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Број: 

Датум: 

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

са 247. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у даљем 

тексту: Савет РЕМ), одржане 25.12.2015. године, са почетком у 11,00 часова 

 

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

Пословника о раду Савета РEM, следећи чланови Савета: 

 

1. Горан Караџић, председник Савета 

2. митрополит Порфирије Перић 

3. Милош Рајковић; 

4. Слободан Вељковић; 

5. Божидар Николић; 

6. Оливера Зекић 

7. Гордана Суша 

 

Заменик председника Савета, Горан Петровић, био је одсутан са седнице  због 

службеног пута. 

 

Седници је присуствовала Гуљбехар Шабовић, сарадница за међународну сарадњу. 

 

Седницом је председавао председник Савета, Горан Караџић, 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 доношења одлуке по молби ПМУ Предузећа за информисање и 

маркетинг PINK INTERNATIONAL COMPANY d.o.o. из Београда, за одобрење 

додатног рока за плаћање преосталог коначног дуга по основу накнаде за 

кабловске канале и доставу меница ради обезбеђења испуњења 73% обавеза по 

основу накнаде за пружање медијске услуге у 2016. години за ТВ ПИНК ( 

дозвола за пружање медисјке услуге за подручје целе Републике). 

 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели : 

 

О Д Л У К У 



 

 

Усваја се предложени дневни ред 247. ванредне седнице: 

 

     

1. Усвајање дневног реда; 

2. Разматрање доношења одлуке по молби ПМУ Предузећа за информисање и 

маркетинг PINK INTERNATIONAL COMPANY d.o.o. из Београда, за 

одобрење додатног рока за плаћање преосталог коначног дуга по основу 

накнаде за кабловске канале и доставу меница ради обезбеђења испуњења 

73% обавеза по основу накнаде за пружање медијске услуге у 2016. години 

за ТВ ПИНК ( дозвола за пружање медисјке услуге за подручје целе 

Републике); 

  

  

2. Разматрање доношења одлуке по молби ПМУ Предузећа за информисање и 

маркетинг PINK INTERNATIONAL COMPANY d.o.o. из Београда, за 

одобрење додатног рока за плаћање преосталог коначног дуга по основу 

накнаде за кабловске канале и доставу меница ради обезбеђења испуњења 

73% обавеза по основу накнаде за пружање медијске услуге у 2016. години 

за ТВ ПИНК ( дозвола за пружање медисјке услуге за подручје целе 

Републике); 

 

                                                       

             Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

 

О Д Л У К У 

 

Одобрава се измирење дуговања ПМУ Предузећа за информисање и маркетинг PINK 

INTERNATIONAL COMPANY d.o.o. из Београда, на начин наведен у молби:  да се за  

меницу која гласи на износ од 20. 094.420,40 динара и доспева у децембру 2015. године, 

одобри репрограм дуга за кабловске канале тако што ће ПМУ Предузеће за 

информисање и маркетинг PINK INTERNATIONAL COMPANY d.o.o. из Београда 

доставити 51 меницу на износе од по 386.000.00 динара и 1 меницу на износ од 408. 

420,40 динара , т.ј. укупно 52 менице са роком доспећа сваке недеље током 2016. 

године ( по 4 менице месечно). 

Констатује се да је члан Савета Гордана Суша гласала против. 

 

 

 

Седница завршена у 12: 15 часова. 

                                                                                                             председник Савета ,                                                                                                         

У Београду,        

25. децембар  2015. године                                                                    Горан Караџић 

Записник сачинила, 

Гуљбехар Шабовић 

 

 


