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Број: 

Датум: 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

 

 

са 343. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 13.06.2019. године, са почетком у 11 часова. 

 

У раду седнице учествовали су телефонским путем сходно члану 37. став 2 

Пословника о раду Савета РЕМ, следећи чланови Савета: 

 

1. Горан Петровић, заменик председника Савета; 

2. Оливера Зекић, члан Савета 

3. Александра Јанковић, члан Савета 

4. мр. Горана Пековић, члан Савета 

5. Ђорђe Возаревић, члан Савета 

6. Радојe Кујовић, члан Савета 

 

Седници је присуствоваo Никола Попмихајлов, медијски аналитичар. 

 

Седницом је председавао заменик председника Савета, Горан Петровић, који је 

констатовао да Савет има кворум за рад и пуноправно одлучивање.   

 

За седницу је предложен следећи дневни ред: 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу у вези са садржајем   

емитованим у ријалити програму „Задруга“ дана 12.06.2019. године ПМУ 

Предузеће за информисање и маркетинг Pink International Company д.о.о 

Београд – ТВ Пинк и доношење одлуке; 

3. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу у вези са садржајем   

емитованим у емисији „Амиџи шоу“ дана 11.06.2019. године у програму 

ПМУ Предузећа за информисање и маркетинг Pink International Company 

д.о.о Београд – ТВ Пинк и доношење одлуке; 

4. Разматрање захтева Minacord Media д.о.о. Београд за промену одзивног 

знака „StyleFyle“ у „KКids“ и измену програмског елабората у 

специјализовани дечији програм; 

5. Предмет: Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге 

Медијски центар Клик 105 д.о.о. из Зрењанина, ул. Раде Кончара бр. 23/12 – 

Радио Клик ФМ 105,0 за исправку решења Савета Регулаторног тела за 

електронске медије број 05-326/19-5 од 31.05.2019. године 



  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 343. ванредне седнице. 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу у вези са садржајем   

емитованим у ријалити програму „Задруга“ дана 12.06.2019. године 

ПМУ Предузеће за информисање и маркетинг Pink International 

Company д.о.о Београд – ТВ Пинк и доношење одлуке; 

3. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу у вези са садржајем   

емитованим у емисији „Амиџи шоу“ дана 11.06.2019. године у програму 

ПМУ Предузећа за информисање и маркетинг Pink International 

Company д.о.о Београд – ТВ Пинк и доношење одлуке; 

4. Разматрање захтева Minacord Media д.о.о. Београд за промену одзивног 

знака „StyleFyle“ у „KКids“ и измену програмског елабората у 

специјализовани дечији програм; 

5. Предмет: Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске 

услуге Медијски центар Клик 105 д.о.о. из Зрењанина, ул. Раде Кончара 

бр. 23/12 – Радио Клик ФМ 105,0 за исправку решења Савета 

Регулаторног тела за електронске медије број 05-326/19-5 од 31.05.2019. 

године 

 

  

 

2. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу у вези са садржајем   

емитованим у ријалити програму „Задруга“ дана 12.06.2019. године ПМУ 

Предузеће за информисање и маркетинг Pink International Company д.о.о 

Београд – ТВ Пинк и доношење одлуке; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К А 

 

Покреће се поступак изрицања мера предвиђених Законом о електронским 

медијима према пружаоцу медијских услуга Предузеће за информисање и маркетинг 

Pink International Company д.о.о. - ТВ Пинк због емитовања програмских садржаја у 

ријалити програму „Задруга“ дана 12.06.2019. године. 

 

Позива се представник ПМУ Предузеће за информисање и маркетинг Pink 

International Company д.о.о. - ТВ Пинк на седницу Савета ради изјашњења о 

чињеницама које су биле повод за спровођење поступка. 

 

  

3. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу у вези са садржајем   

емитованим у емисији „Амиџи шоу“ дана 11.06.2019. године у програму 



ПМУ Предузећа за информисање и маркетинг Pink International Company 

д.о.о Београд – ТВ Пинк и доношење одлуке; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К А 

 

Покреће се поступак изрицања мера предвиђених Законом о електронским 

медијима према пружаоцу медијских услуга Предузеће за информисање и маркетинг 

Pink International Company д.о.о. - ТВ Пинк због емитовања програмских садржаја у 

емисији „Амиџи шоу“ дана 11.06.2019. године. 

 

Позива се представник ПМУ Предузеће за информисање и маркетинг Pink 

International Company д.о.о. - ТВ Пинк на седницу Савета ради изјашњења о 

чињеницама које су биле повод за спровођење поступка. 

 

  

 

4. Разматрање захтева Minacord Media д.о.о. Београд за промену одзивног 

знака „StyleFyle“ у „KКids“ и измену програмског елабората у 

специјализовани дечији програм; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К А 

 

Усваја се захтев Minacord Media д.о.о. Београд за промену одзивног знака 

„StyleFyle“ у „KКids.“ 

Одобрава се промена програмског елабората Minacord Media д.о.о. Београд у 

специјализовани дечији програм. 

 

  

 

5. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Медијски 

центар Клик 105 д.о.о. из Зрењанина, ул. Раде Кончара бр. 23/12 – Радио 

Клик ФМ 105,0 за исправку решења Савета Регулаторног тела за 

електронске медије број 05-326/19-5 од 31.05.2019. године; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К А 

 

ИСПРАВЉА СЕ решење Савета Регулаторног тела за електронске медије број 

05-326/19-5 од 31.05.2019. године тако што: 

- У уводу решења, шести ред, после речи „Клик“ додаје се број „105“ 

- у изреци решења, први ред, после речи „Клик“ додаје се број „105“ 

- у образложењу решења, у ставу 1, први ред, после речи „Клик“ додаје се 

број „105“ 

 



 У преосталом делу решење Савета Регулаторног тела за електронске медије број 

05-326/19-5 од 31.05.2019. године, остаје неизмењено. 

 

 Ова исправка решења производи правно дејство од дана од кога производи 

правно дејство решење које се исправља. 

 

Седница завршена у 11:20 часова. 

 

Записник сачинио: 

МЕДИЈСКИ АНАЛИТИЧАР 

 

Никола Попмихајлов 

 

 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

Горан Петровић 

 

 


