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Број: 

Датум:  

Београд 

 

 

З А П И С Н И К 

 

  

са 215. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, 

одржане 12. марта 2020. године, са почетком у 11.00 часова. 

 

Седници су присуствовали следећи чланови Савета: 

 

1. Горан Петровић, заменик председника Савета, 

2. Оливера Зекић, чланица Савета, 

3. Александар Витковић, члан Савета, 

4. Вишња Аранђеловић, члан Савета, 

5. Слободан Цвејић, члан Савета, 

6. Радоје Кујовић, члан Савета и 

7. Јудита Поповић, чланица Савета. 

 

Седници су присуствовали и: 

1. Рајка Галин Ћертић, извршни директор, 

2. Милан Тодоровић, генерални секретар, 

3. Стевица Смедеревац, начелник Службе за надзор и анализу, 

4. Саша Симовић, виши правни саветник, 

5. Светлана Трајковић, пројектни аналитичар и 

6. Срђан Миљковић, пројектни аналитичар. 

 

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 214. редовне седнице савета РЕМ-а одржане дана 2. 

марта 2020. године, записника са 372. ванредне седнице савета РЕМ-а одржане 

дана 25. фебруара 2020. године и 373. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане 

дана 27. фебруара 2020. године;  

3. Разматрање Извештаја о надзору над радом пружалаца медијских услуга током 

предизборне кампање за републичке, покрајинске и локалне изборе 2020. године 
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за период 4.-9. марта 2020 године (Статистика преизборног програма – Први 

пресек);  

4. Доношење одлуке Савета Регулатора о садржини одговора на захтевe народног 

посланика Александра Марковића за обавештење и објашњење, који је изнео на 

седницама Народне скупштине Републике Србије 18. и 25. фебруара 2020. 

године, у складу са чланом 287. став 4. Пословника Народне скупштине РС;  

5. Разматрање Извештај 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 фебруар 2020. године и доношење одлуке;  

6. Разматрање и доношење одлуке по пријави Армина Смајића против пружаоца 

медијске услуге Pink International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

7. Разматрање и доношење одлуке по пријави Марине Крстић против пружаоца 

медијске услуге Pink International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;  

8. Разматрање и доношење одлуке по пријави mirna.linkovi@gmail.com против 

пружаоца медијске услуге Pink International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;  

9. Разматрање и доношење одлуке по пријави „Goddess Isis“ поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге Pink 

International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;  

10. Разматрање и доношење одлуке по пријави „mjaucg“ поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге Pink 

International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

11. Разматрање и доношење одлуке по пријави Тање Милић поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге Pink 

International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;  

12. Разматрање и доношење одлуке по пријави Варваре Лукач, поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге Pink 

International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;  

13. Разматрање и доношење одлуке по пријави Шанта Весне, поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге Pink 

International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;  

14. Разматрање и доношење одлуке по пријави Драг Ане, поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге Pink 

International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;  

15. Разматрање и доношење одлуке по пријави Драгане Будимир, поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге Pink 

International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;  

16. Разматрање и доношење одлуке по пријави Mantis Maxy, поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге Pink 

International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;  

17. Разматрање и доношење одлуке по пријави Саре Милачић, поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге Pink 

International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

18. Разматрање и доношење одлуке по пријави Соње Станковић, поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге Pink 

International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

19. Разматрање и доношење одлуке по пријави Кики, због наводног емитовања 

садржаја који представља насилничко понашање у ријалити програму „Задруга“, 

од стране пружаоца медијске услуге Pink International Company д.о.о., Београд – 

ТВ Пинк;  
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20. Разматрање и доношење одлуке по пријави Лауре Јамбрец, због наводног 

емитовања садржаја који представља насилницчко понашање у ријалити 

програму „Задруга“, од стране пружаоца медијске услуге Pink International 

Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;  

21. Разматрање и доношење одлуке по пријави Мие Бошњак, због наводног 

емитовања садржаја који представља насилничко понашање у ријалити 

програму „Задруга“, од стране пружаоца медијске услуге Pink International 

Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;  

22. Разматрање и доношење одлуке по пријави Миреле Џиндо, због наводног 

емитовања садржаја који представља насилничко понашање у ријалити 

програму „Задруга“, од стране пружаоца медијске услуге Pink International 

Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

23. Разматрање и доношење одлуке по пријави За Играм-а, због наводног емитовања 

садржаја који представља насилничко понашање у ријалити програму „Задруга“, 

од стране пружаоца медијске услуге Pink International Company д.о.о., Београд – 

ТВ Пинк; 

24. Разматрање и доношење одлуке по пријави Годдесс Изиса, због наводног 

емитовања садржаја који представља насилничко понашање у ријалити 

програму „Задруга“, од стране пружаоца медијске услуге Pink International 

Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;  

25. Разматрање и доношење одлуке по пријави РЦ-а, због наводног емитовања 

садржаја који представља насилничко понашање у ријалити програму „Задруга“, 

од стране пружаоца медијске услуге Pink International Company д.о.о., Београд – 

ТВ Пинк; 

26. Разматрање и доношење одлуке по пријави Биљане Николић поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге Pink 

International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;  

27. Разматрање и доношење одлуке по пријави Хајре Мустафић поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге Pink 

International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;  

28. Разматрање и доношење одлуке по пријави Хариса Ђаковића поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге Pink 

International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

29. Разматрање и доношење одлуке по пријави Јелене Уне Милошевић поднетој у 

вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Pink International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

30. Разматрање и доношење одлуке по пријави Катарине Јазво поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге Pink 

International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

31. Разматрање и доношење одлуке по пријави Кристине Иричанин, поднетој у вези 

са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге 

Pink International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

32. Разматрање и доношење одлуке по пријави Л.Л. поднетој у вези са програмским 

садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге Pink International 

Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

33. Разматрање и доношење одлуке по пријави Љубице Тадић поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге Pink 

International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 



4 

 

34. Разматрање и доношење одлуке по пријави ,,скривенетајне“ поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге Pink 

International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

35. Разматрање и доношење одлуке по пријави ,,tajnа_tm“ поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге Pink 

International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

36. Разматрање и доношење одлуке по пријави Алексе Николића поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге Pink 

International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

37. Разматрање и доношење одлуке по пријави Андреја Куртовића поднетој у вези 

са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге 

Pink International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

38. Разматрање и доношење одлуке по пријави Bioksicane поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге Pink 

International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

39. Разматрање и доношење одлуке по пријави Драгице Чубрилов поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге Pink 

International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;  

40. Разматрање и доношење одлуке по пријави Eлме Вилић поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге Pink 

International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

41. Разматрање и доношење одлуке по пријави Иване Калак поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге Pink 

International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;  

42. Разматрање и доношење одлуке по пријави Лујкаа поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге Pink 

International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;  

43. Разматрање и доношење одлуке по пријави Маје Цене поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге Pink 

International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;  

44. Разматрање и доношење одлуке по пријави Мајде Кмешнићанин поднетој у вези 

са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге 

Pink International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;  

45. Разматрање и доношење одлуке по пријави Матеe Криштоф поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге Pink 

International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;  

46. Разматрање и доношење одлуке по пријави Сање Андрић поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге Pink 

International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;  

47. Разматрање и доношење одлуке по пријави Амеле Косић, поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге Pink 

International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;  

48. Разматрање и доношење одлуке по пријави Андрее Ковјанић, поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге Pink 

International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;  

49. Разматрање и доношење одлуке по пријави Ернесе Мујџе, поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге Pink 

International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 
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50. Разматрање и доношење одлуке по пријави Хусеина Герзића, поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге Pink 

International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

51. Разматрање и доношење одлуке по пријави Кетрин К., поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге Pink 

International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;  

52. Разматрање и доношење одлуке по пријави Луције Бенаковић, поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге Pink 

International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

53. Разматрање и доношење одлуке по пријави Марије Филиповски, поднетој у вези 

са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге 

Pink International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;  

54. Разматрање и доношење одлуке по пријави Мериме Мехић, поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге Pink 

International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

55. Разматрање и доношење одлуке по пријави Милорада Поповића, поднетој у вези 

са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге 

Pink International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;  

56. Rазматрање и доношење одлуке по пријави Roberte Dulce, поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге Pink 

International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;  

57. Разматрање и доношење одлуке по пријави Саните Алић, поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге Pink 

International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;  

58. Разматрање и доношење одлуке по пријави Смиље Томић, поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге Pink 

International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

59. Разматрање и доношење одлуке по пријави Тање Милић, поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге Pink 

International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

60. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Радио Љубовија д.o.o., Љубовија – Радио Љубовија, пре истека времена на које 

је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

61. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Радио Новости д.o.o., Београд – Радио Новости, пре истека времена на које је 

издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;  

62. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге Play 

radio d.o.o., Београд – Radio Play, пре истека времена на које је издата сходно 

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

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

идентификационог знака пружаоца медијске услуге Бета радио д.о.о., Београд – 

Радио АС ФМ Београд 107,9;  

64. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

Телевизија, Лесковац а.д., Лесковац – ТВ Лесковац;  

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

пружаоца медијске услуге Радио и телевизија Трстеник д.о.о., Трстеник – ТВ 

Трстеник:  

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

пружаоца медијске услуге HD-WIN д.о.о., Београд – Арена Спорт 1;  
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67. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за 

пружаоца медијске услуге Поморавски гласник д.о.о., Ниш – РТП;  

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

пружаоца медијске услуге Клик-Комерц д.о.о., Горњи Милановац, – ТВ Инфо 24 

Плус ;  

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

пружаоца медијске услуге Радиотелевизија АС д.о.о., Шабац – ТВ АС;  

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

пружаоца медијске услуге NS-AS д.о.о., Нови Сад – Радио АС ФМ; 

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

пружаоца медијске услуге Радио Телевизија Врање д.о.о., Врање – ТВ Врање; 

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

пружаоца медијске услуге Студио Б д.о.о., Београд – Радио Студио Б;  

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

пружаоца медијске услуге Милош Стошић ПР Агенција за маркетинг Skay 

Media team, Врање – TV Skay ;  

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

пружаоца медијске услуге „Информативни центар“ д.о.о. из Прибоја, Трг ФАП-а 

бб – ТВ Прибој; 

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

пружаоца медијске услуге Pink International company д.о.о., Београд – Радио 

Пинк;  

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

пружаоца медијске услуге Mостнет РТВ д.о.о., Прокупље – Мостнет;  

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

пружаоца медијске услуге Радио Телевизија Четири С д.о.о., Бојник – ТВ 4С; 

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

пружаоца медијске услуге HD-WIN д.о.о., Београд – Арена Спорт; 

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

пружаоца медијске услуге Bukovača Company д.о.о., Нова Варош – ТВ Златар;  

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

пружаоца медијске услуге Televizija GM Plus Cable д.о.о., Горњи Милановац – 

TV GM Plus  

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

пружаоца медијске услуге Новосадска ТВ д.о.о., Нови Сад – ВТВ; 

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

пружаоца медијске услуге Arena Esports Production д.о.о., Београд – Arena 

Esports;  

83. Разно;  

 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Заменик председника Савета предложио је допуну дневног реда тачкама: 

«Разматрање молбе Савеза глувих и наглувих Србије и доношење одлуке» као и 

«Информацијом Кризног штаба за ванредне ситуације о обавештењима државних 

органа о корона вирусу» имајући у виду њихов значај. 

 

Након разматрања наведеног предложеног дневног реда и допуне дневног реда, 

Савет РЕМ једногласно усвојио дневни ред 215. редовне седнице: 
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1. Усвајање записника са 214. редовне седнице савета РЕМ-а одржане дана 2. 

марта 2020. године, записника са 372. ванредне седнице савета РЕМ-а 

одржане дана 25. фебруара 2020. године и 373. ванредне седнице Савета 

РЕМ-а одржане дана 27. фебруара 2020. године;  

2. Разматрање Извештаја о надзору над радом пружалаца медијских услуга 

током предизборне кампање за републичке, покрајинске и локалне изборе 

2020. године за период 4.-9. марта 2020 године (Статистика преизборног 

програма - Први пресек);  

3. Доношење одлуке Савета Регулатора о садржини одговора на захтевe 

народног посланика Александра Марковића за обавештење и објашњење, 

који је изнео на седницама Народне скупштине Републике Србије 18. и 25. 

фебруара 2020. године, у складу са чланом 287. став 4. Пословника Народне 

скупштине РС;  

4. Разматрање Извештај 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 фебруар 2020. године и доношење 

одлуке;  

5. Разматрање и доношење одлуке по пријави Армина Смајића против 

пружаоца медијске услуге Pink International Company д.о.о., Београд – ТВ 

Пинк; 

6. Разматрање и доношење одлуке по пријави Марине Крстић против 

пружаоца медијске услуге Pink International Company д.о.о., Београд – ТВ 

Пинк;  

7. Разматрање и доношење одлуке по пријави mirna.linkovi@gmail.com против 

пружаоца медијске услуге Pink International Company д.о.о., Београд – ТВ 

Пинк;  

8. Разматрање и доношење одлуке по пријави „Goddess Isis“ поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Pink International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;  

9. Разматрање и доношење одлуке по пријави „mjaucg“ поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Pink International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

10. Разматрање и доношење одлуке по пријави Тање Милић поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Pink International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;  

11. Разматрање и доношење одлуке по пријави Варваре Лукач, поднетој у вези 

са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Pink International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;  

12. Разматрање и доношење одлуке по пријави Шанта Весне, поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Pink International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;  

13. Разматрање и доношење одлуке по пријави Драг Ане, поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Pink International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;  

14. Разматрање и доношење одлуке по пријави Драгане Будимир, поднетој у 

вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 

медијске услуге Pink International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;  
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15. Разматрање и доношење одлуке по пријави Mantis Maxy, поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Pink International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;  

16. Разматрање и доношење одлуке по пријави Саре Милачић, поднетој у вези 

са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Pink International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

17. Разматрање и доношење одлуке по пријави Соње Станковић, поднетој у 

вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 

медијске услуге Pink International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

18. Разматрање и доношење одлуке по пријави Кики, због наводног емитовања 

садржаја који представља насилничко понашање у ријалити програму 

„Задруга“, од стране пружаоца медијске услуге Pink International Company 

д.о.о., Београд – ТВ Пинк;  

19. Разматрање и доношење одлуке по пријави Лауре Јамбрец, због наводног 

емитовања садржаја који представља насилницчко понашање у ријалити 

програму „Задруга“, од стране пружаоца медијске услуге Pink International 

Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;  

20. Разматрање и доношење одлуке по пријави Мие Бошњак, због наводног 

емитовања садржаја који представља насилничко понашање у ријалити 

програму „Задруга“, од стране пружаоца медијске услуге Pink International 

Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;  

21. Разматрање и доношење одлуке по пријави Миреле Џиндо, због наводног 

емитовања садржаја који представља насилничко понашање у ријалити 

програму „Задруга“, од стране пружаоца медијске услуге Pink International 

Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

22. Разматрање и доношење одлуке по пријави За Играм-а, због наводног 

емитовања садржаја који представља насилничко понашање у ријалити 

програму „Задруга“, од стране пружаоца медијске услуге Pink International 

Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

23. Разматрање и доношење одлуке по пријави Годдесс Изиса, због наводног 

емитовања садржаја који представља насилничко понашање у ријалити 

програму „Задруга“, од стране пружаоца медијске услуге Pink International 

Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;  

24. Разматрање и доношење одлуке по пријави РЦ-а, због наводног емитовања 

садржаја који представља насилничко понашање у ријалити програму 

„Задруга“, од стране пружаоца медијске услуге Pink International Company 

д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

25. Разматрање и доношење одлуке по пријави Биљане Николић поднетој у 

вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 

медијске услуге Pink International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;  

26. Разматрање и доношење одлуке по пријави Хајре Мустафић поднетој у вези 

са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Pink International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;  

27. Разматрање и доношење одлуке по пријави Хариса Ђаковића поднетој у 

вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 

медијске услуге Pink International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

28. Разматрање и доношење одлуке по пријави Јелене Уне Милошевић 

поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму 

пружаоца медијске услуге Pink International Company д.о.о., Београд – ТВ 

Пинк; 
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29. Разматрање и доношење одлуке по пријави Катарине Јазво поднетој у вези 

са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Pink International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

30. Разматрање и доношење одлуке по пријави Кристине Иричанин, поднетој у 

вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 

медијске услуге Pink International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

31. Разматрање и доношење одлуке по пријави Л.Л. поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Pink International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

32. Разматрање и доношење одлуке по пријави Љубице Тадић поднетој у вези 

са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Pink International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

33. Разматрање и доношење одлуке по пријави ,,скривенетајне“ поднетој у вези 

са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Pink International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

34. Разматрање и доношење одлуке по пријави ,,tajnа_tm“ поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Pink International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

35. Разматрање и доношење одлуке по пријави Алексе Николића поднетој у 

вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 

медијске услуге Pink International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

36. Разматрање и доношење одлуке по пријави Андреја Куртовића у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Pink International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

37. Разматрање и доношење одлуке по пријави Bioksicane поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Pink International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

38. Разматрање и доношење одлуке по пријави Драгице Чубрило поднетој у 

вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 

медијске услуге Pink International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;  

39. Разматрање и доношење одлуке по пријави Eлме Вилић поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Pink International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

40. Разматрање и доношење одлуке по пријави Иване Калак поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Pink International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;  

41. Разматрање и доношење одлуке по пријави Лујкаа поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Pink International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;  

42. Разматрање и доношење одлуке по пријави Маје Цене поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Pink International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;  

43. Разматрање и доношење одлуке по пријави Мајде Кмешнићанин поднетој у 

вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 

медијске услуге Pink International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;  

44. Разматрање и доношење одлуке по пријави Матеe Криштоф поднетој у вези 

са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Pink International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;  
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45. Разматрање и доношење одлуке по пријави Сање Андрић поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Pink International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;  

46. Разматрање и доношење одлуке по пријави Амеле Косић, поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Pink International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;  

47. Разматрање и доношење одлуке по пријави Андрее Ковјанић, поднетој у 

вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 

медијске услуге Pink International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;  

48. Разматрање и доношење одлуке по пријави Ернесе Мујџе, поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Pink International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

49. Разматрање и доношење одлуке по пријави Хусеина Герзића, поднетој у 

вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 

медијске услуге Pink International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

50. Разматрање и доношење одлуке по пријави Кетрин К., поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Pink International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;  

51. Разматрање и доношење одлуке по пријави Луције Бенаковић, поднетој у 

вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 

медијске услуге Pink International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

52. Разматрање и доношење одлуке по пријави Марије Филиповски, поднетој у 

вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 

медијске услуге Pink International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;  

53. Разматрање и доношење одлуке по пријави Мериме Мехић, поднетој у вези 

са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Pink International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

54. Разматрање и доношење одлуке по пријави Милорада Поповића, поднетој у 

вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 

медијске услуге Pink International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;  

55. Rазматрање и доношење одлуке по пријави Roberte Dulce, поднетој у вези 

са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Pink International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;  

56. Разматрање и доношење одлуке по пријави Саните Алић, поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Pink International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;  

57. Разматрање и доношење одлуке по пријави Смиље Томић, поднетој у вези 

са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Pink International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

58. разматрање и доношење одлуке по пријави Тање Милић, поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Pink International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

59. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Радио Љубовија д.o.o., Љубовија – Радио Љубовија, пре истека времена на 

које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским 

медијима; 

60. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Радио Новости д.o.o., Београд – Радио Новости, пре истека времена на које 

је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;  
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61. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Play radio d.o.o., Београд – Radio Play, пре истека времена на које је издата 

сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

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

идентификационог знака пружаоца медијске услуге Бета радио д.о.о., 

Београд – Радио АС ФМ Београд 107,9;  

63. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

Телевизија, Лесковац а.д., Лесковац – ТВ Лесковац;  

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

пружаоца медијске услуге Радио и телевизија Трстеник д.о.о., Трстеник – 

ТВ Трстеник:  

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

пружаоца медијске услуге HD-WIN д.о.о., Београд – Арена Спорт 1;  

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

пружаоца медијске услуге Поморавски гласник д.о.о., Ниш – РТП;  

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

пружаоца медијске услуге Клик-Комерц д.о.о., Горњи Милановац, – ТВ 

Инфо 24 Плус ;  

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

пружаоца медијске услуге Радиотелевизија АС д.о.о., Шабац – ТВ АС;  

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

пружаоца медијске услуге NS-AS д.о.о., Нови Сад – Радио АС ФМ; 

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

пружаоца медијске услуге Радио Телевизија Врање д.о.о., Врање – ТВ 

Врање; 

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

пружаоца медијске услуге Студио Б д.о.о., Београд – Радио Студио Б;  

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

пружаоца медијске услуге Милош Стошић ПР Агенција за маркетинг Skay 

Media team, Врање – TV Skay ;  

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

пружаоца медијске услуге „Информативни центар“ д.о.о. из Прибоја, Трг 

ФАП-а бб – ТВ Прибој; 

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

пружаоца медијске услуге Pink International company д.о.о., Београд – Радио 

Пинк;  

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

пружаоца медијске услуге Mостнет РТВ д.о.о., Прокупље – Мостнет;  

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

пружаоца медијске услуге Радио Телевизија Четири С д.о.о., Бојник – ТВ 

4С; 

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

пружаоца медијске услуге HD-WIN д.о.о., Београд – Арена Спорт; 

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

пружаоца медијске услуге Bukovača Company д.о.о., Нова Варош – ТВ 

Златар;  

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

пружаоца медијске услуге Televizija GM Plus Cable д.о.о., Горњи Милановац 

– TV GM Plus  
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80. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за 

пружаоца медијске услуге Новосадска ТВ д.о.о., Нови Сад – ВТВ; 

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

пружаоца медијске услуге Arena Esports Production д.о.о., Београд – Arena 

Esports;  

82. Разматрање молбе Савеза глувих и наглувих Србије и доношење одлуке; 

83. Информација Кризног штаба за ванредне ситуације о обавештењима 

државних органа о корона вирусу; 

84. Разно. 

 

 

1. Усвајање записника са 214. редовне седнице савета РЕМ-а одржане дана 2. 

марта 2020. године, записника са 372. ванредне седнице савета РЕМ-а 

одржане дана 25. фебруара 2020. године и 373. ванредне седнице Савета 

РЕМ-а одржане дана 27. фебруара 2020. године;  

 

 Током расправе о насловној тачки члан Савета Слободан Цвејић је предложио 

да се у записник са 214. редовне унесе да је именовани предлагач тачке «Разматрање и 

доношење одлуке о наступању РЕМ у јавности током предизборне кампање» а да је 

члан Савета Оливера Зекић предложила тачку «Разматрање и доношење одлуке о 

стављању под надзор током предизборне кампање ПМУ TV N1, TV Nova S» док је 

тачку «Разматрање Захтева за мишљење ПМУ Радио-телевизија Крагујевац д.о.о.-РТВ 

Крагујевац» предложио заменик председника Савета Горан Петровић. Такође, 

предложио је и измену у записнику са 373. ванредне седнице Савета у наведеном 

смисслу. У дискусији је учествовала и чланица Савета Вишња Аранђеловић која је 

истакла да би записници требало да садрже и дискусију између чланова Савета. 

Чланица Савета Јудита Поповић је истакла да сматра да је демократски принцип увек 

већина одлучује, али и да мањина требала ипак да остави свој траг и да у том смислу се 

слаже са предлогом Слободана Цвејића да се и убудуће тачно означи онај члан Савета 

који буде предлагао тачке дневног реда или примедбе. Заменик председника Савета је 

констатовао да су предлози чланова Савета техничке природе и да ће самим тим бити 

унете у текст записника. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усвајају записника са 214. редовне седнице савета РЕМ-а одржане дана 2. марта 

2020. године, записника са 372. ванредне седнице савета РЕМ-а одржане дана 25. 

фебруара 2020. године и 373. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 27. 

фебруара 2020. године. 

 

 

2. Разматрање Извештаја о надзору над радом пружалаца медијских услуга 

током предизборне кампање за републичке, покрајинске и локалне изборе 

2020. године за период 4.-8. марта 2020 године (Статистика преизборног 

програма - Први пресек); 
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Служба за надзор и анализу рада пружалаца медијских услуга презентовала је 

члановима Савета «Извештаја о надзору над радом пружалаца медијских услуга током 

предизборне кампање за републичке, покрајинске и локалне изборе 2020. године за 

период 4.-8. марта 2020 године (Статистика преизборног програма - Први пресек)» и 

том приликом дала одговоре члановима Савета о методологији израде извештаја, рада 

службе и свим другим постављеним питањима. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К А 

 

Усваја се Извештаја о надзору над радом пружалаца медијских услуга током 

предизборне кампање за републичке, покрајинске и локалне изборе 2020. године за 

период 4.-8. марта 2020 године (Статистика преизборног програма - Први пресек). 

 

Налаже се стручним службама да Извештај о надзору над радом пружалаца 

медијских услуга током предизборне кампање за републичке, покрајинске и локалне 

изборе 2020. године за период 4.-8. марта 2020 године (Статистика преизборног 

програма - Први пресек) објаве на званичној интернет страници Регулатора. 

 

 

3. Доношење одлуке Савета Регулатора о садржини одговора на захтевe 

народног посланика Александра Марковића за обавештење и објашњење, 

који је изнео на седницама Народне скупштине Републике Србије 18. и 25. 

фебруара 2020. године, у складу са чланом 287. став 4. Пословника Народне 

скупштине РС; 

 

По предметној тачки дневног реда Правна служба је сачинила извештај у коме је 

констатовано следеће: дана 24.02.2020. године и 02.03.2020. године дописима Народне 

Скупштине 03 број 9-6/68-20 од 19.02.2020. године и 03 број 9-6/89-20, достављени су 

идентични захтеви за обавештење и објашњење народног посланика Александра 

Марковића, које је изнео на седници Народне скупштине Републике Србије 18. и 

25.02.2020. године. 

 

Народни посланик је у својим обраћањима 18. и 25.02.2020. године на седницама 

Народне скупштине, у вези са емитовањем документарног филма „Владалац“ на 

телевизији N1, између осталог посатавио питање: „Да ли ће РЕМ реаговати на ову 

крајње беспризорну хајку N1, у циљу заштите интереса јавности у области 

електронских медија и заштите корисника услуга електронских медиј ау складу са 

законом а на начин примерен демократском друштву?“.  

 

Пружалац медијске услуге Adria News s.à r.l. 43, boulevard Pierre Frieden L-1543 

Luxembou-N1 (version serbe) је регистрован од стране регулаторног тела за електронске 

медије Луксембурга (Autorité Luxembourgeoise Indépendante de l'Audiovisuel – ALIA), 

које је уједно и надлежно за наведену медијску услугу. 

 

Имајући у виду да се ради о страној телевизији, слобода пријема и реемитовања 

је гарантована чланом 46. Закона о електронским медијима („Службени гласник РС“, 

број 83/14 и 6/16-др.закон) и зајемчена међународним уговорима.  
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Република Србија је ратификовала Европску конвенцију о прекограничној 

телевизији („Служебни гласник РС-Међународни уговори“, бр. 42/09), која у члану 4. 

јемчи наведену слободу. Слобода пријема и реемитовања је зајемчена и Директивом о 

аудиовизуелним медијским услугама. То значи да је наша држава, као и друге европске 

земље, дужна да не спречава и не отежава присуство реемитовање иностраних 

медијских услуга на својој територији. 

 

Према члану 46. став 2. Закона о електронским медијима, остваривање слободе 

пријема и реемитовања може се привремено суспендовати (обуставити реемитовања) у 

случају очигледног, озбиљног и тешког кршења одредби члана 68. Закона о 

електронским медијима, које се односе на заштиту малолетника, као и у случају 

подстицања на мржњу засновану на раси, полу, верској или националној припадности.  

 

Имајући у виду законске одредбе као и одредбе горе наведених међународих 

пописа, Регулатор није суспендовао право на слободу пријема и реемитовања наведене 

медијске услуге, због неиспуњења услова законитости. Наиме, ограничење је 

дозвољено искључиво у случају очигледног, озбиљног и тешког кршења одредби 

закона које се односе на заштиту малолетника, као и у случају подстицања на мржњу 

засновану на раси, полу, верској или националној припадности, што у конкретном није 

случај. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К А 

 

Упутити одговор народном посланику Александру Марковићу да сходно 

релевантним законским одредбама и међународним прописима Регулатор није 

суспендова право на слободу пријема и реемитовања пружаоца медијске услуге TV N1 

због неиспуњења услова законитости. 

 

 

4. Разматрање Извештај 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 фебруар 2020.године и доношење 

одлуке; 

  

ТАБЕЛА СА УКУПНИМ БРОЈЕМ УОЧЕНИХ НЕПРАВИЛНОСТИ 

 
ПМУ 

ТВ Пинк O2.TВ РТС 1 

 

РТС 2 

 

Национална 

Хепи ТВ 
Прва Чланови 

закона 

12 8    1 1 

29.1.1     2 5 

29.1.2 86    188 17 

30.1       

32 2    8  

33.4 22 40 8  9 28 
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33.5  54     

35.1 203 6   7 26 

35.2   3 2   

37.3 15 7   35 30 

46.3.3  16   4 2 

65.2 128 11    3 

66.4 12    3 19 

Укупно 

(појединачно) 
476 134 11 2 257 131 

Укупно (сви) 1011 
 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К А 

 

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 12; 29.1.1; 29.1.2; 32; 33.4; 33.5; 35.1; 35.2; 

37.3; 46.3.3 65.2; 66.4 Закона о електронских медија, а по извештају Службе за надзор и 

анализу за месец фебруар 2020. године. 

 

Правна служба сачинила је извештаје у вези пријава које су више подносилаца 

поднели против пружаоца медијске услуге Предузећа за информисање и маркетинг Pink 

Internacional Company д.о.о. Београд – ТВ Пинк (тачке од 5 до 58). Међутим, како 

пријаве нису биле уредне, то је сходно одредби члана 4. став 3. Правилника о изрицању 

мера ПМУ у вези члана 59. став 2. Закона о општем управном поступку свим 

подносиоцима послат налог за уређење пријава и наведено им је на који начин је 

потребно исте уредити. Имајући у виду да подносиоци пријава нису поступили по 

налогу, предлог одлуке је да се пријаве одбаце као неуредне. 

 

 

5. Разматрање и доношење одлуке по пријави Армина Смајића против 

пружаоца медијске услуге Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ 

Пинк; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбацује се пријава као неуредна. 

 

 

6. Разматрање и доношење одлуке по пријави Марине Крстић против 

пружаоца медијске услуге Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ 

Пинк;  
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Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбацује се пријава као неуредна. 

 

7. Разматрање и доношење одлуке по пријави mirna.linkovi@gmail.com, 

против пружаоца медијске услуге Pink Internaтional Company д.о.о., Београд 

– ТВ Пинк; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбацује се пријава као неуредна. 

 

 

8. Разматрање и доношење одлуке по пријави „Goddess Isis“ поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбацује се пријава као неуредна. 

 

 

9. Разматрање и доношење одлуке по пријави „mjaucg“ поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбацује се пријава као неуредна. 

 

 

10. Разматрање и доношење одлуке по пријави Тање Милић поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

mailto:mirna.linkovi@gmail
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О Д Л У К У 

 

Одбацује се пријава као неуредна. 

 

 

11. Разматрање и доношење одлуке по пријави Варваре Лукач, поднетој у вези 

са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;  

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбацује се пријава као неуредна. 

 

 

12. Разматрање и доношење одлуке по пријави Шанта Весне, поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбацује се пријава као неуредна. 

 

 

13. Разматрање и доношење одлуке по пријави Драг Ане, поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбацује се пријава као неуредна. 

 

 

14. Разматрање и доношење одлуке по пријави Драгане Будимир, поднетој у 

вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 

медијске услуге Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 
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О Д Л У К У 

 

Одбацује се пријава као неуредна. 

 

15. Разматрање и доношење одлуке по пријави Mantis Maxy, поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Pink International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбацује се пријава као неуредна. 

 

 

16. Разматрање и доношење одлуке по пријави Саре Милачић, поднетој у вези 

са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;  

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбацује се пријава као неуредна. 

 

 

17. Разматрање и доношење одлуке по пријави Соње Станковић, поднетој у 

вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 

медијске услуге Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбацује се пријава као неуредна. 

 

 

18. Разматрање и доношење одлуке по пријави Кики, због наводног емитовања 

садржаја који представља насилничко понашање у ријалити програму 

„Задруга“, од стране пружаоца медијске услуге Pink Internaтional Company 

д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 
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О Д Л У К У 

 

Одбацује се пријава као неуредна.  

 

 

19. Разматрање и доношење одлуке по пријави Лауре Јамбрец, због наводног 

емитовања садржаја који представља насилницчко понашање у ријалити 

програму „Задруга“, од стране пружаоца медијске услуге Pink Internaтional 

Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбацује се пријава као неуредна. 

 

 

20. Разматрање и доношење одлуке по пријави Мие Бошњак, због наводног 

емитовања садржаја који представља насилничко понашање у ријалити 

програму „Задруга“, од стране пружаоца медијске услуге Pink Internaтional 

Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбацује се пријава као неуредна. 

 

 

21. Разматрање и доношење одлуке по пријави Миреле Џиндо, због наводног 

емитовања садржаја који представља насилничко понашање у ријалити 

програму „Задруга“, од стране пружаоца медијске услуге Pink Internaтional 

Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;  

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбацује се пријава као неуредна. 

 

 

22. Разматрање и доношење одлуке по пријави За Играм-а, због наводног 

емитовања садржаја који представља насилничко понашање у ријалити 

програму „Задруга“, од стране пружаоца медијске услуге Pink Internaтional 

Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 
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Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбацује се пријава као неуредна. 

 

 

23. Разматрање и доношење одлуке по пријави Годдесс Изиса, због наводног 

емитовања садржаја који представља насилничко понашање у ријалити 

програму „Задруга“, од стране пружаоца медијске услуге Pink Internaтional 

Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбацује се пријава као неуредна.  

 

 

24. Разматрање и доношење одлуке по пријави РЦ-а, због наводног емитовања 

садржаја који представља насилничко понашање у ријалити програму 

„Задруга“, од стране пружаоца медијске услуге Pink Internaтional Company 

д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбацује се пријава као неуредна. 

 

 

25. Разматрање и доношење одлуке по пријави Биљане Николић поднетој у 

вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 

медијске услуге Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбацује се пријава као неуредна. 

 

 

26. Разматрање и доношење одлуке по пријави Хајре Мустафић поднетој у вези 

са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;  
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Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбацује се пријава као неуредна. 

 

 

27. Разматрање и доношење одлуке по пријави Хариса Ђаковића поднетој у 

вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 

медијске услуге Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбацује се пријава као неуредна. 

 

 

28. Разматрање и доношење одлуке по пријави Јелене Уне Милошевић 

поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму 

пружаоца медијске услуге Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ 

Пинк; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбацује се пријава као неуредна. 

 

 

29. Разматрање и доношење одлуке по пријави Катарине Јазво поднетој у вези 

са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбацује се пријава као неуредна. 

 

 

30. Разматрање и доношење одлуке по пријави Кристине Иричанин поднетој у 

вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 

медијске услуге Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 
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Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбацује се пријава као неуредна. 

 

 

31. Разматрање и доношење одлуке по пријави Л.Л. поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;  

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбацује се пријава као неуредна. 

 

 

32. Разматрање и доношење одлуке по пријави Љубице Тадић поднетој у вези 

са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбацује се пријава као неуредна. 

 

 

33. Разматрање и доношење одлуке по пријави ,,скривенетајне“ поднетој у вези 

са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбацује се пријава као неуредна.  

 

 

34. Разматрање и доношење одлуке по пријави ,,tajnа_tm“ поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 
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О Д Л У К У 

 

Одбацује се пријава као неуредна. 

 

 

35. Разматрање и доношење одлуке по пријави Алексе Николића поднетој у 

вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 

медијске услуге Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбацује се пријава као неуредна. 

 

 

36. Разматрање и доношење одлуке по пријави Андреја Куртовића у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;  

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбацује се пријава као неуредна. 

 

 

37. Разматрање и доношење одлуке по пријави Bioksicane поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбацује се пријава као неуредна. 

 

 

38. Разматрање и доношење одлуке по пријави Драгице Чубрило у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге У Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 
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О Д Л У К У 

 

Одбацује се пријава као неуредна. 

 

 

39. Разматрање и доношење одлуке по пријави Eлме Вилић у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбацује се пријава као неуредна. 

 

 

40. Разматрање и доношење одлуке по пријави Иване Калак поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбацује се пријава као неуредна. 

 

 

41. Разматрање и доношење одлуке по пријави Лујкаа поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;  

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбацује се пријава као неуредна. 

 

 

42. Разматрање и доношење одлуке по пријави Маје Цене у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 
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О Д Л У К У 

 

Одбацује се пријава као неуредна. 

 

 

43. Разматрање и доношење одлуке по пријави Мајде Кмешнићанин поднетој у 

вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 

медијске услуге пружаоца медијске услуге Pink Internaтional Company д.о.о., 

Београд – ТВ Пинк; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбацује се пријава као неуредна. 

 

 

44. Разматрање и доношење одлуке по пријави Матеe Криштоф поднетој у вези 

са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбацује се пријава као неуредна. 

 

 

45. Разматрање и доношење одлуке по пријави Сање Андрић поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбацује се пријава као неуредна. 

 

 

46. Разматрање и доношење одлуке по пријави Амеле Косић, поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;  

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

  



26 

 

О Д Л У К У 

 

Одбацује се пријава као неуредна. 

 

 

47. Разматрање и доношење одлуке по пријави Андрее Ковјанић, поднетој у 

вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 

медијске услуге Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбацује се пријава као неуредна. 

 

 

48. Разматрање и доношење одлуке по пријави Ернесе Мујџе, поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбацује се пријава као неуредна.  

 

 

49. Разматрање и доношење одлуке по пријави Хусеина Герзића, поднетој у 

вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 

медијске услуге Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбацује се пријава као неуредна. 

 

 

50. Разматрање и доношење одлуке по пријави Кетрин К., поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 
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О Д Л У К У 

 

Одбацује се пријава као неуредна. 

 

 

51. Разматрање и доношење одлуке по пријави Луције Бенаковић, поднетој у 

вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 

медијске услуге Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;  

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбацује се пријава као неуредна. 

 

 

52. Разматрање и доношење одлуке по пријави Марије Филиповски, поднетој у 

вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 

медијске услуге Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбацује се пријава као неуредна. 

 

 

53. Разматрање и доношење одлуке по пријави Мериме Мехић, поднетој у вези 

са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбацује се пријава као неуредна. 

 

 

54. Разматрање и доношење одлуке по пријави Милорада Поповића, поднетој у 

вези са програмским садржајем емитованим на пружаоца медијске услуге 

Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 
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О Д Л У К У 

 

Одбацује се пријава као неуредна. 

 

 

55. Rазматрање и доношење одлуке по пријави Roberte Dulce, поднетој у вези 

са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбацује се пријава као неуредна. 

 

 

56. Разматрање и доношење одлуке по пријави Саните Алић, поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;  

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбацује се пријава као неуредна. 

 

 

57. Разматрање и доношење одлуке по пријави Смиље Томић, поднетој у вези 

са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбацује се пријава као неуредна. 

 

 

58. Разматрање и доношење одлуке по пријави Тање Милић, поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 
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О Д Л У К У 

 

Одбацује се пријава као неуредна. 

 

 

59. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Радио Љубовија д.o.o., Љубовија – Радио Љубовија, пре истека времена на 

које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским 

медијима; 

 

На основу стања дуга на дан 23.03.2018.године послато је Обавештење о 

неизмиреном дугу у износу од 2.219,10 динара.  

 

Покренут је поступак одузимања дозволе 20.01.2020.године на износ дуга од 

2.219,10 динара (6,3 м). 

 

Месечни износ накнаде 347,94 динара. 

 

Уплатом од 2.219,10 динара, дана 17.01.2020.године, дуг је измирен у целости.  

 

Финансијска служба предлаже обуставу поступка. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак. 

 

 

60. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Радио Новости д.o.o., Београд – Радио Новости, пре истека времена на које 

је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 

 

На основу стања дуга на дан 23.03.2018. године послато је Обавештење о 

неизмиреном дугу у износу од 212.764,29 динара. Дана 26.12.2019. године пружаоц 

медијске услуге је уплатио износ од 30.000,00 дин. и 31.12.2019. године износ од 

30.000,00 динара тако да је покренут поступак одузимања дозволе 20.01.2020.године на 

износ дуга од 152.764,29 динара (4,8 м). 

 

Месечни износ накнаде 31.260,81 динара. 

 

Уплатама од 50.000,00 динара, дана 20.01.2020.године и 134.025,10 динара дана 

29.01.2020.године, дуг је измирен у целости.  

 

Финансијска служба предлаже обуставу поступка. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 
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О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак. 

 

 

61. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге 

Play radio d.o.o., Београд – Radio Play, пре истека времена на које је издата 

сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;  

 

На основу стања дуга на дан 23.03.2018.године послато је Обавештење о 

неизмиреном дугу у износу од 1.378.327,73 динара. Покренут је поступак одузимања 

дозволе 20.01.2020. године на износ дуга од 1.378.327,73 динара (8 м). 

 

Месечни износ накнаде 172.821,56 динара. 

 

Уплатама од 1.901.037,16 динара, дана 05.03.2020. године дуг је измирен у 

целости.  

 

Финансијска служба предлаже обуставу поступка. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак. 

 

 

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

идентификационог знака пружаоца медијске услуге Бета радио д.о.о., 

Београд – Радио АС ФМ Београд 107,9; 

 

Према Регистру пружалаца медијских услуга, Привредно друштво Бета радио 

д.о.о., Београд, Мије Ковачевића 10д – Радио АС ФМ Београд 107,9 ималац је дозволе 

за пружање медијске услуге бр. 18/2006-12. 

 

Пружалац медијске услуге поднео је Регулатору дана 26.02.2020. године захтев 

за промену идентификационог знака у нови идентификациони знак „Радио Супер ФМ 

107,9“. 

 

Чланом 49. Закона о електронским медијима прописано је да се на обавезу 

идентификације пружаоца медијске услуге примењују одредбе закона којим се уређује 

област јавног информисања и медија. 

 

Одредбама из члана 34. Закона о јавном информисању и медијима прописано је 

да се у сваком медију обавезно објављују основни подаци о медију у облику 

импресума, скраћеног импресума, односно идентификације. 

 

Чланом 35. став 4. истог закона прописано је да идентификација телевизијског 

програма садржи карактеристичну ознаку аудио-визуелне медијске услуге, односно 
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телевизијског програма, а одредбом члана 36. став 5. одређено је да се идентификација 

телевизијског програма објављује све време трајања програма. 

 

Увидом у Регистар издатих дозвола, утврђено ја да ни један од пружалаца 

медијских услуга нема регистрован идентификациони знак „Радио Супер ФМ 107,9“. 

 

Имајући у виду напред наведено, то је нацрт предлога Правне службе: 

- Да Савет Регулатора одобри промену идентификационог знака пружаоца 

медијске услуге Привредно друштво Бета радио д.о.о., Београд, Мије 

Ковачевића 10д – Радио АС ФМ Београд 107,9 у дозволи бр. 18/2006-12. 

- Да Стручна служба обавестити Регулаторну агенцију за електронске 

комуникације и поштанске услуге о насталој промени идентификационог знака у 

дозволи бр. 18/2006-12  

- Да се налажи Стручној служби да изврши промену података у дозволи бр. 

18/2006-12 пружаоца медијске услуге Бета радио д.о.о., Београд, Мије 

Ковачевића 10д – Радио АС ФМ Београд 107,9, која се односи на промену 

идентификационог знака. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одобрава се промена идентификационог знака пружаоца медијске услуге 

Привредно друштво Бета радио“ д.о.о., Београд, Мије Ковачевића 10д – Радио АС ФМ 

Београд 107,9 у дозволи бр. 18/2006-12. 

 

Налаже се стручној служби да обавестити Регулаторну агенцију за електронске 

комуникације и поштанске услуге о насталој промени идентификационог знака у 

дозволи бр. 18/2006-12. 

 

Налаже се стручној служби да изврши промену података у дозволи бр. 18/2006-

12 пружаоца медијске услуге Бета радио д.о.о., Београд, Мије Ковачевића 10д – Радио 

АС ФМ Београд 107,9, која се односи на промену идентификационог знака. 
 

 

63. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге 

Телевизија, Лесковац а.д., Лесковац – ТВ Лесковац; 

 

Дана 03.09.2019. године пружалац медијске услуге Друштво са ограниченом 

одговорношћу Привредно друштво за производњу и емитовање ТВ програма 

Телевизија Лесковац а.д., Лесковац, Булевар ослобођења 92-ТВ Лесковац је обавестио 

Регулаторно тело за електронске медије (у даљем тексту: Регулатор) је извршио 

промену власничке структуре без претходне сагласности Регулатора, тако што је 

уместо досадашњих оснивача Владице Јовановића (72,92%), Акционарског Фонд Ад, 

Београд (16,61%) и Малих Акционара (10,47%) уписан нови оснивач Радојица 

Милосављевић са 100% удела у оснивачком капиталу наведеног друштва. 

 

Дана 29.11.2019. године Регулатор је наведеном пружаоцу медијске услуге 

упутио допис у коме се наводи да је ималац дозволе за пружање медијске услуге дужан 
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да сваку промену власничке структуре у основном капиталу (промена оснивача или 

промена висине учешћа оснивача у капиталу) претходно пријави Регулатору у писменој 

форми у складу са чланом 105. став 1. Закона о електронским медијима. Такође, 

наведеним дописом је тражено да пружалац медијске услуге наведе разлоге због којих 

је промена власничке структуре извршена без претходне сагласности Регулатора, као и 

да поднесе допуну документације. 

 

Поступајући по налогу Регулатора, Привредно друштво за производњу и 

емитовање ТВ програма Телевизија Лесковац а.д., Лесковац, Булевар ослобођења 92-

ТВ Лесковац је дана 18.12.2019. године, односно дана 27.01.2020. године доставио 

дописе у којима се наводи да је до промене власничке структуре без претходног 

обавештења и сагласности Регулатора дошло преко Београдска берзе и Централног 

регистра хартија од вредности, који нису захтевали сагласност за промену власничке 

структуре. У прилогу дописа је достављена тражена документација, и то: 1) податак о 

дозволи коју правни субјект који учествује у промени власничке структуре поседује, 

односно о томе са којим имаоцем дозволе је повезан и на који начин; 2) изјава 

законског заступника подносиоца пријаве, Велибора Стојковића, да услед промене 

власничке структуре неће доћи до нарушавања медијског плурализма, сходно члану 45. 

став 1. алинеја 2. и члану 46. Закона о јавном информисању и медијима („Службени 

гласник РС“, бр. 83/14 и 58/15), или податак регистрованог истраживача јавног мњења 

да слушаност/гледаност у зони покривања у календарској години која претходи 

обједињавању не прелази 35% од укупне слушаности/гледаности у зони покривања. 

 

Увидом у регистар медијских услуга Регулатора утврђено је да је Привредно 

друштво за производњу и емитовање ТВ програма Телевизија Лесковац а.д., Лесковац, 

Булевар ослобођења 92-ТВ Лесковац ималац дозволе број 87/2008-3 од 03.03.2017. 

године на алотменту Јастребац. 

 

Имајући у виду достављене исправе, као и чињеницу да је Привредно друштво 

за производњу и емитовање ТВ програма Телевизија, Лесковац а.д., Лесковац, Булевар 

ослобођења 92-ТВ Лесковац извршио промену власничке структуре у основном 

капиталу без претходне пријаве Регулатору, утврђено је да услед извршене промене 

власничке структуре неће настати стање којим се нарушава медијски плурализам, те је 

нацрт предлога Правне службе:  

 

- Упутити допис пружаоцу медијске услуге Привредно друштво за производњу и 

емитовање ТВ програма телевизија Лесковац ад, Лесковац, Булевар ослобођења 

92-ТВ Лесковац којим ће обавестити истог да је према одредби из члана 105. 

став 1. Закона о електронским медијима („Сл. гласник РС“ бр. 83/14 и 6/16-др. 

закон), ималац дозволе за пружање медијске услуге дужан да сваку промену 

власничке структуре у основном капиталу (промена оснивача или промена 

висине учешћа оснивача у капиталу), претходно пријави Регулатору у писменој 

форми и да ће Савет Регулатора убудуће, у случају непријављивања промене 

власничке структуре Регулатору, покренути поступак изрицања мера, у складу 

са чланом 28. Закона о електронским медијима или, 

- Даје се налог Стручној служби Регулатора да изврши промену података у 

дозволи за пружање медијске услуге Привредно друштво за производњу и 

емитовање ТВ програма телевизија Лесковац ад, Лесковац, Булевар ослобођења 

92-ТВ Лесковац који се односе на власничку структуру и законског заступника 

наведеног имаоца дозволе. 
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Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Упутити допис пружаоцу медијске услуге Привредно друштво за производњу и 

емитовање ТВ програма Телевизија Лесковац а.д., Лесковац, Булевар ослобођења 92 - 

ТВ Лесковац којим ће обавестити истог да је према одредби из члана 105. став 1. Закона 

о електронским медијима („Сл. гласник РС“ бр. 83/14 и 6/16-др. закон), ималац дозволе 

за пружање медијске услуге дужан да сваку промену власничке структуре у основном 

капиталу (промена оснивача или промена висине учешћа оснивача у капиталу), 

претходно пријави Регулатору у писменој форми и да ће Савет Регулатора убудуће, у 

случају непријављивања промене власничке структуре Регулатору, покренути поступак 

изрицања мера, у складу са чланом 28. Закона о електронским медијима или, 

 

Даје се налог Стручној служби Регулатора да изврши промену података у 

дозволи за пружање медијске услуге Привредно друштво за производњу и емитовање 

ТВ програма Телевизија Лесковац а.д., Лесковац, Булевар ослобођења 92-ТВ Лесковац 

који се односе на власничку структуру и законског заступника наведеног имаоца 

дозволе.  

 

 

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

пружаоца медијске услуге Радио и телевизија Трстеник д.о.о., Трестеник – 

ТВ Трстеник; 

 

Дана 05. фебруара 2020. године, оператор електронске комуникационе мреже 

„Телеком Србија“ а.д. из Беогада, Таковска 2, доставио је на захтев Регулатора преглед 

подручја и броја корисника ТВ Канала, које оператор нуди својим корисницима. 

 

На основу увида у документацију, заведену под бројем 05-310/20 утврђено је да 

је дошло до повећања броја корисника услуга дистрибуције медијских садржаја пакета 

у којима се налази пружалац медијске услуге „Радио и телевизија Трстеник“ д.о.о. из 

Трстеника, ул. Кнегиње Милице бб-ТВ Трстеник (у даљем тексту: ТВ Трстеник), тако 

да су се стекли услови да се за ТВ Трстеник промени Привремено решење број КН/86-

1267/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге ТВ Трстеник 

утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге телевизијског емитовања путем 

електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни системи, IPTV и др.) 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге К86: „Радио и телевизија Трстеник“ д.о.о. из Трстеника, 

ул. Кнегиње Милице бб-ТВ Трстеник, МБ 17021354 почев од 12.03.2020. године, у 

износу од 8.035,95 динара. 
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65. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за 

пружаоца медијске услуге HD-WIN д.о.о., Београд – Арена Спорт 1; 

 

Дана 05. фебруара 2020. године, оператор електронске комуникационе мреже 

„Телеком Србија“ а.д. из Беогада, Таковска 2, доставио је на захтев Регулатора преглед 

подручја и броја корисника ТВ Канала, које оператор нуди својим корисницима. 

 

На основу увида у документацију, заведену под бројем 05-310/20 утврђено је да 

је дошло до повећања броја корисника услуга дистрибуције медијских садржаја пакета 

у којима се налази пружалац медијске услуге Друштво за телекомуникације „HD-WIN“ 

д.о.о. из Београда, Милутина Миланковића 9а-Арена Спорт 1 (у даљем тексту: Арена 

спорт 1), тако да су се стекли услови да се за Арену спорт 1 промени Привремено 

решење број КН/141-1537/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге 

Арена спорт 1 утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге телевизијског 

емитовања путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни 

системи, IPTV и др.) 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге К141: Друштво за телекомуникације „HD-WIN“ д.о.о. из 

Београда, Милутина Миланковића 9а-Арена Спорт 1, МБ 20510293 почев од 12.03.2020. 

године, у износу од 318.864,56 динара. 

 

 

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

пружаоца медијске услуге Поморавски гласник д.о.о., Ниш – РТП;  

 

Дана 05. фебруара 2020. године, оператор електронске комуникационе мреже 

„Телеком Србија“ а.д. из Беогада, Таковска 2, доставио је на захтев Регулатора преглед 

подручја и броја корисника ТВ Канала, које оператор нуди својим корисницима. 

 

На основу увида у документацију, заведену под бројем 05-310/20 утврђено је да 

је дошло до повећања броја корисника услуга дистрибуције медијских садржаја пакета 

у којима се налази пружалац медијске услуге „Поморавски гласник“ д.о.о. из Ниша, ул. 

Косте Стаменковића 6/2-РТП (у даљем тексту: РТП), тако да су се стекли услови да се 

за РТП промени Привремено решење број КН/202-1470/17 од 21.04.2017. године, којим 

је пружаоцу медијске услуге РТП утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге 

телевизијског емитовања путем електронске комуникационе мреже(кабловски 

дистрибутивни системи, IPTV и др.) 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 
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О Д Л У К У 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге К202: „Поморавски гласник“ д.о.о. из Ниша, ул. Косте 

Стаменковића 6/2-РТП, МБ 21079278 почев од 12.03.2020. године, у износу од 9.747,57 

динара. 

 

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

пружаоца медијске услуге „Клик-Комерц д.о.о., Горњи Милановац – ТВ 

Инфо 24 Плус; 

 

Дана 05. фебруара 2020. године, оператор електронске комуникационе мреже 

„Телеком Србија“ а.д. из Беогада, Таковска 2, доставио је на захтев Регулатора преглед 

подручја и броја корисника ТВ Канала, које оператор нуди својим корисницима. 

 

На основу увида у документацију, заведену под бројем 05-310/20 утврђено је да 

је дошло до повећања броја корисника услуга дистрибуције медијских садржаја пакета 

у којима се налази пружалац медијске услуге Предузеће за производњу, промет и 

услуге „Клик-Комерц“ д.о.о. из Горњег Милановца, Трг Кнеза Михаила 1-ТВ Инфо 24 

Плус(у даљем тексту: ТВ Инфо плус), тако да су се стекли услови да се за ТВ Инфо 24 

Плус промени Привремено решење број КН/244-1603/17 од 21.04.2017. године, којим је 

пружаоцу медијске услуге ТВ Инфо 24 Плус утврђена висина накнаде за пружање 

медијске услуге телевизијског емитовања путем електронске комуникационе мреже 

(кабловски дистрибутивни системи, IPTV и др.) 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге К244: Предузеће за производњу, промет и услуге „Клик-

Комерц“ д.о.о. из Горњег Милановца, Трг Кнеза Михаила 1-ТВ Инфо 24 Плус, МБ 

06957153 почев од 12.03.2020. године, у износу од 9.386,78 динара. 

 

 

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

пружаоца медијске услуге Радиотелевизија АС д.о.о., Шабац – ТВ АС; 

 

Дана 05. фебруара 2020. године, оператор електронске комуникационе мреже 

„Телеком Србија“ а.д. из Беогада, Таковска 2, доставио је на захтев Регулатора преглед 

подручја и броја корисника ТВ Канала, које оператор нуди својим корисницима. 

 

На основу увида у документацију, заведену под бројем 05-310/20 утврђено је да 

је дошло до повећања броја корисника услуга дистрибуције медијских садржаја пакета 

у којима се налази пружалац медијске услуге Радиодифузно друштво „Радиотелевизија 

АС“ д.о.о. из Шапца, ул. Краља Милана 9-ТВ АС (у даљем тексту: ТВ АС), тако да су 

се стекли услови да се за ТВ АС промени Привремено решење број КН/273-1478/19 од 
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21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге ТВ АС утврђена висина накнаде 

за пружање медијске услуге телевизијског емитовања путем електронске 

комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни системи, IPTV и др.) 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге К273: Радиодифузно друштво „Радиотелевизија АС“ 

д.о.о. из Шапца, ул. Краља Милана 9-ТВ АС, МБ 07862270 почев од 12.03.2020. године, 

у износу од 14.086,93 динара. 

 

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

пружаоца медијске услуге NS-AS д.о.о., Нови Сад – Радио АС ФМ; 

 

Дана 05. фебруара 2020. године, оператор електронске комуникационе мреже 

„Телеком Србија“ а.д. из Беогада, Таковска 2, доставио је на захтев Регулатора преглед 

подручја и броја корисника ТВ Канала, које оператор нуди својим корисницима. 

 

На основу увида у документацију, заведену под бројем 05-310/20 утврђено је да 

је дошло до повећања броја корисника услуга дистрибуције медијских садржаја пакета 

у којима се налази пружалац медијске услуге „NS-AS“ д.о.о. производња, трговина и 

услуге из Новог Сада, Народног фронта 73-Радио АС ФМ (у даљем тексту: Радио АС 

ФМ), тако да су се стекли услови да се за Радио АС ФМ промени Привремено решење 

број КН/276-1480/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге Радио 

АС ФМ утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге радија путем електронске 

комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни системи, IPTV и др.) 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге радија 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге К276: „NS-AS“ д.о.о. производња, трговина и услуге из 

Новог Сада, Народног фронта 73-Радио АС ФМ, МБ 08696799 почев од 12.03.2020. 

године, у износу од 6.501,34 динара. 

 

 

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

пружаоца медијске услуге Радио Телевизија Врање д.о.о., Врање – ТВ 

Врање; 

 

Дана 05. фебруара 2020. године, оператор електронске комуникационе мреже 

„Телеком Србија“ а.д. из Беогада, Таковска 2, доставио је на захтев Регулатора преглед 

подручја и броја корисника ТВ Канала, које оператор нуди својим корисницима. 



37 

 

На основу увида у документацију, заведену под бројем 05-310/20 утврђено је да 

је дошло до повећања броја корисника услуга дистрибуције медијских садржаја пакета 

у којима се налази пружалац медијске услуге „Радио Телевизија Врање“ д.о.о. из 

Врања, ул. Партизанска 17А-ТВ Врање (у даљем тексту: ТВ Врање), тако да су се 

стекли услови да се за ТВ Врање промени Привремено решење број КН/279-1276/17 од 

21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге ТВ Врање утврђена висина 

накнаде за пружање медијске услуге телевизијског емитовања путем електронске 

комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни системи, IPTV и др.) 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге К279: „Радио Телевизија Врање“ д.о.о. из Врања, ул. 

Партизанска 17А-ТВ Врање, МБ 07285531 почев од 12.03.2020. године, у износу од 

58.648,46 динара. 

 

 

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

пружаоца медијске услуге Студио Б д.о.о. Београд – Радио Студио Б;  

 

Дана 05. фебруара 2020. године, оператор електронске комуникационе мреже 

„Телеком Србија“ а.д. из Беогада, Таковска 2, доставио је на захтев Регулатора преглед 

подручја и броја корисника ТВ Канала и радио станица, које оператор нуди својим 

корисницима. 

 

На основу увида у документацију, заведену под бројем 05-310/20 утврђено је да 

је дошло до повећања броја корисника услуга дистрибуције медијских садржаја пакета 

у којима се налази пружалац медијске услуге Радиодифузно предузеће „Студио Б“ 

д.о.о. из Београда, Масарикова 5-Радио Студио Б (у даљем тексту: Радио Студио Б), 

тако да су се стекли услови да се за Радио Студио Б промени Привремено решење број 

КН/346-1490/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге Радио 

Студио Б утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге радија путем 

електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни системи, IPTV и др.) 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге радија 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге К346: Радиодифузно предузеће „Студио Б“ д.о.о. из 

Београда, Масарикова 5-Радио Студио Б, МБ 07010109 почев од 12.03.2020. годинеу 

износу од 6.071,18 динара. 
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72. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за 

пружаоца медијске услуге Милош Стошић ПР Агенција за маркетинг Skay 

Media team, Врање – TV Skay; 

 

Дана 05. фебруара 2020. године, оператор електронске комуникационе мреже 

„Телеком Србија“ а.д. из Беогада, Таковска 2, доставио је на захтев Регулатора преглед 

подручја и броја корисника ТВ Канала, које оператор нуди својим корисницима. 

 

На основу увида у документацију, заведену под бројем 05-310/20 утврђено је да 

је дошло до повећања броја корисника услуга дистрибуције медијских садржаја пакета 

у којима се налази пружалац медијске услуге Милош Стошић ПР Агенција за 

маркетинг „Skay Media team“ из Врања, Ранутовац бб-TV Skay (у даљем тексту: TV 

Skay), тако да су се стекли услови да се за TV Skay промени Привремено решење број 

КН/431-716/19 од 22.04.2019. године, којим је пружаоцу медијске услуге TV Skay 

утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге телевизијског емитовања путем 

електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни системи, IPTV и др.) 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге К431: Милош Стошић ПР Агенција за маркетинг „Skay 

Media team“ из Врања, Ранутовац бб-TV Skay, МБ 63241105 почев од 12.03.2020. 

године, у износу од 3.116,48 динара. 

 

 

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

пружаоца медијске услуге Информативни центар д.о.о. Прибој – ТВ Прибој; 

 

Дана 05. фебруара 2020. године, оператор електронске комуникационе мреже 

„Телеком Србија“ а.д. из Беогада, Таковска 2, доставио је на захтев Регулатора преглед 

подручја и броја корисника ТВ Канала, које оператор нуди својим корисницима. 

 

На основу увида у документацију, заведену под бројем 05-310/20 утврђено је да 

је дошло до повећања броја корисника услуга дистрибуције медијских садржаја пакета 

у којима се налази пружалац медијске услуге „Информативни центар“ д.о.о. из Прибоја, 

Трг ФАП-а бб-ТВ Прибој (у даљем тексту: ТВ Прибој), тако да су се стекли услови да 

се за Arena Esports промени Привремено решење број КН/347-1491/17 од 21.04.2017. 

године, којим је пружаоцу медијске услуге ТВ Прибој утврђена висина накнаде за 

пружање медијске услуге телевизијског емитовања путем електронске комуникационе 

мреже (кабловски дистрибутивни системи, IPTV и др.) 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 
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О Д Л У К У 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге К347: „Информативни центар“ д.о.о. из Прибоја, Трг 

ФАП-а бб-ТВ Прибој, МБ 07246188 почев од 12.03.2020. годинеу износу од 6.642,74 

динара.  

 

 

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

пружаоца медијске услуге Pink International company“ д.о.о., Београд – 

Радио Пинк; 

 

Дана 05. фебруара 2020. године, оператор електронске комуникационе мреже 

„Телеком Србија“ а.д. из Беогада, Таковска 2, доставио је на захтев Регулатора преглед 

подручја и броја корисника ТВ Канала и радио станица, које оператор нуди својим 

корисницима. 

 

На основу увида у документацију, заведену под бројем 05-310/20 утврђено је да 

је дошло до повећања броја корисника услуга дистрибуције медијских садржаја пакета 

у којима се налази пружалац медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг 

„Pink International company“ д.о.о. из Београда, Незнаног јунака 1-Радио Пинк (у даљем 

тексту: Радио Пинк), тако да су се стекли услови да се за Радио Пинк промени 

Привремено решење број КН/353-2509/18 од 12.05.2018. године, којим је пружаоцу 

медијске услуге Радио Пинк утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге 

радија путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни системи, 

IPTV и др.) 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге радија 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге К353: Предузеће за информисање и маркетинг „Pink 

International company“ д.о.о. из Београда, Незнаног јунака 1-Радио Пинк, МБ 06908381 

почев од 12.03.2020. године, у износу од 9.371,25 динара. 

 

 

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

пружаоца медијске услуге Mостнет РТВ д.о.о., Прокупље – Мостнет; 

 

 

Дана 05. фебруара 2020. године, оператор електронске комуникационе мреже 

„Телеком Србија“ а.д. из Беогада, Таковска 2, доставио је на захтев Регулатора преглед 

подручја и броја корисника ТВ Канала, које оператор нуди својим корисницима. 

 

На основу увида у документацију, заведену под бројем 05-310/20 утврђено је да 

је дошло до повећања броја корисника услуга дистрибуције медијских садржаја пакета 
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у којима се налази пружалац медијске услуге Привредно друштво за радио и 

телевизијске активности „Mостнет РТВ“ д.о.о. из Прокупља, Југ Богданова 94-Мостнет 

(у даљем тексту: Мостнет), тако да су се стекли услови да се за Мостнет промени 

Привремено решење број КН/374-2331/19 од 05.12.2019. године, којим је пружаоцу 

медијске услуге Мостнет утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге 

телевизијског емитовања путем електронске комуникационе мреже (кабловски 

дистрибутивни системи, IPTV и др.) 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге К374: Привредно друштво за радио и телевизијске 

активности „Mостнет РТВ“ д.о.о. из Прокупља, Југ Богданова 94 - Мостнет, МБ 

20305860 почев од 12.03.2020. године, у износу од 10.339,03 динара. 

 

 

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

пружаоца медијске услуге Радио Телевизија Четири С д.о.о., Бојник – ТВ 

4С;  

 

Дана 05. фебруара 2020. године, оператор електронске комуникационе мреже 

„Телеком Србија“ а.д. из Беогада, Таковска 2, доставио је на захтев Регулатора преглед 

подручја и броја корисника ТВ Канала, које оператор нуди својим корисницима. 

 

На основу увида у документацију, заведену под бројем 05-310/20 утврђено је да 

је дошло до повећања броја корисника услуга дистрибуције медијских садржаја пакета 

у којима се налази пружалац медијске услуге Радио Телевизија „Четири С“ д.о.о. из 

Бојника, ул. Стојана Љубића бб-ТВ 4С „(у даљем тексту: ТВ 4С), тако да су се стекли 

услови да се за ТВ 4С промени Привремено решење број КН/384-2557/18 од 26.12.2018. 

године, којим је пружаоцу медијске услуге ТВ 4С утврђена висина накнаде за пружање 

медијске услуге телевизијског емитовања путем електронске комуникационе мреже 

(кабловски дистрибутивни системи, IPTV и др.) 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге К384: Радио Телевизија „Четири С“ д.о.о. из Бојника, ул. 

Стојана Љубића бб-ТВ 4С, МБ 06943578 почев од 12.03.2020. године, у износу од 

5.694,13 динара. 
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77. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за 

пружаоца медијске услуге HD-WIN д.о.о. Београд – Арена Спорт; 

 

Друштво за телекомуникације „HD-WIN“ д.о.о. из Београда, Милутина 

Миланковића 9а-Арена Спорт, је у складу са одредбом члана 84. Закона о електронским 

медијима, доставило Регулатору у року од 30 дана од дана пријема дозволе, уговор са 

оператором електронске комуникационе мреже за дистрибуцију медијских садржаја. 

Увидом у документацију, утврђено је да пружалац медијске услуге Арена Спорт 

дистрибуира медијски садржај на подручју на којем оператори, имају укупно 428501 

прикључак. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

О Д Л У К У 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге К393: Друштво за телекомуникације „HD-WIN“д.о.о. из 

Београда, Милутина Миланковића 9а-Арена Спорт, МБ 20510293 почев од 12.03.2020. 

године, у износу од 183.184,18 динара. 

 

 

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

пружаоца медијске услуге Приватно предузеће за производњу промет и 

услуге Bukovača Company д.о.о. Нова Варош – ТВ Златар; 

 

Дана 05. фебруара 2020. године, оператор електронске комуникационе мреже 

„Телеком Србија“ а.д. из Беогада, Таковска 2, доставио је на захтев Регулатора преглед 

подручја и броја корисника ТВ Канала, које оператор нуди својим корисницима. 

 

На основу увида у документацију, заведену под бројем 05-310/20 утврђено је да 

је дошло до повећања броја корисника услуга дистрибуције медијских садржаја пакета 

у којима се налази пружалац медијске услуге Приватно предузеће за производњу 

промет и услуге „Bukovača Company“ д.о.о. из Нове Вароши,Треће пролетерске бр. 57-

ТВ Златар, (у даљем тексту: ТВ Златар), тако да су се стекли услови да се за ТВ Златар 

промени Привремено решење број КН/414-2321/19 од 05.12.2020. године, којим је 

пружаоцу медијске услуге ТВ Златар утврђена висина накнаде за пружање медијске 

услуге телевизијског емитовања путем електронске комуникационе мреже (кабловски 

дистрибутивни системи, IPTV и др.) 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге К414: Приватно предузеће за производњу промет и 

услуге „Bukovača Company“д.о.о. из Нове Вароши,Треће пролетерске бр. 57-ТВ Златар, 

МБ 06570640 почев од 12.03.2020. године, у износу од 3.804,18 динара.  
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79. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за 

пружаоца медијске услуге Televizija GM Plus Cable д.о.о. Горњи Милановац 

– TV GM Plus; 

 

Предузеће за емитовање телевизијског програма „Televizija GM Plus Cable“ д.о.о. 

из Горњег Милановца, Трг Кнеза Михаила 1-TV GM Plus, је у складу са одредбом 

члана 84. Закона о електронским медијима, доставило Регулатору у року од 30 дана од 

дана пријема дозволе, уговор са оператором електронске комуникационе мреже за 

дистрибуцију медијских садржаја. Увидом у документацију, утврђено је да пружалац 

медијске услуге TV GM Plus дистрибуира медијски садржај на подручју на којем 

оператори, имају укупно 22777 прикључак. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге К440: Предузеће за емитовање телевизијског програма 

„Televizija GM Plus Cable“ д.о.о. из Горњег Милановца,Трг Кнеза Михаила 1-TV GM 

Plus, МБ 21480274 почев од 12.03.2020. године, у износу од 12.982,89 динара. 

 

 

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

пружаоца медијске услуге Новосадска ТВ д.о.о., Нови Сад – ВТВ; 

 

Дана 05. фебруара 2020. године, оператор електронске комуникационе мреже 

„Телеком Србија“ а.д. из Беогада, Таковска 2, доставио је на захтев Регулатора преглед 

подручја и броја корисника ТВ Канала, које оператор нуди својим корисницима. 

 

На основу увида у документацију, заведену под бројем 05-310/20 утврђено је да 

је дошло до повећања броја корисника услуга дистрибуције медијских садржаја пакета 

у којима се налази пружалац медијске услуге „Новосадска ТВ“д.о.о. из Новог Сада, Трг 

Слободе 3-ВТВ (у даљем тексту: ВТВ), тако да су се стекли услови да се за ВТВ 

промени Привремено решење број КН/449-2264/19 од 28.11.2019. године, којим је 

пружаоцу медијске услуге ВТВ утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге 

телевизијског емитовања путем електронске комуникационе мреже (кабловски 

дистрибутивни системи, IPTV и др.) 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 
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др.) пружаоцу медијске услуге К449: „Новосадска ТВ“д.о.о. из Новог Сада,Трг Слободе 

3-ВТВ, МБ 08691193 почев од 12.03.2020. године, у износу од 55.911,18 динара. 

 

 

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

пружаоца медијске услуге Arena Esports Production д.о.о. Београд – Arena 

Esports; 

 

Дана 05. фебруара 2020. године, оператор електронске комуникационе мреже 

„Телеком Србија“ а.д. из Беогада, Таковска 2, доставио је на захтев Регулатора преглед 

подручја и броја корисника ТВ Канала, које оператор нуди својим корисницима. 

 

На основу увида у документацију, заведену под бројем 05-310/20 утврђено је да 

је дошло до повећања броја корисника услуга дистрибуције медијских садржаја пакета 

у којима се налази пружалац медијске услуге „Arena Esports Production“ д.о.о. из 

Београда, Булевар Николе Тесле 3-Arena Esports (у даљем тексту: Arena Esports), тако 

да су се стекли услови да се за Arena Esports промени Привремено решење број КН/452-

2289/19 од 28.11.2019. године, којим је пружаоцу медијске услуге Arena Esports 

утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге телевизијског емитовања путем 

електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни системи, IPTV и др.) 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишње накнаде за пружање медијске услуге телевизије 

путем електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, IPTV и 

др.) пружаоцу медијске услуге К452: „Arena Esports Production“ д.о.о. из Београда, 

Булевар Николе Тесле 3-Arena Esports, МБ 21502855 почев од 12.03.2020. године, у 

износу од 189.778,36 динара. 

 

 

82. Разматрање молбе Савеза глувих и наглувих Србије и доношење одлуке; 

 

Савез глувих и наглувих Србије поднео је дана 12. марта 2020. године молбу са 

да РЕМ упути обавезујуће упутство свим пружаоцима медијске услуге са националном 

покривреношћу као и јавним медијским сервисима да се сва обраћања председника 

Републике, председника Владе РС и осталих релевантних особа које говоре о корона 

вирусу учине доступним глувим и наглувим особама путем превода на Српски 

знаковни језик. Стручне службе су указале да је Препорука о већој доступности 

програмских садржаја особама са инвалидитетом а коју је усвојио Савет и даље на 

снази и предложила Савету да се упути допис свим ПМУ а посебно јавним медијским 

сервисима и ПМУ са националном покривеношћу да се вести и централне 

информативне емисије учине доступним и на знаковном језику. 

 

О Д Л У К А 

 

Да се на званичној интернет страници РЕМ-а објави обавештење јавним 

медијским сервисима и комерцијалним пружаоцима медијских услуга са националном 
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покривеношћу о потреби да се учине доступним сва саопштења органа јавне власти 

хитне природе која се односе на корона вирус (COVID-19) путем отворених титлова 

или српског знаковног језика. 

 

83. Информација Кризног штаба за ванредне ситуације о обавештењима 

државних органа о корона вирусу; 

 

Стручне службе су информисале Савет о најави Оперативног штаба за хитно и 

организовано деловање у случају пандемије или епидемије заразних болести да је у 

припреми спот Министарства здравља и захтеву да се наведени спот као и други 

спотови у вези са корона вирусом доставе ПМУ са националном покривеношћу ради 

објављивања.  

 

О Д Л У К А 

 

Налаже се стручним службама РЕМ-а да одмах по пријему хитних обавештења 

државних органа у вези са корона вирусом (COVID-19) исти проследе јавним 

медијским сервисима и комерцијалним пружалаоцима медијских услуга са 

националном покривеношћу ради објављивања и о предузетом информишу Савет. 

 

84. Разно. 

 

Под овом тачком дневног реда није било дискусије. 

 

Седница завршена у 13.35 часова. 

 

 

Записник сачинио: 

Генерални секретар 

 

Милан Тодоровић 

 

 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

Горан Петровић 


