 05-1017/19/20-10, дана 26.06.2020. године,
сходно члану 89. став 1. тачка 4, одузета дозвола за пружање медијсе услуге
број 419/2009-3 ПМУ РТВ Сврљиг д.о.о., Сврљиг – РАДИО СВРЉИГ 102,9,
финансијска служба предлаже обуставу поступка.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Обуставља се поступак.

104. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе ПМУ Инфо центар д.о.о.,
Тутин - Санџачка ТВ Мрежа, пре истека времена на које је издата сходно
члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
Извештај финансијске службе:
На основу стања дуга на дан 10.06.2020.године послато је Обавештење о
неизмиреном дугу у износу од 109.080,10 динара.
Имајући у виду да је ПМУ САНЏАЧКА ТВ МРЕЖА поднела захтев за одлагање
плаћања за месеце: март-мај 2020.г., а у складу са Одлуком Савета РЕМ од
21.05.2020. године којом се одлаже обавеза плаћања за овај перио до децембра
2020.године, послато је обавештење о неизмиремом дугу дана 10.06.2020.г., на
износ од 62.331,19 динара.
Покренут поступак одузимања дозволе 26.06.2020.године.
Месечни износ накнаде 15.582,97 динара.
Уплатом од 62.331,19 динара, дана 09.07.2020., дуг по поступку је измирен у
целости.
Финансијска служба предлаже обуставу поступка.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Обуставља се поступак.

105. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека
времена на који је издата ПМУ ТВ Апатин д.о.о. Апатин - ТВ Апатин
кабал, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о
електронским медијима;
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Извештај финансијске службе:
Увидом у финансијску картицу ПМУ ТВ Апатин д.о.о - ТВ Апатин – кабл. из
Апатина утврдили смо да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга
на дан 10.06.2020.године износи 126.419,29 динара (5,9мес.).
Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 10.06.2020.године.
ПМУ дана 07.07.2020. године уплатио износ од 63.265,17 динара што је
половина дуга по обавештењу.
На седници Савета одржаној 14.07.2020.године покренут је поступак одузимања
дозволе.
Месечни износ накнаде износи 21.088,39 динара.
Уплатама 13.08.2020. године у износу од 42.176,78 динара и 17.08.2020. године
у износу од 22.000,00 динара дуг је измирен у целости.
Финансијска служба предлаже обуставу поступка.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Обуставља се поступак.

106. Извештај о статусу парничних поступака покренутих по тужби
привредног друштва МРЕЖА 3 д.о.о., Београд за накнаду штете;
Извештај правне службе:
Парнични поступак бр. 13. П. 193/18;
Привредно друштво „МРЕЖА 3“ д.о.о. Београд (Нови Београд), Исмета
Мујезиновића бр. 20 поднело је дана 15.01.2018. године тужбу за накнаду штете
против Регулаторног тела за електронске медије и Serbia Broadband – Srpske
Kablovske Mreže д.о.о. Београд. Вредност предмета спора је износила
226.512.648,71 динара.
Тужилац је свој тужбени захтев заснивао на чињеници да РЕМ није наложио
оператору мреже за електронске комуникације Serbia Broadband – Srpske
Kablovske Mreže д.о.о. Београд да телевизијски програм тужиоца уврсти у
понуду програма које дистрибуира путем своје мреже, чиме су му оба тужена
причинила материјалну штету.
Дана 05.03.2020. године Привредни суд у Београду је донео пресуду бр. 13 П
193/18 којим је у целости одбио тужбени захтев тужиоца.
Тренутно се води пред Привредним апелационим судом поступак по жалби
тужиоца од 03.06.2020. године.
Парнични поступак бр. 38. П. 5513/19 (стари број 24 П. 4620/17);
Привредно друштво „МРЕЖА 3“ д.о.о. Београд (Нови Београд), Исмета
Мујезиновића бр. 20 поднело је дана 19.09.2017. године тужбу за накнаду штете
против Регулаторног тела за електронске медије. Вредност предмета спора је
износила 63.026.648,71 динара.
Као и у горе наведеном поступку, тужилац је свој тужбени захтев заснивао на
чињеници да РЕМ није наложио оператору мреже за електронске комуникације
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Serbia Broadband – Srpske Kablovske Mreže д.о.о. Београд да телевизијски
програм тужиоца уврсти у понуду програма које дистрибуира путем своје
мреже, чиме му је причинио материјалну штету.
Дана 22.07.2020. године Привредни суд у Београду је донео пресуду бр. 38 П
5513/19 којим је у целости одбио тужбени захтев тужиоца.
Против наведене пресуде може се изјавити жалба Привредном апелационом
суду у року од 15 дана од достављања.
Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а
чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Констатује се да су чланови Савета упознати са Извештајем.

107. Разно;
Седница завршена у 14.15 часова.
Записник сачинила:
Секретар Канцеларије Савета
Драгана Таљић
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Горан Петровић
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