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Број: 

Датум: 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

 

са 363. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 19.12.2019. године, са почетком у 13.30 часова 

 

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

Пословника о раду Савета РЕМ, следећи чланови Савета: 

 

1. Горан Петровић, заменик председника Савета; 

2. Оливера Зекић, члан Савета 

3. Александра Јанковић, члан Савета 

4. мр. Горана Пековић, члан Савета 

5. Ђорђe Возаревић, члан Савета 

6. Радојe Кујовић, члан Савета 

 

Седници је присуствовала Драгана Таљић, секретар канцеларије Савета. 

 

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

констатовао да Савет има кворум за рад и пуноправно одлучивање.  

 

За седницу је предложен следећи дневни ред: 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Разматрање и доношење одлуке по пријави Александре Младеновић поднетој у 

вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

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

Београд; 

3. Разматрање и доношење одлуке по пријави Aндријана Мамула поднетој у вези 

са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге 

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

Београд; 

4. Разматрање и доношење одлуке по пријави Дафинелије Халилагић, Униреа 113, 

Ечка поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму 

пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink 

International Company д.о.о., Београд; 

5. Разматрање и доношење одлуке по пријави Eнисе Јушић поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге 

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

Београд; 
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6. Разматрање и доношење одлуке по пријави Хајрије Берисај из Суботице, 

Ференца Гала 4, поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на 

програму пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг 

Pink International Company д.о.о., Београд; 

7. Разматрање и доношење одлуке по пријави Ине Мумине поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге 

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

Београд; 

8. Разматрање и доношење одлуке по пријави Јоване Стошић поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге 

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

Београд; 

9. Разматрање и доношење одлуке по пријави Љиљане Јовановић Џелатовић 

поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 

медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International 

Company д.о.о., Београд; 

10. Разматрање и доношење одлуке по пријави Марије Миленковић поднетој у вези 

са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге 

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

Београд; 

11. Разматрање и доношење одлуке по пријави Александре Младеновић поднетој у 

вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

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

Београд; 

12. Разматрање и доношење одлуке по пријави Марије Миленковић поднетој у вези 

са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге 

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

Београд; 

13. Разматрање и доношење одлуке по пријави Милане Цалина из Београда, ул. 

Милутина Миланковића бр.100, поднетој у вези са програмским садржајем 

емитованим на програму пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање 

и маркетинг Pink International Company д.о.о., Београд; 

14. Разматрање и доношење одлуке по пријави Нермине Сушић поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге 

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

Београд; 

15. Разматрање и доношење одлуке по пријави Нермине Сушић поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге 

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

Београд; 

16. Разматрање и доношење одлуке по пријави Сање Савић поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге 

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

Београд; 
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17. Разматрање и доношење одлуке по пријави Сенаде Хот поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге 

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

Београд; 

18. Разматрање и доношење одлуке по пријави Тање Тепић поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге 

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

Београд; 

19. Разматрање и доношење одлуке по пријави Tатјане Цветиновић, из Смедерева, 

Железничка 10, поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на 

програму пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг 

Pink International Company д.о.о., Београд; 

20. Разматрање и доношење одлуке по пријави Татјане Пецоски поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге 

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

Београд; 

21. Разматрање и доношење одлуке по пријави Жељке Декет поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге 

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

Београд; 

22. Разматрање и доношење одлуке по пријави Жељке Дука поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге 

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

Београд; 

23. Разматрање и доношење одлуке по пријави Амиле Бербић поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге 

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

Београд; 

24. Разматрање и доношење одлуке по пријави Амине Бајрами из Тетова, поднетој у 

вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

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

Београд; 

25. Разматрање и доношење одлуке по пријави Браниславе Павловић из Новог 

Београда поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму 

пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink 

International Company д.о.о., Београд; 

26. разматрање и доношење одлуке по пријави Далиборке Кокић поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге 

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

Београд;  

27. Разматрање и доношење одлуке по пријави Драгане Илић из Аустрије поднетој у 

вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

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

Београд;  
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28. Разматрање и доношење одлуке по пријави Џенане Аговић из Шведске поднетој 

у вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

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

Београд; 

29. Разматрање и доношење одлуке по пријави Елме Херац поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге 

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

Београд;  

30. разматрање и доношење одлуке по пријави Гордане Петровић из Новог Сада, 

Фрушкогорска 25 поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на 

програму пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг 

Pink International Company д.о.о., Београд; 

31. Разматрање и доношење одлуке по пријави Јелице Цветковић из Београда, 

Пожешка 164/28 поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на 

програму пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг 

Pink International Company д.о.о., Београд; 

32. Разматрање и доношење одлуке по пријави Лејле Спахић из Аустрије поднетој у 

вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

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

Београд;  

33. Разматрање и доношење одлуке по пријави Љиљане Пешић из Подгорице, Саве 

Ковачевића 6, поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на 

програму пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг 

Pink International Company д.о.о., Београд; 

34. разматрање и доношење одлуке по пријави Мие Крстић поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге 

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

Београд; 

35. Разматрање и доношење одлуке по пријави Милице Дусић поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге 

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

Београд; 

36. Разматрање и доношење одлуке по пријави Наташе Перишић, Лесковац, 

Светозара Марковића 59 поднетој у вези са програмским садржајем емитованим 

на програму пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг 

Pink International Company д.о.о., Београд; 

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

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге 

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

Београд; 

38. Разматрање и доношење одлуке по пријави Оливере Гојковић из Панчева, Свети 

Сава 37 поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму 

пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink 

International Company д.о.о., Београд;  
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39. Разматрање и доношење одлуке по пријави Сузане Грујичић, Аранђеловац, 

Љубићка 2 поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму 

пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink 

International Company д.о.о., Београд; 

40. Разматрање и доношење одлуке по пријави Свјетлане Досић из Власенице, 

Република Српска поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на 

програму пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг 

Pink International Company д.о.о., Београд; 

41. Разматрање и доношење одлуке по пријави Тање Милорадовић из Ниша, 

Нобелова 10 поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму 

пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink 

International Company д.о.о., Београд; 

42. Разматрање и доношење одлуке по пријави Тање Радоњић из Подгорице 

поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 

медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International 

Company д.о.о., Београд; 

43. Разматрање и доношење одлуке по пријави Тијане Балун из Каменице, 

Каменица бб поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на 

програму пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг 

Pink International Company д.о.о., Београд;  

44. Разматрање и доношење одлуке по пријави Зекије Мемедове Христове из 

Македоније поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму 

пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink 

International Company д.о.о., Београд; 

45. Разматрање и доношење одлуке по пријави Александра Парежанин поднетој у 

вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

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

Београд;  

46. Разматрање и доношење одлуке по пријави Александрe Рабреновић, ул. 

Гружанска 52/13а, Крагујевац поднетој у вези са програмским садржајем 

емитованим на програму пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање 

и маркетинг Pink International Company д.о.о., Београд;  

47. Разматрање и доношење одлуке по пријави Алисe Сарић из Зенице поднетој у 

вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

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

Београд;  

48. Разматрање и доношење одлуке по пријави Аните Фестер поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге 

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

Београд; 

49. Разматрање и доношење одлуке по пријави Анитe Крајцескe поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге 

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

Београд; 
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50. Разматрање и доношење одлуке по пријави Асаки Мехић поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге 

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

Београд; 

51. Разматрање и доношење одлуке по пријави Берне Дурел из Новог Пазара 

поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 

медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International 

Company д.о.о., Београд; 

52. Разматрање и доношење одлуке по пријави Бојана Марковић, ул. Ратка 

Стефановића 8, Чачак поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на 

програму пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг 

Pink International Company д.о.о., Београд; 

53. Разматрање и доношење одлуке по пријави Дејанe Јањић поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге 

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

Београд; 

54. Разматрање и доношење одлуке по пријави Динке Нухановић из Бугојна 

поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 

медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International 

Company д.о.о., Београд; 

55. Разматрање и доношење одлуке по пријави Габријелe Гацић из Хрватске 

поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 

медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International 

Company д.о.о., Београд; 

56. Разматрање и доношење одлуке по пријави Горданe Тодоровска из Скопља 

поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 

медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International 

Company д.о.о., Београд; 

57. Разматрање и доношење одлуке по пријави Ирена Петрушевска поднетој у вези 

са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге 

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

Београд; 

58. Разматрање и доношење одлуке по пријави Иване Вучетић поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге 

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

Београд; 

59. Разматрање и доношење одлуке по пријави Катаринe Милашин из Београда 

поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 

медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International 

Company д.о.о., Београд; 

60. Разматрање и доношење одлуке по пријави Миљанe Младеновић поднетој у вези 

са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге 

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

Београд; 
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61. Разматрање и доношење одлуке по пријави Санелe Чимић поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге 

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

Београд; 

62. Разматрање и доношење одлуке по пријави Сенаде Чамџић из Зенице поднетој у 

вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

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

Београд; 

63. Разматрање и доношење одлуке по пријави Слађана Сарајлијева из Струмице 

поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 

медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International 

Company д.о.о., Београд; 

64. Разматрање и доношење одлуке по пријави Смиљке Лазаревски из Биограда 

поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 

медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International 

Company д.о.о., Београд; 

65. Разматрање и доношење одлуке по пријави Сунчицe из Тузле поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге 

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

Београд;  

66. Разматрање и доношење одлуке по пријави Жанелe Бркић из Загреба поднетој у 

вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

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

Београд; 

67. Разматрање и доношење одлуке по пријави Адријане Додер из Сарајева поднетој 

у вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

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

Београд; 

68. Разматрање и доношење одлуке по пријави Денисе Кордић поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге 

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

Београд; 

69. Разматрање и доношење одлуке по пријави Снежане Илић из Оберхаусен 

поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 

медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International 

Company д.о.о., Београд; 

70. Разматрање и доношење одлуке по пријави Иване Васковић поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге 

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

Београд; 

71. Разматрање и доношење одлуке по пријави Јелене поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге 

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

Београд; 
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72. Разматрање и доношење одлуке по пријави Тање Лазић поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге 

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

Београд; 

73. Разматрање и доношење одлуке по пријави Маје Нарић из Србобрана, ул. 

Његошева бр. 23, поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на 

програму пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг 

Pink International Company д.о.о., Београд; 

74. Разматрање и доношење одлуке по пријави Маје Радић поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге 

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

Београд; 

75. Разматрање и доношење одлуке по пријави Марија Пауновић поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге 

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

Београд; 

76. Разматрање и доношење одлуке по пријави Ненад Јанићијевић поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге 

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

Београд; 

77. Разматрање и доношење одлуке по пријави Николине Ћук поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге 

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

Београд; 

78. Разматрање и доношење одлуке по пријави Санеле Авдагић из Високог, 

поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 

медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International 

Company д.о.о., Београд; 

79. Разматрање и доношење одлуке по пријави Санеле Авдић из Љубљане поднетој 

у вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

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

Београд; 

80. Разматрање и доношење одлуке по пријави Силвије Ракић Бохоцки из Темерина 

поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 

медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International 

Company д.о.о., Београд; 

81. Разматрање и доношење одлуке по пријави Славице Цвејић из Пожаревца 

поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 

медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International 

Company д.о.о., Београд; 

82. Разматрање и доношење одлуке по пријави Соње Перић поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге 

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

Београд; 
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83. Разматрање и доношење одлуке по пријави Тамаре Аранђеловић из Котора 

поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 

медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International 

Company д.о.о., Београд; 

84. Разматрање и доношење одлуке по пријави Весна Недељковић из Зуца поднетој 

у вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

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

Београд; 

85. Разматрање и доношење одлуке по пријави Владимира Балуна из Каменице 

поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 

медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International 

Company д.о.о., Београд; 

86. Разматрање и доношење одлуке по пријави Алдијане Салиховић из Аустралије 

поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 

медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International 

Company д.о.о., Београд; 

87. Разматрање и доношење одлуке по пријави Александре Наглић из Сурчина 

поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 

медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International 

Company д.о.о., Београд; 

88. Разматрање и доношење одлуке по пријави Ефине Јусуфрамић поднетој у вези 

са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге 

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

Београд; 

89. Разматрање и доношење одлуке по пријави Elizabeth Dodic поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге 

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

Београд; 

90. Разматрање и доношење одлуке по пријави Горане Бањац поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге 

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

Београд; 

91. Разматрање и доношење одлуке по пријави Иване Ђуришић поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге 

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

Београд; 

92. Разматрање и доношење одлуке по пријави Kaтарине Дугачки из Новог Београда 

поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 

медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International 

Company д.о.о., Београд; 

93. Разматрање и доношење одлуке по пријави Лидије Војминоске поднетој у вези 

са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге 

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

Београд; 
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94. Разматрање и доношење одлуке по пријави Маје Коларов из Новог Сада 

поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 

медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International 

Company д.о.о., Београд; 

95. Разматрање и доношење одлуке по пријави Марије Кузмић-Протић поднетој у 

вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

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

Београд; 

96. Разматрање и доношење одлуке по пријави Маријане Марјановић поднетој у 

вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

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

Београд; 

97. Разматрање и доношење одлуке по пријави Маријане Стевановић поднетој у 

вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

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

Београд; 

98. Разматрање и доношење одлуке по пријави Мухедине Салковић поднетој у вези 

са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге 

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

Београд; 

99. Разматрање и доношење одлуке по пријави Николине Томић поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге 

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

Београд; 

100. Разматрање и доношење одлуке по пријави Сене Џинић поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге 

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

Београд; 

101. Разматрање и доношење одлуке по пријави Силване Ивковић из Бруса ул. 

Мике Ђорђевића бр. 14 поднетој у вези са програмским садржајем емитованим 

на програму пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг 

Pink International Company д.о.о., Београд; 

102. Разматрање и доношење одлуке по пријави Силвие Лукше из Новог Сада 

поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 

медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International 

Company д.о.о., Београд; 

103. Разматрање и доношење одлуке по пријави Сњежане Човић поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге 

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

Београд; 

104. Разматрање и доношење одлуке по пријави Весне Мехић поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге 

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

Београд; 
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105. Разматрање и доношење одлуке по пријави Зорице Митровић поднетој у вези 

са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге 

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

Београд; 

106. Разматрање и одлучивање по службеној дужности, у поступку исправке 

решења Савета Регулаторног тела за електронске медије број КН/451-2291/19-1 

од 28. новембра 2019. године, којим је пружаоцу медијске услуге Positive 

Production д.о.о. Београд - Balkan Trip утврђена висина накнаде за право на 

пружање аудио-визуелне медијске услуге; 

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

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

медијских услуга бр. К275: Привредно друштво Ривијера филм д.о.о. Београд - 

C&CC;  

108. Разматрање и одлучивање по службеној дужности, у поступку исправке 

решења Савета Регулаторног тела за електронске медије број КН/93-

1447/17/19-2 од 10. октобра 2019. године, којим је пружаоцу медијске услуге 

Друштво за радио и телевизијске активности Kopernikus Cable Network д.о.о. – 

огранак Свет Плус Београд - TV K::CN Свет плус 3 утврђена висина накнаде за 

право на пружање аудио-визуелне медијске услуге; 

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

који је издата пружаоцу медијске услуге Happy TV д.о.о. Београд – Nacionalna 

Happy TV, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о 

електронским медијима; 

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

који је издата пружаоцу медијске услуге Новосадска ТВ д.о.о. Нови Сад – 

Новосадска ТВ, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о 

електронским медијима; 

111. Разматрање и доношење одлуке по пријави Факултета техничких наука 

поднетог против Радиодифузног предузећа 021 д.о.о. Нови Сад;  

112. Разматрање извештаја 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 месец новембар 2019 године; 

113. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

Привредно друштво за маркетинг видео продукцију и услуге Kitchen TV д.о.о. 

Београд – Kitchen TV, за промену власничке структуре;  

114. Разматрање и доношење одлуке по пријави промене власничке структуре 

пружаоца медијске услуге Привредног друштва Бета радио д.о.о. Београд – 

Радио АС ФМ Београд 107,9;  

115. Доношење одлуке по захтеву за сагласност за промену Програмског елабората 

пружаоца медијске услуге Телевизија спорта и здравља СОС канал плус д.о.о. 

Београд – ТВ СОС Канал плус; 

116. Информација о избору председавајућег Медитеранске мреже регулаторних 

тела за 2020. годину; 
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1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 363. ванредне седнице. 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Разматрање и доношење одлуке по пријави Александре Младеновић 

поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму 

пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink 

International Company д.о.о., Београд; 

3. Разматрање и доношење одлуке по пријави Aндријана Мамула поднетој у 

вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 

медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International 

Company д.о.о., Београд; 

4. Разматрање и доношење одлуке по пријави Дафинелије Халилагић, Униреа 

113, Ечка поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на 

програму пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и 

маркетинг Pink International Company д.о.о., Београд; 

5. Разматрање и доношење одлуке по пријави Eнисе Јушић поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International Company 

д.о.о., Београд; 

6. Разматрање и доношење одлуке по пријави Хајрије Берисај из Суботице, 

Ференца Гала 4, поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на 

програму пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и 

маркетинг Pink International Company д.о.о., Београд; 

7. Разматрање и доношење одлуке по пријави Ине Мумине поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International Company 

д.о.о., Београд; 

8. Разматрање и доношење одлуке по пријави Јоване Стошић поднетој у вези 

са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International Company 

д.о.о., Београд; 

9. Разматрање и доношење одлуке по пријави Љиљане Јовановић Џелатовић 

поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму 

пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink 

International Company д.о.о., Београд; 

10. Разматрање и доношење одлуке по пријави Марије Миленковић поднетој у 

вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 
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медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International 

Company д.о.о., Београд; 

11. Разматрање и доношење одлуке по пријави Александре Младеновић 

поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму 

пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink 

International Company д.о.о., Београд; 

12. Разматрање и доношење одлуке по пријави Марије Миленковић поднетој у 

вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 

медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International 

Company д.о.о., Београд; 

13. Разматрање и доношење одлуке по пријави Милане Цалина из Београда, ул. 

Милутина Миланковића бр.100, поднетој у вези са програмским садржајем 

емитованим на програму пружаоца медијске услуге Предузеће за 

информисање и маркетинг Pink International Company д.о.о., Београд; 

14. Разматрање и доношење одлуке по пријави Нермине Сушић поднетој у вези 

са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International Company 

д.о.о., Београд; 

15. Разматрање и доношење одлуке по пријави Нермине Сушић поднетој у вези 

са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International Company 

д.о.о., Београд; 

16. Разматрање и доношење одлуке по пријави Сање Савић поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International Company 

д.о.о., Београд; 

17. Разматрање и доношење одлуке по пријави Сенаде Хот поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International Company 

д.о.о., Београд; 

18. Разматрање и доношење одлуке по пријави Тање Тепић поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International Company 

д.о.о., Београд; 

19. Разматрање и доношење одлуке по пријави Tатјане Цветиновић, из 

Смедерева, Железничка 10, поднетој у вези са програмским садржајем 

емитованим на програму пружаоца медијске услуге Предузеће за 

информисање и маркетинг Pink International Company д.о.о., Београд; 

20. Разматрање и доношење одлуке по пријави Татјане Пецоски поднетој у вези 

са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International Company 

д.о.о., Београд; 

21. Разматрање и доношење одлуке по пријави Жељке Декет поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 
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услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International Company 

д.о.о., Београд; 

22. Разматрање и доношење одлуке по пријави Жељке Дука поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International Company 

д.о.о., Београд; 

23. Разматрање и доношење одлуке по пријави Амиле Бербић поднетој у вези 

са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International Company 

д.о.о., Београд; 

24. Разматрање и доношење одлуке по пријави Амине Бајрами из Тетова, 

поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму 

пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink 

International Company д.о.о., Београд; 

25. Разматрање и доношење одлуке по пријави Браниславе Павловић из Новог 

Београда поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на 

програму пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и 

маркетинг Pink International Company д.о.о., Београд; 

26. разматрање и доношење одлуке по пријави Далиборке Кокић поднетој у 

вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 

медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International 

Company д.о.о., Београд;  

27. Разматрање и доношење одлуке по пријави Драгане Илић из Аустрије 

поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму 

пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink 

International Company д.о.о., Београд;  

28. Разматрање и доношење одлуке по пријави Џенане Аговић из Шведске 

поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму 

пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink 

International Company д.о.о., Београд; 

29. Разматрање и доношење одлуке по пријави Елме Херац поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International Company 

д.о.о., Београд;  

30. разматрање и доношење одлуке по пријави Гордане Петровић из Новог 

Сада, Фрушкогорска 25 поднетој у вези са програмским садржајем 

емитованим на програму пружаоца медијске услуге Предузеће за 

информисање и маркетинг Pink International Company д.о.о., Београд; 

31. Разматрање и доношење одлуке по пријави Јелице Цветковић из Београда, 

Пожешка 164/28 поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на 

програму пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и 

маркетинг Pink International Company д.о.о., Београд; 

32. Разматрање и доношење одлуке по пријави Лејле Спахић из Аустрије 

поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму 
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пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink 

International Company д.о.о., Београд;  

33. Разматрање и доношење одлуке по пријави Љиљане Пешић из Подгорице, 

Саве Ковачевића 6, поднетој у вези са програмским садржајем емитованим 

на програму пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и 

маркетинг Pink International Company д.о.о., Београд; 

34. разматрање и доношење одлуке по пријави Мие Крстић поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International Company 

д.о.о., Београд; 

35. Разматрање и доношење одлуке по пријави Милице Дусић поднетој у вези 

са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International Company 

д.о.о., Београд; 

36. Разматрање и доношење одлуке по пријави Наташе Перишић, Лесковац, 

Светозара Марковића 59 поднетој у вези са програмским садржајем 

емитованим на програму пружаоца медијске услуге Предузеће за 

информисање и маркетинг Pink International Company д.о.о., Београд; 

37. Разматрање и доношење одлуке по пријави Нелице Јеремић поднетој у вези 

са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International Company 

д.о.о., Београд; 

38. Разматрање и доношење одлуке по пријави Оливере Гојковић из Панчева, 

Свети Сава 37 поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на 

програму пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и 

маркетинг Pink International Company д.о.о., Београд;  

39. Разматрање и доношење одлуке по пријави Сузане Грујичић, Аранђеловац, 

Љубићка 2 поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на 

програму пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и 

маркетинг Pink International Company д.о.о., Београд; 

40. Разматрање и доношење одлуке по пријави Свјетлане Досић из Власенице, 

Република Српска поднетој у вези са програмским садржајем емитованим 

на програму пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и 

маркетинг Pink International Company д.о.о., Београд; 

41. Разматрање и доношење одлуке по пријави Тање Милорадовић из Ниша, 

Нобелова 10 поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на 

програму пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и 

маркетинг Pink International Company д.о.о., Београд; 

42. Разматрање и доношење одлуке по пријави Тање Радоњић из Подгорице 

поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму 

пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink 

International Company д.о.о., Београд; 

43. Разматрање и доношење одлуке по пријави Тијане Балун из Каменице, 

Каменица бб поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на 
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програму пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и 

маркетинг Pink International Company д.о.о., Београд;  

44. Разматрање и доношење одлуке по пријави Зекије Мемедове Христове из 

Македоније поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на 

програму пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и 

маркетинг Pink International Company д.о.о., Београд; 

45. Разматрање и доношење одлуке по пријави Александра Парежанин 

поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму 

пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink 

International Company д.о.о., Београд;  

46. Разматрање и доношење одлуке по пријави Александрe Рабреновић, ул. 

Гружанска 52/13а, Крагујевац поднетој у вези са програмским садржајем 

емитованим на програму пружаоца медијске услуге Предузеће за 

информисање и маркетинг Pink International Company д.о.о., Београд;  

47. Разматрање и доношење одлуке по пријави Алисe Сарић из Зенице поднетој 

у вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 

медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International 

Company д.о.о., Београд;  

48. Разматрање и доношење одлуке по пријави Аните Фестер поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International Company 

д.о.о., Београд; 

49. Разматрање и доношење одлуке по пријави Анитe Крајцескe, поднетој у 

вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 

медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International 

Company д.о.о., Београд; 

50. Разматрање и доношење одлуке по пријави Асаки Мехић поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International Company 

д.о.о., Београд; 

51. Разматрање и доношење одлуке по пријави Берне Дурел из Новог Пазара 

поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму 

пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink 

International Company д.о.о., Београд; 

52. Разматрање и доношење одлуке по пријави Бојана Марковић, ул. Ратка 

Стефановића 8, Чачак поднетој у вези са програмским садржајем 

емитованим на програму пружаоца медијске услуге Предузеће за 

информисање и маркетинг Pink International Company д.о.о., Београд; 

53. Разматрање и доношење одлуке по пријави Дејанe Јањић поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International Company 

д.о.о., Београд; 

54. Разматрање и доношење одлуке по пријави Динке Нухановић из Бугојна 

поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму 
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пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink 

International Company д.о.о., Београд; 

55. Разматрање и доношење одлуке по пријави Габријелe Гацић из Хрватске 

поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму 

пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink 

International Company д.о.о., Београд; 

56. Разматрање и доношење одлуке по пријави Горданe Тодоровска из Скопља 

поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму 

пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink 

International Company д.о.о., Београд; 

57. Разматрање и доношење одлуке по пријави Ирена Петрушевска поднетој у 

вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 

медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International 

Company д.о.о., Београд; 

58. Разматрање и доношење одлуке по пријави Иване Вучетић поднетој у вези 

са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International Company 

д.о.о., Београд; 

59. Разматрање и доношење одлуке по пријави Катаринe Милашин из Београда 

поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму 

пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink 

International Company д.о.о., Београд; 

60. Разматрање и доношење одлуке по пријави Миљанe Младеновић поднетој у 

вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 

медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International 

Company д.о.о., Београд; 

61. Разматрање и доношење одлуке по пријави Санелe Чимић поднетој у вези 

са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International Company 

д.о.о., Београд; 

62. Разматрање и доношење одлуке по пријави Сенаде Чамџић из Зенице 

поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму 

пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink 

International Company д.о.о., Београд; 

63. Разматрање и доношење одлуке по пријави Слађана Сарајлијева из 

Струмице поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на 

програму пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и 

маркетинг Pink International Company д.о.о., Београд; 

64. Разматрање и доношење одлуке по пријави Смиљке Лазаревски из 

Биограда поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на 

програму пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и 

маркетинг Pink International Company д.о.о., Београд; 

65. Разматрање и доношење одлуке по пријави Сунчицe из Тузле поднетој у 

вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 
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медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International 

Company д.о.о., Београд;  

66. Разматрање и доношење одлуке по пријави Жанелe Бркић из Загреба 

поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму 

пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink 

International Company д.о.о., Београд; 

67. Разматрање и доношење одлуке по пријави Адријане Додер из Сарајева 

поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму 

пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink 

International Company д.о.о., Београд; 

68. Разматрање и доношење одлуке по пријави Денисе Кордић поднетој у вези 

са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International Company 

д.о.о., Београд; 

69. Разматрање и доношење одлуке по пријави Снежане Илић из Оберхаусен 

поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму 

пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink 

International Company д.о.о., Београд; 

70. Разматрање и доношење одлуке по пријави Иване Васковић поднетој у вези 

са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International Company 

д.о.о., Београд; 

71. Разматрање и доношење одлуке по пријави Јелене поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International Company 

д.о.о., Београд; 

72. Разматрање и доношење одлуке по пријави Тање Лазић поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International Company 

д.о.о., Београд; 

73. Разматрање и доношење одлуке по пријави Маје Нарић из Србобрана, ул. 

Његошева бр. 23, поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на 

програму пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и 

маркетинг Pink International Company д.о.о., Београд; 

74. Разматрање и доношење одлуке по пријави Маје Радић поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International Company 

д.о.о., Београд; 

75. Разматрање и доношење одлуке по пријави Марија Пауновић поднетој у 

вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 

медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International 

Company д.о.о., Београд; 

76. Разматрање и доношење одлуке по пријави Ненад Јанићијевић поднетој у 

вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 
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медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International 

Company д.о.о., Београд; 

77. Разматрање и доношење одлуке по пријави Николине Ћук поднетој у вези 

са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International Company 

д.о.о., Београд; 

78. Разматрање и доношење одлуке по пријави Санеле Авдагић из Високог, 

поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму 

пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink 

International Company д.о.о., Београд; 

79. Разматрање и доношење одлуке по пријави Санеле Авдић из Љубљане 

поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму 

пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink 

International Company д.о.о., Београд; 

80. Разматрање и доношење одлуке по пријави Силвије Ракић Бохоцки из 

Темерина поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на 

програму пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и 

маркетинг Pink International Company д.о.о., Београд; 

81. Разматрање и доношење одлуке по пријави Славице Цвејић из Пожаревца 

поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму 

пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink 

International Company д.о.о., Београд; 

82. Разматрање и доношење одлуке по пријави Соње Перић поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International Company 

д.о.о., Београд; 

83. Разматрање и доношење одлуке по пријави Тамаре Аранђеловић из Котора 

поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму 

пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink 

International Company д.о.о., Београд; 

84. Разматрање и доношење одлуке по пријави Весна Недељковић из Зуца 

поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму 

пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink 

International Company д.о.о., Београд; 

85. Разматрање и доношење одлуке по пријави Владимира Балуна из Каменице 

поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму 

пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink 

International Company д.о.о., Београд; 

86. Разматрање и доношење одлуке по пријави Алдијане Салиховић из 

Аустралије поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на 

програму пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и 

маркетинг Pink International Company д.о.о., Београд; 

87. Разматрање и доношење одлуке по пријави Александре Наглић из Сурчина 

поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму 
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пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink 

International Company д.о.о., Београд; 

88. Разматрање и доношење одлуке по пријави Ефине Јусуфрамић поднетој у 

вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 

медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International 

Company д.о.о., Београд; 

89. Разматрање и доношење одлуке по пријави Elizabeth Dodic поднетој у вези 

са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International Company 

д.о.о., Београд; 

90. Разматрање и доношење одлуке по пријави Горане Бањац поднетој у вези 

са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International Company 

д.о.о., Београд; 

91. Разматрање и доношење одлуке по пријави Иване Ђуришић поднетој у вези 

са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International Company 

д.о.о., Београд; 

92. Разматрање и доношење одлуке по пријави Kaтарине Дугачки из Новог 

Београда поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на 

програму пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и 

маркетинг Pink International Company д.о.о., Београд; 

93. Разматрање и доношење одлуке по пријави Лидије Војминоске поднетој у 

вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 

медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International 

Company д.о.о., Београд; 

94. Разматрање и доношење одлуке по пријави Маје Коларов из Новог Сада 

поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму 

пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink 

International Company д.о.о., Београд; 

95. Разматрање и доношење одлуке по пријави Марије Кузмић-Протић 

поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму 

пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink 

International Company д.о.о., Београд; 

96. Разматрање и доношење одлуке по пријави Маријане Марјановић поднетој 

у вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 

медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International 

Company д.о.о., Београд; 

97. Разматрање и доношење одлуке по пријави Маријане Стевановић поднетој 

у вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 

медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International 

Company д.о.о., Београд; 

98. Разматрање и доношење одлуке по пријави Мухедине Салковић поднетој у 

вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 
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медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International 

Company д.о.о., Београд; 

99. Разматрање и доношење одлуке по пријави Николине Томић поднетој у 

вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 

медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International 

Company д.о.о., Београд; 

100. Разматрање и доношење одлуке по пријави Сене Џинић поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International Company 

д.о.о., Београд; 

101. Разматрање и доношење одлуке по пријави Силване Ивковић из Бруса ул. 

Мике Ђорђевића бр. 14 поднетој у вези са програмским садржајем 

емитованим на програму пружаоца медијске услуге Предузеће за 

информисање и маркетинг Pink International Company д.о.о., Београд; 

102. Разматрање и доношење одлуке по пријави Силвие Лукше из Новог Сада 

поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму 

пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink 

International Company д.о.о., Београд; 

103. Разматрање и доношење одлуке по пријави Сњежане Човић поднетој у 

вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 

медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International 

Company д.о.о., Београд; 

104. Разматрање и доношење одлуке по пријави Весне Мехић поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International Company 

д.о.о., Београд; 

105. Разматрање и доношење одлуке по пријави Зорице Митровић поднетој у 

вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 

медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International 

Company д.о.о., Београд; 

106. Разматрање и одлучивање по службеној дужности, у поступку исправке 

решења Савета Регулаторног тела за електронске медије број КН/451-

2291/19-1 од 28. новембра 2019. године, којим је пружаоцу медијске услуге 

Positive Production д.о.о. Београд - Balkan Trip утврђена висина накнаде за 

право на пружање аудио-визуелне медијске услуге; 

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

пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за 

пружање медијских услуга бр. К275: Привредно друштво Ривијера филм 

д.о.о. Београд - C&CC;  

108. Разматрање и одлучивање по службеној дужности, у поступку исправке 

решења Савета Регулаторног тела за електронске медије број КН/93-

1447/17/19-2 од 10. октобра 2019. године, којим је пружаоцу медијске услуге 

Друштво за радио и телевизијске активности Kopernikus Cable Network 
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д.о.о. – огранак Свет Плус Београд - TV K::CN Свет плус 3 утврђена 

висина накнаде за право на пружање аудио-визуелне медијске услуге; 

109. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Happy TV д.о.о. 

Београд – Nacionalna Happy TV, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8 Закона о електронским медијима; 

110. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

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

Нови Сад – Новосадска ТВ, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8 Закона о електронским медијима; 

111. Разматрање и доношење одлуке по пријави Факултета техничких наука 

поднетог против Радиодифузног предузећа 021 д.о.о. Нови Сад;  

112. Разматрање извештаја 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 месец новембар 2019 године; 

113. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

Привредно друштво за маркетинг видео продукцију и услуге Kitchen TV 

д.о.о. Београд – Kitchen TV, за промену власничке структуре;  

114. Разматрање и доношење одлуке по пријави промене власничке структуре 

пружаоца медијске услуге Привредног друштва Бета радио д.о.о. Београд – 

Радио АС ФМ Београд 107,9;  

115. Доношење одлуке по захтеву за сагласност за промену Програмског 

елабората пружаоца медијске услуге Телевизија спорта и здравља СОС 

канал плус д.о.о. Београд – ТВ СОС Канал плус; 

116. Информација о избору председавајућег Медитеранске мреже регулаторних 

тела за 2020. годину; 

 

  

2. Разматрање и доношење одлуке по пријави Александре Младеновић 

поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму 

пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink 

International Company д.о.о., Београд; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

3. Разматрање и доношење одлуке по пријави Aндријана Мамула поднетој у 

вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 

медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International 

Company д.о.о., Београд; 
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Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна.  

 

  

4. Разматрање и доношење одлуке по пријави Дафинелије Халилагић, Униреа 

113, Ечка поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на 

програму пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и 

маркетинг Pink International Company д.о.о., Београд;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

5. Разматрање и доношење одлуке по пријави Eнисе Јушић поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International Company 

д.о.о., Београд;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

6. Разматрање и доношење одлуке по пријави Хајрије Берисај из Суботице, 

Ференца Гала 4, поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на 

програму пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и 

маркетинг Pink International Company д.о.о., Београд;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

7. Разматрање и доношење одлуке по пријави Ине Мумине поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International Company 

д.о.о., Београд;  

 

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

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

8. Разматрање и доношење одлуке по пријави Јоване Стошић поднетој у вези 

са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International Company 

д.о.о., Београд;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

9. Разматрање и доношење одлуке по пријави Љиљане Јовановић Џелатовић 

поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму 

пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink 

International Company д.о.о., Београд;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

10. Разматрање и доношење одлуке по пријави Марије Миленковић поднетој у 

вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 

медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International 

Company д.о.о., Београд;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

 

 

  

11. Разматрање и доношење одлуке по пријави Александре Младеновић 

поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму 

пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink 

International Company д.о.о., Београд;  

 

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

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

  

12. Разматрање и доношење одлуке по пријави Марије Миленковић поднетој у 

вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 

медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International 

Company д.о.о., Београд;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

13. Разматрање и доношење одлуке по пријави Милане Цалина из Београда, ул. 

Милутина Миланковића бр.100, поднетој у вези са програмским садржајем 

емитованим на програму пружаоца медијске услуге Предузеће за 

информисање и маркетинг Pink International Company д.о.о., Београд; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

14. Разматрање и доношење одлуке по пријави Нермине Сушић поднетој у вези 

са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International Company 

д.о.о., Београд;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

15. Разматрање и доношење одлуке по пријави Нермине Сушић поднетој у вези 

са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International Company 

д.о.о., Београд;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 
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16. Разматрање и доношење одлуке по пријави Сање Савић поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International Company 

д.о.о., Београд;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

17. Разматрање и доношење одлуке по пријави Сенаде Хот поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International Company 

д.о.о., Београд; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

18. Разматрање и доношење одлуке по пријави Тање Тепић поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International Company 

д.о.о., Београд; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

19. Разматрање и доношење одлуке по пријави Tатјане Цветиновић, из 

Смедерева, Железничка 10, поднетој у вези са програмским садржајем 

емитованим на програму пружаоца медијске услуге Предузеће за 

информисање и маркетинг Pink International Company д.о.о., Београд; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 
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20. Разматрање и доношење одлуке по пријави Татјане Пецоски поднетој у вези 

са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International Company 

д.о.о., Београд; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

21. Разматрање и доношење одлуке по пријави Жељке Декет поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International Company 

д.о.о., Београд;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

22. Разматрање и доношење одлуке по пријави Жељке Дука поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International Company 

д.о.о., Београд; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна.  

 

  

23. Разматрање и доношење одлуке по пријави Амиле Бербић поднетој у вези 

са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International Company 

д.о.о., Београд; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

24. Разматрање и доношење одлуке по пријави Амине Бајрами из Тетова, 

поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму 
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пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink 

International Company д.о.о., Београд; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна.  

 

  

25. Разматрање и доношење одлуке по пријави Браниславе Павловић из Новог 

Београда поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на 

програму пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и 

маркетинг Pink International Company д.о.о., Београд; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

26. Разматрање и доношење одлуке по пријави Далиборке Кокић поднетој у 

вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 

медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International 

Company д.о.о., Београд; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

27. Разматрање и доношење одлуке по пријави Драгане Илић из Аустрије 

поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму 

пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink 

International Company д.о.о., Београд;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

28. Разматрање и доношење одлуке по пријави Џенане Аговић из Шведске 

поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму 

пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink 

International Company д.о.о., Београд;  
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Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

29. Разматрање и доношење одлуке по пријави Елме Херац поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International Company 

д.о.о., Београд;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

30. Разматрање и доношење одлуке по пријави Гордане Петровић из Новог 

Сада, Фрушкогорска 25 поднетој у вези са програмским садржајем 

емитованим на програму пружаоца медијске услуге Предузеће за 

информисање и маркетинг Pink International Company д.о.о., Београд;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

31. Разматрање и доношење одлуке по пријави Јелице Цветковић из Београда, 

Пожешка 164/28 поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на 

програму пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и 

маркетинг Pink International Company д.о.о., Београд;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

  

32. Разматрање и доношење одлуке по пријави Лејле Спахић из Аустрије 

поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму 

пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink 

International Company д.о.о., Београд;  

 

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

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

  

33. Разматрање и доношење одлуке по пријави Љиљане Пешић из Подгорице, 

Саве Ковачевића 6 поднетој у вези са програмским садржајем емитованим 

на програму пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и 

маркетинг Pink International Company д.о.о., Београд;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

34. Разматрање и доношење одлуке по пријави Мие Крстић поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International Company 

д.о.о., Београд;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

35. Разматрање и доношење одлуке по пријави Милице Дусић поднетој у вези 

са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International Company 

д.о.о., Београд;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

36. Разматрање и доношење одлуке по пријави Наташе Перишић, Лесковац, 

Светозара Марковића 59 поднетој у вези са програмским садржајем 

емитованим на програму пружаоца медијске услуге Предузеће за 

информисање и маркетинг Pink International Company д.о.о., Београд;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 
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37. Разматрање и доношење одлуке по пријави Нелице Јеремић поднетој у вези 

са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International Company 

д.о.о., Београд;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

38. Разматрање и доношење одлуке по пријави Оливере Гојковић из Панчева, 

Свети Сава 37 поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на 

програму пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и 

маркетинг Pink International Company д.о.о., Београд; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

39. Разматрање и доношење одлуке по пријави Сузане Грујичић, Аранђеловац, 

Љубићка 2 поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на 

програму пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и 

маркетинг Pink International Company д.о.о., Београд;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

40. Разматрање и доношење одлуке по пријави Свјетлане Досић из Власенице, 

Република Српска поднетој у вези са програмским садржајем емитованим 

на програму пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и 

маркетинг Pink International Company д.о.о., Београд;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 
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41. Разматрање и доношење одлуке по пријави Тање Милорадовић из Ниша, 

Нобелова 10 поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на 

програму пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и 

маркетинг Pink International Company д.о.о., Београд; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

  

42. Разматрање и доношење одлуке по пријави Тање Радоњић из Подгорице 

поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму 

пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink 

International Company д.о.о., Београд;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

43. Разматрање и доношење одлуке по пријави Тијане Балун из Каменице, 

Каменица бб поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на 

програму пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и 

маркетинг Pink International Company д.о.о., Београд; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна.  

 

  

44. Разматрање и доношење одлуке по пријави Зекије Мемедове Христове из 

Македоније поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на 

програму пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и 

маркетинг Pink International Company д.о.о., Београд; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

45. Разматрање и доношење одлуке по пријави Александра Парежанин 

поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму 
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пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink 

International Company д.о.о., Београд; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна.  

 

  

46. Разматрање и доношење одлуке по пријави Александрe Рабреновић, ул. 

Гружанска 52/13а, Крагујевац поднетој у вези са програмским садржајем 

емитованим на програму пружаоца медијске услуге Предузеће за 

информисање и маркетинг Pink International Company д.о.о., Београд;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

47. Разматрање и доношење одлуке по пријави Алисe Сарић из Зенице поднетој 

у вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 

медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International 

Company д.о.о., Београд;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

48. Разматрање и доношење одлуке по пријави Аните Фестер поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International Company 

д.о.о., Београд;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

49. Разматрање и доношење одлуке по пријави Анитe Крајцескe поднетој у вези 

са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International Company 

д.о.о., Београд;  
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Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

50. Разматрање и доношење одлуке по пријави Асаки Мехић поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International Company 

д.о.о., Београд;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

51. Разматрање и доношење одлуке по пријави Берне Дурел из Новог Пазара 

поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму 

пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink 

International Company д.о.о., Београд; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

52. Разматрање и доношење одлуке по пријави Бојана Марковић, ул. Ратка 

Стефановића 8, Чачак поднетој у вези са програмским садржајем 

емитованим на програму пружаоца медијске услуге Предузеће за 

информисање и маркетинг Pink International Company д.о.о., Београд;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

  

53. Разматрање и доношење одлуке по пријави Дејанe Јањић поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International Company 

д.о.о., Београд;  

 

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

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

54. Разматрање и доношење одлуке по пријави Динке Нухановић из Бугојна 

поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму 

пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink 

International Company д.о.о., Београд; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

55. Разматрање и доношење одлуке по пријави Габријелe Гацић из Хрватске 

поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму 

пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink 

International Company д.о.о., Београд; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

56. Разматрање и доношење одлуке по пријави Горданe Тодоровска из Скопља 

поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму 

пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink 

International Company д.о.о., Београд; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

57. Разматрање и доношење одлуке по пријави Ирена Петрушевска поднетој у 

вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 

медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International 

Company д.о.о., Београд; 
  

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

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

58. Разматрање и доношење одлуке по пријави Иване Вучетић поднетој у вези 

са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International Company 

д.о.о., Београд;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

59. Разматрање и доношење одлуке по пријави Катаринe Милашин из Београда 

поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму 

пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink 

International Company д.о.о., Београд; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

  

60. Разматрање и доношење одлуке по пријави Миљанe Младеновић поднетој у 

вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 

медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International 

Company д.о.о., Београд;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

61. Разматрање и доношење одлуке по пријави Санелe Чимић поднетој у вези 

са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International Company 

д.о.о., Београд;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 
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62. Разматрање и доношење одлуке по пријави Сенаде Чамџић из Зенице 

поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму 

пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink 

International Company д.о.о., Београд;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

63. Разматрање и доношење одлуке по пријави Слађана Сарајлијева из 

Струмице поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на 

програму пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и 

маркетинг Pink International Company д.о.о., Београд;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

64. Разматрање и доношење одлуке по пријави Смиљке Лазаревски из 

Биограда поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на 

програму пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и 

маркетинг Pink International Company д.о.о., Београд; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна.  

 

  

65. Разматрање и доношење одлуке по пријави Сунчицe из Тузле поднетој у 

вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 

медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International 

Company д.о.о., Београд; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 
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66. Разматрање и доношење одлуке по пријави Жанелe Бркић из Загреба 

поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму 

пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink 

International Company д.о.о., Београд; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна.  

 

  

67. Разматрање и доношење одлуке по пријави Адријане Додер из Сарајева 

поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму 

пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink 

International Company д.о.о., Београд;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

68. Разматрање и доношење одлуке по пријави Денисе Кордић поднетој у вези 

са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International Company 

д.о.о., Београд;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

69. Разматрање и доношење одлуке по пријави Снежане Илић из Оберхаусен 

поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму 

пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink 

International Company д.о.о., Београд;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 
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70. Разматрање и доношење одлуке по пријави Иване Васковић поднетој у вези 

са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International Company 

д.о.о., Београд;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

71. Разматрање и доношење одлуке по пријави Јелене поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International Company 

д.о.о., Београд; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

72. Разматрање и доношење одлуке по пријави Тање Лазић поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International Company 

д.о.о., Београд;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

73. Разматрање и доношење одлуке по пријави Маје Нарић из Србобрана, ул. 

Његошева бр. 23 поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на 

програму пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и 

маркетинг Pink International Company д.о.о., Београд;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

  

74. Разматрање и доношење одлуке по пријави Маје Радић поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 
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услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International Company 

д.о.о., Београд;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

75. Разматрање и доношење одлуке по пријави Марија Пауновић поднетој у 

вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 

медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International 

Company д.о.о., Београд;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

76. Разматрање и доношење одлуке по пријави Ненад Јанићијевић поднетој у 

вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 

медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International 

Company д.о.о., Београд;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

77. Разматрање и доношење одлуке по пријави Николине Ћук поднетој у вези 

са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International Company 

д.о.о., Београд;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

  

78. Разматрање и доношење одлуке по пријави Санеле Авдагић из Високог 

поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму 

пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink 

International Company д.о.о., Београд;  
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Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

  

79. Разматрање и доношење одлуке по пријави Санеле Авдић из Љубљане 

поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму 

пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink 

International Company д.о.о., Београд;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

80. Разматрање и доношење одлуке по пријави Силвије Ракић Бохоцки из 

Темерина поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на 

програму пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и 

маркетинг Pink International Company д.о.о., Београд; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

81. Разматрање и доношење одлуке по пријави Славице Цвејић из Пожаревца 

поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму 

пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink 

International Company д.о.о., Београд;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

82. Разматрање и доношење одлуке по пријави Соње Перић поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International Company 

д.о.о., Београд;  

 

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

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

83. Разматрање и доношење одлуке по пријави Тамаре Аранђеловић из Котора 

поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму 

пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink 

International Company д.о.о., Београд;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

  

84. Разматрање и доношење одлуке по пријави Весна Недељковић из Зуца 

поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму 

пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink 

International Company д.о.о., Београд;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

85. Разматрање и доношење одлуке по пријави Владимира Балуна из Каменице 

поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму 

пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink 

International Company д.о.о., Београд; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна.  

 

  

86. Разматрање и доношење одлуке по пријави Алдијане Салиховић из 

Аустралије поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на 

програму пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и 

маркетинг Pink International Company д.о.о., Београд; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 
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87. Разматрање и доношење одлуке по пријави Александре Наглић из Сурчина 

поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму 

пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink 

International Company д.о.о., Београд; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна.  

 

  

88. Разматрање и доношење одлуке по пријави Ефине Јусуфрамић поднетој у 

вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 

медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International 

Company д.о.о., Београд;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

89. Разматрање и доношење одлуке по пријави Elizabeth Dodic поднетој у вези 

са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International Company 

д.о.о., Београд;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

90. Разматрање и доношење одлуке по пријави Горане Бањац поднетој у вези 

са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International Company 

д.о.о., Београд;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 
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91. Разматрање и доношење одлуке по пријави Иване Ђуришић поднетој у вези 

са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International Company 

д.о.о., Београд;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

92. Разматрање и доношење одлуке по пријави Kaтарине Дугачки из Новог 

Београда поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на 

програму пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и 

маркетинг Pink International Company д.о.о., Београд;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

93. Разматрање и доношење одлуке по пријави Лидије Војминоске поднетој у 

вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 

медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International 

Company д.о.о., Београд;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

94. Разматрање и доношење одлуке по пријави Маје Коларов из Новог Сада 

поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму 

пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink 

International Company д.о.о., Београд;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 
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95. Разматрање и доношење одлуке по пријави Марије Кузмић-Протић 

поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму 

пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink 

International Company д.о.о., Београд;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

  

96. Разматрање и доношење одлуке по пријави Маријане Марјановић поднетој 

у вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 

медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International 

Company д.о.о., Београд;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

97. Разматрање и доношење одлуке по пријави Маријане Стевановић поднетој 

у вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 

медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International 

Company д.о.о., Београд;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

98. Разматрање и доношење одлуке по пријави Мухедине Салковић поднетој у 

вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 

медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International 

Company д.о.о., Београд;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

99. Разматрање и доношење одлуке по пријави Николине Томић поднетој у 

вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 
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медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International 

Company д.о.о., Београд;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

  

100. Разматрање и доношење одлуке по пријави Сене Џинић поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International Company 

д.о.о., Београд;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

101. Разматрање и доношење одлуке по пријави Силване Ивковић из Бруса ул. 

Мике Ђорђевића бр. 14 поднетој у вези са програмским садржајем 

емитованим на програму пружаоца медијске услуге Предузеће за 

информисање и маркетинг Pink International Company д.о.о., Београд; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

102. Разматрање и доношење одлуке по пријави Силвие Лукше из Новог Сада 

поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму 

пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink 

International Company д.о.о., Београд;  

 
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

103. Разматрање и доношење одлуке по пријави Сњежане Човић поднетој у 

вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 

медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink 

International Company д.о.о., Београд;  
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Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

104. Разматрање и доношење одлуке по пријави Весне Мехић поднетој у вези са 

програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске 

услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International Company 

д.о.о., Београд;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

105. Разматрање и доношење одлуке по пријави Зорице Митровић поднетој у 

вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца 

медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International 

Company д.о.о., Београд;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Oдбацује се пријава као неуредна. 

 

  

106. Разматрање и одлучивање по службеној дужности, у поступку исправке 

решења Савета Регулаторног тела за електронске медије број КН/451-

2291/19-1 од 28. новембра 2019. године, којим је пружаоцу медијске услуге 

Positive Production д.о.о. из Београда, Јосифа Маринковића 2а- Balkan Trip 

утврђена висина накнаде за право на пружање аудио-визуелне медијске 

услуге; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

РЕШЕЊЕ Савета Регулаторног тела за електронске медије број КН/451-2291/19-

1 од 28. новембра 2019. године, којим је пружаоцу медијске услуге „Positive 

Production"д.о.о. из Београда, Јосифа Маринковића 2а- Balkan Trip утврђена висина 

годишње накнаде, за право на пружање аудио-визуелне медијске услуге, исправља се 

тако што: 

 

-У изреци решења, у првом ставу, у четвртом реду, уместо броја: „08691193 “, 

треба да пише: „20540087“. 
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У преосталом делу решење Савета Регулаторног тела за електронске медије број 

број КН/451-2291/19-1 од 28. новембра 2019. године, остаје неизмењено.  

 

  

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

пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за 

пружање медијских услуга бр. К275: Привредно друштво Ривијера филм 

д.о.о. из Београда, Коче Поповића 9 - C&CC; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су 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 К 275: Привредно друштво „Ривијера филм“д.о.о. из 

Београда, Коче Поповића 9 - C&CC, МБ 21053252, почев од 19.12.2019. године ,у 

износу од 114,00 динара. 

 

  

108. Разматрање и одлучивање по службеној дужности, у поступку исправке 

решења Савета Регулаторног тела за електронске медије број КН/93-

1447/17/19-2 од 10. октобра 2019. године, којим је пружаоцу медијске услуге 

Друштво за радио и телевизијске активности Kopernikus Cable Network 

д.о.о. – огранак Свет Плус из Београда, Булевар Арсенија Чарнојевића 

69г- TV K::CN Свет плус 3 утврђена висина накнаде за право на пружање 

аудио-визуелне медијске услуге; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

РЕШЕЊЕ Савета Регулаторног тела за електронске медије број КН/93-

1447/17/19-2 од 10. октобра 2019. године, којим је утврђена висина годишње накнаде 

пружаоцу медијске услуге Друштво за радио и телевизијске активности „KOPERNIKUS 

CABLE NETWORK"д.о.о. – огранак Свет Плус из Београда, Булевар Арсенија 

Чарнојевића 69г- TV K::CN Свет плус 3, за право на пружање аудио-визуелне медијске 

услуге, исправља се тако што: 

 

-У изреци решења, у првом ставу, у петом реду, уместо броја: „21053252 “, треба 

да пише: „20231769“. 

 

У преосталом делу решење Савета Регулаторног тела за електронске медије број 

КН/93-1447/17/19-2 од 10. октобра 2019. године, остаје неизмењено.  

 

  

109. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Happy TV д.о.о. 

Београд – Nacionalna Happy TV, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8 Закона о електронским медијима;  



49 
 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак. 

  

110. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

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

Нови Сад – Новосадска ТВ, због постојања разлога из члана 89. став 1. 

тачка 8 Закона о електронским медијима;  
 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак. 

 

  

111. Разматрање и доношење одлуке по пријави Факултета техничких наука 

поднетог против Радиодифузног предузећа 021 д.о.о., Нови Сад;  
 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Донеси се решење којим се пријава Факултета техничких наука Универзитета у 

Новом Саду одбацује због ненадлежности. 

 

  

112. Разматрање извештаја 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 месец новембар 2019 године;  
 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Поднети захтеве за покретање прекршајног поступка против пружалаца 

медијских услуга Предузеће за информисање и маркетинг Pink Internacional Company 

д.о.о. Београд - ТВ Пинк, Радио дифузно предузеће Б92 а.д. Београд - ТВ O2, Предузће 

за маркетинг, издавачку делатност, Прва телевизија д.о.о. Београд – Прва, Предузеће за 

маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију 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; 37.2; 35.1; 37.2; 37.3; 46.3.3; 46.5; 65.2; 66.4 Закона о електронских медија, а по 

извештају Службе за надзор и анализу за месец новембар 2019. године. 
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113. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге 

Привредно друштво за маркетинг видео продукцију и услуге Kitchen TV 

д.о.о. Београд, ул. Македонска бр. 5 – Kitchen TV, за промену власничке 

структуре;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Донеси се решење којим се утврђује да планираном променом власничке 

структуре Привредно друштво за маркетинг видео продукцију и услуге ,,KITCHEN TV” 

д.о.о. из Београда, ул. Македонска бр. 5 – Kitchen TV, која би била извршена тако што 

би његов досадашњи оснивач Привредном друшву за маркетинг видео-продукцију и 

услуге ,,ADVANCE MEDIA“ д.о.о. Београд-Раковица свој укупни удео у висини од 75% 

пренео на нове оснивач Синишу Ђокића 80% удела и Косанку Остојић 20% удела, неће 

настати стање којим се нарушава медијски плурализам. 

 

  

114. Разматрање и доношење одлуке по пријави промене власничке структуре 

пружаоца медијске услуге Привредног друштва Бета радио д.о.о. Београд, 

ул. Мије Ковачевића бр. 10д – Радио АС ФМ Београд 107,9;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се решење којим се утврђује да планираном променом власничке 

структуре Привредног друштва Бета радио д.о.о. из Београда, ул. Мије Ковачевића бр. 

10д – Радио АС ФМ Београд 107,9, која би била извршена тако што би досадашњи 

оснивач тог друштва НС-АС д.о.о. производња, трговина и услуге Нови Сад, ул. 

Народног фронта бр. 73, пренео целокупан свој оснивачки удео у висини од 100% у 

капиталу тог друштва на правно лице SUPER FM д.о.о. Београд, ул. Генерала Михајла 

Недељковића бр. 149, МБ: 20140003, ПИБ: 104287933, неће настати стање којим се 

нарушава медијски плурализам. 

 

  

115. Доношење одлуке по захтеву за сагласност за промену Програмског 

елабората пружаоца медијске услуге Телевизија спорта и здравља СОС 

канал плус д.о.о. Београд – ТВ СОС Канал плус (бр. 05-1021/19.);  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се захтева за промену Програмског елабората ТВ СОС Канал Плус. 
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116. Информација о избору председавајућег Медитеранске мреже 

регулаторних тела за 2020. годину;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Констатује се да су чланови савета упознати са Информацијом. 

 

 

Седница завршена у 14 часова. 

 

Записник сачинила: 

СЕКРЕТАР КАЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА 

 

Драгана Таљић 

 

 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

Горан Петровић 


