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Број:  

Датум: 

Београд 

 

 

З А П И С Н И К 

 

 

са 378. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 12. маја 2020. године, са почетком у 11 часова 

 

У раду седнице учествовали су електронским односно 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. Јудита Поповић, члан Савета 

5. Радоје Кујовић, члан Савета 

6. Александар Витковић, члан Савета 

7. Зоран Симјановић, члан Савета 

8. Вишња Аранђеловић, члан Савета 

9. Слободан Цвејић, члан Савета 

 

Седници је присуствовао Милан Тодоровић, генерални секретар Регулатора. 

 

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

констатовао да Савет има кворум за рад и пуноправно одлучивање.  

 

За седницу је предложен следећи дневни ред: 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу у вези програмског садржају 

емитованог на програму пружаоца медијске услуге Pink International Company 

д.о.о., Београд – ТВ Пинк у емисијама „Свитање“, „Ново јутро“, „Национални 

дневник“, програмима вести и специјалним емисијама посвећеним пандемији 

COVID 19, приказаних у периоду од 14. до 23. априла 2020. године и доношење 

одлуке; 

3. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу у вези програмског садржају 

емитованог на програму пружаоца медијске услуге Happy TV д.о.о. Београд – 

Nacionalna Happy TV у емисији „Добро јутро, Србијо“ дана 18. априла 2020. 

године и доношење одлуке; 

4. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу у вези програмског садржају 

емитованог на програму пружаоца медијске услуге Happy TV д.о.о. Београд - 

Nacionalna Happy TV у емисија „Голи живот“ дана 23. априла 2020. године и 

доношење одлуке; 



 

5. Разматрање захтева и доношење одлуке о издавању дозволе за пружање 

медијске услуге на основу захтева Toxic television Network д.о.о., Београд - 

Земун - TOXIC RAP, сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

6. Разматрање захтева и доношење одлуке о издавању дозволе за пружање 

медијске услуге на основу захтева Toxic television Network д.о.о., Београд - 

Земун - TOXIC FOLK, сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

7. Информација о пресуди Врховног касационог суда Узп бр. 322/19 од 28.02.2020. 

године донетој по захтеву за преиспитивање судске одлуке коју је поднео 

пружалац медијске услуге Д.о.о. Канал 9 за маркетинг, радио и ТВ, Нови Сад, 

против пресуде Управног суда, Одељење у Новом Саду III-7 У. 9719/19 (15) од 

13.08.2019. године којом је одбијена његова тужба поднета ради поништења 

решења Савета Регулаторног тела за електронске медије бр. 02-445/15-35 од 

28.04.2015. године. 

 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 378. ванредне седнице. 

 

1. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу у вези програмског 

садржају емитованог на програму пружаоца медијске услуге Pink 

International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк у емисијама „Свитање“, 

„Ново јутро“, „Национални дневник“, програмима вести и специјалним 

емисијама посвећеним пандемији COVID 19, приказаних у периоду од 14. 

до 23. априла 2020. године и доношење одлуке; 

2. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу у вези програмског 

садржају емитованог на програму пружаоца медијске услуге Happy TV 

д.о.о. Београд - Nacionalna Happy TV у емисији „Добро јутро, Србијо“ дана 

18. априла 2020. године и доношење одлуке; 

3. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу у вези програмског 

садржају емитованог на програму пружаоца медијске услуге Happy TV 

д.о.о. Београд - Nacionalna Happy TV у емисија „Голи живот“ дана 23. 

априла 2020. године и доношење одлуке; 

4. Разматрање захтева и доношење одлуке о издавању дозволе за пружање 

медијске услуге на основу захтева Toxic television Network д.о.о., Београд - 

Земун - TOXIC RAP, сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

5. Разматрање захтева и доношење одлуке о издавању дозволе за пружање 

медијске услуге на основу захтева Toxic television Network д.о.о., Београд - 

Земун - TOXIC FOLK, сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

6. Информација о пресуди Врховног касационог суда Узп бр. 322/19 од 

28.02.2020. године донетој по захтеву за преиспитивање судске одлуке коју 

је поднео пружалац медијске услуге Д.о.о. Канал 9 за маркетинг, радио и 

ТВ, Нови Сад, против пресуде Управног суда, Одељење у Новом Саду III-7 

У. 9719/19 (15) од 13.08.2019. године којом је одбијена његова тужба поднета 

ради поништења решења Савета Регулаторног тела за електронске медије 

бр. 02-445/15-35 од 28.04.2015. године. 



 

  

1. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу у вези програмског 

садржају емитованог на програму пружаоца медијске услуге Pink 

International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк у емисијама „Свитање“, 

„Ново јутро“, „Национални дневник“, програмима вести и специјалним 

емисијама посвећеним пандемији COVID 19, приказаних у периоду од 14. 

до 23. априла 2020. године и доношење одлуке; 

 

Регулатору је поднете пријаве Независног удружења новинара Србије и два 

члана Савета против пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и 

маркетинг Pink International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк у емисијама 

„Свитање“, „Ново јутро“, „Национални дневник“, програмима вести и специјалним 

емисијама посвећеним пандемији COVID 19, приказаних у периоду од 14. до 23. 

априла 2020. године. Пријаве су третиране као обавештења грађана. 

 

Независно удружење новинара Србије поднело је пријаву против Предузећа за 

информисање и маркетинг Pink Internacional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк што 

као пружалац медијске услуге „није обезбедио у потпуности истинито и објективно 

информисање о теми о којој се говори, чиме су прекршене одредбе члана 47, став 1, 

тачка 1 Закона о електронским медијима („Службени гласник“ РС бр. 83/2014 и 6/2016) 

и члана 5 и члана 7 Правилника о заштити људских права у области пружања 

медијских услуга („Службени гласник РС“ бр 55/2015), што је, као пружалац објавио 

програмски садржај који може злоупотребити лаковерност гледалаца и слушалаца 

чиме су прекршене одредбе члана 47 став 2 Закона о електронским медијима 

(Службени гласник РС бр 83/2014 и 6/2016)  и члана 23 Правилника о заштити људских 

права у области пружања медисјких услуга (Службени гласник бр 55/2015); што је као 

пружалац приказао програмски садржај који садржи поступке и радње за које постоје 

основи сумње да се њима чине одређена кривична дела из Кривичног законика РС 

(надрилекарство, експериментално истраживање и изазивање панике) и да су учињене 

неправилности противно Закону о заштити становништва од заразних болести, због 

чега је неопходна адекватна реакција од стране Регулатора према надлежним 

органима“. 

  

Пријава се односи на период од 16. до 19. априла када је ТВ Пинк „у емисијама 

„Национални дневник“ која се приказује у више дневних термина (од 13:00 часова, 

14:45 часова, 17:45 часова) у више наврата објављивала прилог у којем власник ТВ 

Пинк Жељко Митровић приказује озонску терапију као лек од вируса корона COVID-

19, указујући на његово "револуционарно откриће".  

 

У пријави два члана Савета РЕМ-а пише да је: „заговарањем лечења методом 

која није прихваћена, спроведеним од стране лица које нема одговарајуће образовање 

из области медицине, ПМУ ТВ Пинк прекршио Закон о електронским медијима у 

члану 47 став 1 који обавезује на истинито информисање и став 4 у којем пише да је 

пружалац дужан да не пружа програмске садржаје који злоупотребљавају лаковерност 

гледалаца. У том смислу је прекршен и члан 23 Правилника о заштити људских права у 

области пружања медијских услуга у којем стоји следеће: „Пружалац медијске услуге 

не сме злоупотребити лаковерност учесника у програму или корисника медијске 

услуге, при чему ће нарочито водити рачуна о интересима малолетника, лица које је 

тешко оболело, има ментално обољење или сметње у менталном развоју или је 

преживело трауму као жртва насиља или трагичног догађаја.“ Тиме што је 



 

представљао само позитивна мишљења о терапији озоном није пружио потпуну 

информацију и повредио је члан 5 Правилника о заштити људских права у области 

пружања медијских услуга који каже: „Пружалац медијске услуге је дужан да, са 

пажњом примереном околностима, пре објављивања одређене информације која 

садржи податке о личности, догађају или појави провери њено порекло, истинитост и 

потпуност.“ Будући непотпуна, пружена информација је и необјективна чиме је 

повређен члан 7 овог правилника који каже: „Приликом информисања јавности 

пружалац медијске услуге је дужан да обезбеди објективност у свом информисању која 

је примерена природи информације, области друштвеног живота на који се она односи 

и природи програмског садржаја у којој се информација објављује, с тим да се највиши 

степен објективности захтева приликом информисања о питањима из члана 6. став 1. 

овог правилника“. Члан 6 став 1 се односи на информације које су у интересу јавне 

сигурности. 

 

Коначно, врло је могуће да у поступку Жељка Митровића има и елемената 

кривичног дела, онако како је дефинисано у чл. 254 КЗ РС.: „Ко се без одговарајуће 

стручне спреме бави лечењем или пружањем других медицинских услуга казниће се 

новчаном казном или затвором до 3 године.“ Поруке коју спотови шаљу, амбиција да 

се начин лечења једног шарлатана дигне на научни ниво, минимализују озбиљност 

ситуације у којој се сви ми налазимо, што је у супротности са разлозима за увођење 

ванредног стања. Узимајући у обзир утицајност коју ТВ Пинк има, на овај начин се 

омаловажавају, извргавају подсмеху и руглу стручњаци из Кризног штаба и државне 

институције, а све то у условима пандемије и ванредног стања, када је здравствени 

систем пренапрегнут, људски животи угрожени, а људска права ограничена. 

Пријава се односи на информативне емисије ТВ Пинк у периоду од 14. до 21 април 

2020. године. 

 

Стручна служба је, упркос веома отежаним условима рада током ванредног 

стања, прегледала информативне садржаје јутарњих програма (Свитање, Ново јутро), 

програме вести и Национални дневник, као и специјaлне емисије посвећене пандемији 

COVID 19 приказане у периоду од 14 .до 23. априлa. Период надзора је проширен, како 

би се добила што потпунија слика, јер је установљено да су последњи прилози о 

употреби озона у лечењу COVID 19 приказани 22. и 23. априла. 

 

Резултати надзора и анализе показују да су програмски садржаји (вести, 

прилози и интервјуи) у којима се говори о употреби озона у лечењу COVID 19 

приказивани од 16. до 19. априла и 22. и 23. априла. 

  

Током 16. априла приказана су укупно четири прилога о употреби озона у 

лечењу COVID 19 у информативним емисијама вести (Национални дневник и Минут 2) 

 

У Националном дневнику у периоду од 13:18:36 – 13:20:37 приказан је прилог 

следећег садржаја (транскрипт): 

 

Емитер (најава): „Лека против корона вируса за сада нема и док светски научници и 

владе троше на милијарде долара како би пронашли вакцину власник ТВ Пинк већ 

дуже време на практичан начине брине о здрављу запослених. По свему судећи на 

добром је путу“. 

 



 

Емитер: „Борба против корона вируса на телевизији Пинк почела је озонизацијом 

зграде“. 

 

Жељко Митровић: „Ево кренуло је озонирање свих просторија у Пинку пре финалне 

дезинфекције, која ће се обавити сутра. Ево како то изгледа. Концентрација озона ће 

бити испод 10 ппм (ppm), тако да ће бити безбедно за људе, али не и за 

микроорганизме и вирусе“. 

 

Емитер: „Недуго затим инсталиране су коморе за дезинфекцију руку и одеће а 

запосленима су подељени и заштитни визири.“ 

 

Жељко Митровић: „Ја сам некако убеђен да би овај процес требао да смањи на 

минимум ризик да било ко у случају да унесе вирус може да га пренесе на неког или да 

на неког буде пренешен“.   

 

Емитер: „Међутим, београдским медијима најинтересантнија је Жељкова идеја да се 

корона може сузбити озонирањем крви.“  

 

Жељко Митровић: „Написаћу овај пост као подсећање да сам први у свету поменуо, 

пре 30 дана да се корона алтернативно може решити озоном, обогаћеним кисеоником 

или посебним фреквенцијама. Озонирање крви би створило пероксид који уништава и 

вирусе и бактерије када је у крви. Ја сам себи озонирао крв превентивно. Људи умиру 

због јаког или преслабог, а не нормалног имунитета. Подизање интерлеукина 6 моћно 

активира наш леукоцитни систем и то ствара различите материје на плућима. 

Озонизација крви то решава. 100% разлог због кога су деца безбеднија није јак већ 

релативно слаб или боље рећи имунитет у стицању.“ 

 

Емитер: „С обзиром на то да у ТВ Пинк нема заражених чини се да је Жељко 

пронашао ефикасно решење још пре месец дана, закључују колеге из „Вечерњих 

новости“. Мара Драговић ТВ Пинк“. 

 

Исти прилог приказан је од 14:58 до 15:00:03. 

 

У најави садржаја (хед) на почетку Националног дневника од 17:45:30 као четврта по 

реду приказана је следећа најавна вест: „Иако исмеван од српске чаршије, Жељко 

Митровић доказује да је третирање крви озоном најефикаснија терапија против COVID 

19“ (вест прати инсертер: Логично закључивање). 

 

Од 19:17:42 до 19:26:40 приказан је прилог следећег садржаја (транскрипт): 

 

Емитер (најава): „Лека против корона вируса за сада нема и док светски научници и 

владе троше на милијарде долара како би пронашли вакцину власник ТВ Пинк већ 

дуже време на практичан начине брине о здрављу запослених. По свему судећи на 

добром је путу“. 

 

Емитер: „Борба против корона вируса на телевизији Пинк почела је озонизацијом 

зграде“. 

 

Жељко Митровић: „Ево кренуло је озонирање свих просторија у Пинку пре финалне 

дезинфекције, која ће се обавити сутра. Ево како то изгледа. Концентрација озона ће 



 

бити испод 10 ппм (ppm), тако да ће бити безбедно за људе, али не и за 

микроорганизме и вирусе.“ 

 

Емитер: „Недуго затим инсталиране су коморе за дезинфекцију руку и одеће а 

запосленима су подељени и заштитни визири.“ 

 

Жељко Митровић: „Ја сам некако убеђен да би овај процес требао да смањи на 

минимум ризик да било ко у случају да унесе вирус може да га пренесе на неког или да 

на неког буде пренешен“   

 

Емитер: „Међутим, београдским медијима најинтересантнија је Жељкова идеја да се 

корона може сузбити озонирањем крви“. 

 

Жељко Митровић: „Написаћу овај пост као подсећање да сам први у свету поменуо, 

пре 30 дана да се корона алтернативно може решити озоном, обогаћеним кисеоником 

или посебним фреквенцијама. Озонирање крви би створило пероксид који уништава и 

вирусе и бактерије када је у крви. Ја сам себи озонирао крв превентивно. Људи умиру 

због јаког или преслабог, а не нормалног имунитета. Подизање интерлеукина 6 моћно 

активира наш леукоцитни систем и то ствара различите материје на плућима. 

Озонизација крви то решава. 100% разлог због кога су деца безбеднија није јак већ 

релативно слаб или боље рећи имунитет у стицању.“  

 

Емитер: „С обзиром на то да у ТВ Пинк нема заражених чини се да је Жељко 

пронашао ефикасно решење још пре месец дана, закључују колеге из "Вечерњих 

новости.“ 

 

(ново) Емитер: „Иако је београдска чаршија исмевала идеју Жељка Митровића да се 

корона вирус може сузбити озонизацијом крви, бројни научници из реномираних 

међународних клиника заинтересовали су се за ту идеју. Италијански стручњаци 

објавили су пре само шест дана и научни рад а резултат у италијанским болницама су 

да од десет пацијената на респираторима девет бива излечено озонизацијом крви. 

Шарлатан који прича глупости или геније. Када је власник ТВ Пинк још почетком 

марта уочио да би озонирање крви могло да помогне у лечењу пацијената заражених 

COVID 19, јавност у Србији се подсмевала.“ 

 

Жељко Митровић: „Озонизација крви би решила проблем заражених, убацивањем 

озона у крв, озон би се аутоматски разградио и формирао водоник – пероксид H2O2, 

који би уништио све вирусе и бактерије, такође би и сузбио агресивно деловање 

интерлеукина који преагресивно побуђује наш леукоцитни систем, који на крају због 

појачаног имуног одговора ствара наслаге на плућима због којих се иде на респиратор! 

Не разумем зашто ме нико не схвата озбиљно, али нажалост разумеће сви о чему сам 

данас писао кад се за месец дана појаве светски научни радови на ову тему!“ 

 

Емитер: „Ипак, стручна јавност у Италији која се најтеже бори са епидемијом објавила 

је низ научних радова са истим закључком који доказују да је Митровић био у праву. 

То потврђује и Александар Рубен, еминентни професор италијанско-немачког 

порекла.“ 

 

Александар Рубен: „Разлог због ког сам срећан што причам са вама је што ми је један 

мој јако добар пријатељ показао твит свог доброг пријатеља, који је заправо власник 



 

ТВ станице Пинк, господин Жељко Митровић. Он ми је показао твит који је стар месец 

дана, а у којем се говорило о третману COVID 19 у неким болницама у Италији. Веома 

је јасно да је његова велика визија управо потврђена од стране различитих научника. 

Пре неколико дана, ти резултати су објављени – захваљујући специјалном утицају 

озона на тело, могуће је лечити веома озбиљне случајеве COVID 19. Власник ТВ 

станице знао је да озон побољшава циркулацију крви, помаже кисеонику и обнављању 

крвних ћелија. Те три ствари су веома важне у третману COVID 19 зато што вирус 

напада хемоглобин и имуни систем пацијента. Сада прве болнице које су показале 

веома добре резултате су у Бергаму, Удинама и у шпанској Ибици. Тамо су се 

пацијенти опоравили веома брзо из веома озбиљних стања, који су били на 

респираторима, а били су само неколико дана без икаквих симптома вируса. Због тога 

је Универзитетска болница у Риму затражила студију на 200 пацијената, који ће бити 

третирани са озоном. То је у ствари исти третман који је господин Жељко Митровић 

већ предлагао пре једно месец дана. Морамо да истакнемо да је заиста дивно што се 

господин Митровић тако експонирао и како би комуницирао са јавношћу јер је он на 

тај начин поделио своју визију али на исти начин  могућност да се људи лече на нове 

начине од COVID 19. Хвала вам.“ 

 

Емитер: „Десетак професора са реномираних светских клиника контактирали су 

Жељка Митровића са питањем којим апаратом спроводи озонизацију крви. 

Италијанско научно друштво за озонску терапију објавило је студију о побољшању 

здравственог стања пацијената чија је крв третирана озоном. Ова терапија спроводи се 

у 17 италијанских болница. А ево шта кажу резултати: Опште побољшање клиничког 

стања, нормализација телесне температуре, смањење реактивног протеина Ц, 

нормализација откуцаја срца, побољшање засићења и смањење подршке кисеоником, 

нормализација бубрежне функције (креатин). Оно што је најважније и готово 

невероватно је то да су се оболели од коронавируса опорављали већ после пет дана, 

истиче заговорник таквог лечења, др Маријано Францини“.  

 

Маријано Францини: „Подаци нам говоре да пацијент који је у средње тешком стању, 

са упалом плућа, са инфекцијом и који је интубиран, може да се излечи. Од десет 

интубираних пацијената, 60 до 70 процената може да се екстубира и скине са 

респиратора је им се поправља оксигенација. Тренутно имамо 50 излечених, од чега је 

11 било интубирано и сада их је само троје на респиратору, док 28 није ни било 

интубирано, јер нису дошли до стања да буду прикључени на респираторе, јер смо 

успели да их излечимо. Док су они који су одмах лечени озонотерапијом оздравили 

савршено и отпуштени из болнице. Две ствари су одмах видљиве то је ефикасност јер 

лечење захтева превише времена и захваљујући искуству 40 година знамо да не постоје 

контраиндикације“. 

 

Емитер: „Искуство из Италије желе да примене и лекари у Америци. Са коалицијом 

домаћих и међународних лекара истраживаћа Ширла Хемфил извршни директор 

компаније Тексас рајд позива на акцију америчких државних и савезних агенција да 

размотре употребу медицинског озона као сигурну помоћну терапијску опцију за 

лечење COVID 19. Инаће ова терапија функционише тако што се узме од 150 до 200 мл 

крви и помеша се са 5 мг озона а затим венски врати у крвоток. А вечерас од 20 и 30 

италијанским сенатор Клаудио Пебрацини испричаће на RAI UNO, на RAI један како 

је излечен озоно терапијом од COVID 19.“  

 



 

После сазнања да ће од понедељка многе земље у лечењу корона вируса примењивати 

методу о којој је 16. марта писао на друштвеним мрежама Жељко Митровић објавио је 

нови пост на инстаграму: 

 

Жељко Митровић „Веома сам поносан што ће већ од понедељка, скоро цео свет 

примењивати методу коју сам ја први поменуо у својој Инстаграм објави пре месец 

дана, тачније 16 марта када сам и започео озонизацију Пинка и када сам себи 

озонизовао крв! Озон, при уласку у крв, одмах реагује с молекулима, који имају дупле 

електронске везе и ствара озониде. То су реактивни кисеоничне групе и продукти 

липидне оксидације - пероскидазе, пероксили, алкени и алкани. И то су главни 

„месенџери” за кључне биохемијске и имунолошке ефекте озон терапије. Ефекти 

озона: Оштећује протеински омотач (капсид) и репродуктивни циклус вируса. 

Пероксидацијом раскида везу вируса и ћелије. Повећава производњу интерферона и 

интерлеукина 2. Изазива ислобађање пристациклина (вазодилататор). Повећава 

глоколизу еритроцита и стимулише 2,3 дифосфоглицерат, што води до повећања 

ослобађања кисеоника у ткивима.  Последњи клинички налази говоре да смањује 

могућност „цитокинске олује” као дексаметазон. Корона вирус има веће количине 

цистеина у свом спике протеину. Пошто је цистеин изузетно осјетљив на оксидацију 

(до дисулфида), озон га истог момента оксидира. Употребљавали су га код пацијената с 

Еболом сви тешки случајева преживили, без компликација (а ебола прави 

компликације код преживелих). Први је патентирао озон генератор Сименс, Тесла 

патентирао свој 1896, основао Тесла Озон компани и продавао озон у маслиновом уљу. 

Краљ!” 

 

Исти прилог приказан је у вестима Минут 2 у периоду 20:59:35-21:08:22.  

 

Овај прилог (нешто скраћен) приказан је и у специјалној емисији Време короне 

(21:16:20-23:03:42) у којој су учествовали епидемиолог Предраг Кон, имунолог Срђа 

Јанковић и дечији пулмолог и алерголог Бранимир Несторовић. После прилога лекари 

су замољени да изнесу своје мишљење (делимичан транскрипт): 

 

Др Бранимир Несторовић 21:43:34-21:47:00 „Па ја морам да разочарам Жељка да он 

ништа није измислио. То је измислио Тесла. Значи, озонизацију као лечење је 

измислио Тесла 1896. године, чак је патентирао неки препарат у коме се озон налазио у 

маслиновом уљу, јер маслиново уље стабилизује озон. Идеја је доста једноставна и то 

се примењује, ја нисам сигуран, што је рекао овај Италијан, баш, 40 година се 

примењује. Није широко примењено јер класична медицина се не бави тиме. Принцип 

је веома једноставан. Кисеоник О2, то смо учили из хемије, се претвара у О3, тај О3 се 

распада на озон и поново на кисеоник, тај озон је високо реактиван, он је ми то кажемо 

то су слободни радикали кисеоника. То је оно што нас оштећује током старења јер се 

ствара, оштећује нашу ДНК, наше ћелије али истовремено делује тако што убија оно 

што може да буде штетно за наш организам... 

Онда ви у ствари кад убаците тај озон, има клиника у Немачкој, ја знам бар две 

клинике у Немачкој које се тиме баве доста дуго времена. Ја сам имао два пацијента са 

неким другим болестима који су у Италији добијали ову терапију пре COVID и који су 

имали доста добре резултате. Јер ту је једини проблем у суштини да ви не дате 

превише озона. Ако дате превише озона то може да буде опасно зато што може да 

доведе до оштећења црвених крвних зрнаца које се враћа у крв и других органа итд. У 

малим количинама озон је нестабилан и он ће се јако брзо елиминисати... Кажем 40 

година се примењује та терапија, 40 година се примењује минимално. Али то није 



 

метода која је доминантна у медицини, постоје те методе које у медицини нису 

доминантне. Ми не причамо много о Теслином апарату за пулсну електромагнетну 

терапију. Уопште не причамо који је 1906. године примењиван са огромним успехом. 

И ја се надам, морам и ја да кажем нешто, ја се надам у контакту сам са Новаком 

Ђоковићем, који је био мој пацијент, и ми се надамо да ћемо кренути мало у промоцију 

те неке другачије медицине кад ово све прође.. Озонотерапија то свако може да укуца у 

интернет видеће да то терапија која има своје индикације, која се зна како се 

примењује, постоје клинике на свету које то примењују. Италијани и Немци највише 

шримењују. И постоје врло добра искуства у лечењу разних болести и малигних 

болести, рецимо на пример.“  

 

Др Срђа Јанковић 21:47:42-21:48:45 „Научни метод подразумева велику отвореност 

за нове идеје, што је и ова идеја, чули смо да није нова. Идеје које нису довољно 

искоришћене и истражене из неког разлога. Међутим, нешто ту постоји још. А то је 

врло строга примена научног метода у тестирању хипотеза, дакле у показивању шта 

ради а шта не ради, како ради а како не ради. И сада наравно човек, мада ће неке 

студије бити рађене и то можемо да поздравимо јер ће научни метод да нам каже да ли 

у овом конкретном случају... ради или не ради. Ми представници те обичне, ајде да 

кажемо те строже научне медицине, заправо можемо да кажемо само видећемо, добро 

је да се све види. Показаће се, научни метод има моћ да нам каже шта ради а шта не 

ради. А наравно имамо и своје жеље да дођемо до нових терапија то нико не спори. 

Али ипак једна скепса, једна здрава скепса, да будем ја представник једне здраве 

скепсе па да не будем у праву још боље. Али сада сам здраво скептичан“ 

 

Др Предраг Кон 21:48:48-21:49:15 „Да вам кажем, ја слушам, ово је област лечења и 

једноставно није у мом домену. Без обзира на то увек желим да прочитам нешто где се 

јасно описује методологија и студија и ово што ће бити објављено сигурно ће бити 

занимљиво чути. Сама идеја је занимљива..“  

 

17.04.2020. 

 

Током дана приказано је у информативним емисијама вести Минут 2 и Национални 

дневник седам прилога о лечењу озоном. Од тога, четири су била репризна од 

претходног дана.  

 

У Националном дневнику од 13:25:53 до 13:34:30 приказан је прилог од претходног 

дана са додатком. Транскрипт целог прилога: 

 

Емитер: „Иако је београдска чаршија исмевала идеју Ж. Митровића да се корона 

вирус може сузбити озонизацијом крви, бројни научници из реномираних 

међународних клиника заинтересовали су се за ту идеју. Италијански стручњаци 

објавили су пре само 6 дана и научни рад а резултати у италијанским болницама су да 

од 10 пацијената на респираторима 9 бива излечено озонизацијом. Шарлатан који 

прича глупости или геније, када је власник ТВ Пинк још почетком марта уочио да би 

озонирање крви могло да помогне у лечењу пацијената заражених COVID 19, јавност у 

Србији се подсмевала.“ 

 

Читање твита Ж. Митровића: „Озонизација крви би решила проблем заражених, 

убацивањем озона у крв, озон би се аутоматски разградио и формирао водоник – 

пероксид H2O2, који би уништио све вирусе и бактерије, такође би и сузбио агресивно 



 

деловање интерлеукина који преагресивно побуђује наш леукоцитни систем, који на 

крају због појачаног имуног одговора ствара наслаге на плућима због којих се иде на 

респиратор! Не разумем зашто ме нико не схвата озбиљно али нажалост разумеће сви о 

чему сам данас писао кад се за месец дана појаве светски научни радови на ову тему!“ 

 

Емитер: „Ипак, стручна јавност у Италији која се најтеже бори са епидемијом објавила 

је низ научних радова са истим закључком који доказују да је Митровић био у праву. 

То потврђује и Александар Рубен, еминентни професор италијанско-немачког 

порекла.“ 

 

Александар Рубен: „Разлог због ког сам срећан што причам са вама је што ми је један 

мој јако добар пријатељ показао твит свог доброг пријатеља, који је заправо власник 

ТВ станице Пинк, господин Жељко Митровић. Он ми је показао твит који је стар месец 

дана, а у којем се говорило о третману COVID 19 у неким болницама у Италији. Веома 

је јасно да је његова велика визија управо потврђена од стране различитих научника. 

Пре неколико дана, ти резултати су објављени – захваљујући специјалном утицају 

озона на тело, могуће је лечити веома озбиљне случајеве COVID 19. Власник ТВ 

станице знао је да озон побољшава циркулацију крви, помаже кисеонику и обнављању 

крвних ћелија. Те три ствари су веома важне у третману COVID  зато што вирус напада 

хемоглобин и имуни систем пацијента. Сада прве болнице које су показале веома 

добре резултате су у Бергаму, Удинама и у шпанској Ибици. Тамо су се пацијенти 

опоравили веома брзо из веома озбиљних стања, који су били на респираторима, а били 

су само неколико дана без икаквих симптома вируса. Због тога је Универзитетска 

болница у Риму затражила студију на 200 пацијената, који ће бити третирани са 

озоном. То је у ствари исти третман који је господин Жељко Митровић већ предлагао 

пре једно месец дана. Морамо да истакнемо да је заиста дивно што се господин 

Митровић тако експонирао и како би комуницирао са јавношћу јер је он на тај начин 

поделио своју визију али на исти начин  могућност да се људи лече на нове начине од 

COVID 19. Хвала вам.“ 

 

Емитер: „Десетак професора са реномираних светских клиника контактирали су 

Жељка Митровића са питањем којим апаратом спроводи озонизацију крви. 

Италијанско научно друштво за озонску терапију објавило је студију о побољшању 

здравственог стања пацијената чија је крв третирана озоном. Ова терапија спроводи се 

у 17 италијанских болница. А ево шта кажу резултати: опште побољшање клиничког 

стања, нормализација телесне температуре, смањење реактивног протеина Ц, 

нормализација откуцаја срца, побољшање засићења и смањење подршке кисеоником, 

нормализација бубрежне функције (креатин). Оно што је најважније и готово 

невероватно је то да су се оболели од корона вируса опорављали већ после пет дана, 

истиче заговорник таквог лечења, др Маријано Францини.“ 

 

Маријано Францини: „Подаци нам говоре да пацијент који је у средње тешком стању, 

са упалом плућа, са инфекцијом и који је интубиран, може да се излечи. Од десет 

интубираних пацијената, 60 до 70 процената може да се екстубира и скине са 

респиратора је им се поправља оксигенација. Тренутно имамо 50 излечених, од чега је 

11 било интубирано и сада их је само троје на респиратору, док 28 није ни било 

интубирано, јер нису дошли до стања да буду прикључени на респираторе, јер смо 

успели да их излечимо. Док су они који су одмах лечени озонотерапијом оздравили 

савршено и отпуштени из болнице. Две ствари су одмах видљиве то је ефикасност јер 



 

лечење захтева превише времена и захваљујући искуству 40 година знамо да не постоје 

контраиндикације.“ 

 

Емитер: „Искуство из Италије желе да примене и лекари у Америци. Са коалицијом 

домаћих и међународних лекара истраживаћа Ширла Хемфил извршни директор 

компаније Тексас рајд позива на акцију америчких државних и савезних агенција да 

размотре употребу медицинског озона као сигурну помоћну терапијску опцију за 

лечење COVID 19. Инаће ова терапија функционише тако што се узме од 150 до 200 мл 

крви и помеша се са 5 мг озона а затим венски врати у крвоток.“ 

 

После сазнања да ће од понедељка многе земље у лечењу корона вируса примењивати 

методу о којој је 16. марта писао на друштвеним мрежама Жељко Митровић објавио 

је нови пост на инстаграму: „Веома сам поносан што ће већ од понедељка, скоро цео 

свет примењивати методу коју сам ја први поменуо у својој Инстаграм објави пре 

месец дана, тачније 16 марта када сам и започео озонизацију Пинка и када сам себи 

озонизовао крв! Озон, при уласку у крв, одмах реагује с молекулима, који имају дупле 

електронске везе и ствара озониде. То су реактивни кисеоничне групе и продукти 

липидне оксидације - пероскидазе, пероксили, алкени и алкани. И то су главни 

„месенџери” за кључне биохемијске и имунолошке ефекте озон терапије. Ефекти 

озона: Оштећује протеински омотач (капсид) и репродуктивни циклус вируса. 

Пероксидацијом раскида везу вируса и ћелије. Повећава производњу интерферона и 

интерлеукина 2. Изазива ислобађање пристациклина (вазодилататор). Повећава 

глоколизу еритроцита и стимулише 2,3 дифосфоглицерат, што води до повећања 

ослобађања кисеоника у ткивима.  Последњи клинички налази говоре да смањује 

могућност “цитокинске олује” као дексаметазон. Корона вирус има веће количине 

цистеина у свом спике протеину. Пошто је цистеин изузетно осјетљив на оксидацију 

(до дисулфида), озон га истог момента оксидира. Употребљавали су га код пацијената с 

Еболом  сви тешки случајева преживили, без компликација (а ебола прави 

компликације код преживелих). Први је патентирао озон генератор Сименс, Тесла 

патентирао свој 1896, основао Тесла Озон компани и продавао озон у маслиновом уљу. 

Краљ!” 

 

(ново) Емитер: Италијанско „Научно друштво за терапију активним кисеоником“, 

предвођено професором Маријаном Францинијем, развило је протокол за коришћење 

озонотерапије у борби против вируса корона, иначе озонотерапија је у Италији дала 

одличне резултате, чак 9 од 10 пацијената је скинуто са респиратора, у разговору за ТВ 

Пинк професор Францини истиче да је потез власника наше телевизије одлична мера за 

сузбијање вируса COVID 19“  

 

др Маријано Францини: „Оно што је власник телевизије Пинк урадио за сопствену 

крв је одлично и сигуран сам да је користио најбољи начин да у потпуности примени 

озонотерапију. Такође је одлично и што је користио озон да би дезинфиковао целу 

зграду. Истина је да су многи, чак и овде код нас мислили да је тако нешто немогуће. 

Мислим, да је то био случај, ако ми дозволите, јер нису познавали начин на који озон 

функционише. Да будем искрен, то јесте веома компликована материја. Ми имамо 

среће, да у нашој организацији имамо професоре који су успели да разлуче механизме 

којима озон може да се искористи у борби са вирусом корона. Саставили смо Протокол 

и дали га болницама да га испитају, јер и онако немамо други лек за корона вирус; јер у 

супротном не бисмо имали 21000 умрлих у Италији, и од тога смо почели. Надам се да 

и и код вас у Србији постоји нека научна организација или лекар који би хтео да 



 

примени овај метод. Ваша телевизија га је већ применила и ја ћу веома радо разменити 

мишљења и дати наш протокол лечења“.  

 

Овај прилог приказан је и од 18:32:27 до 18:41:01 у Националном дневнику. 

 

Пре почетка конференције за новинаре Кризног штаба приказан је такође овај, али не 

цео, прилог о лечењу озоном од COVID 19 (15:11:49 -15:15:49). 

 

На почетку Националног дневника од 13:03:53 часова, као трећа по реду у најави 

емисије (хеду) емитована је најавна вести: „Иако исмеван од српске чаршије, Жељко 

Митровић доказује да је третирање крви озоном најефикаснија терапија против COVID 

19 (вест прати инсертер: Логично закључивање). 

 

На почетку Националног дневника од 14:53:19 часова, као трећа по реду у најави 

емисије (хеду) емитована је најавна вести: „Иако исмеван од српске чаршије, Жељко 

Митровић доказује да је третирање крви озоном најефикаснија терапија против COVID 

19 (вест прати инсертер: Логично закључивање), италијански професор Маријано 

Францини - озонирање крви и просторија ТВ Пинк је најбоље што је власник Пинка 

могао да уради. Озон успешно лечи COVID 19 (инсертер: Адекватно решење). 

 

На почетку Националног дневника од 17:45:20 часова, као трећа по реду у најави 

емисије (хеду) емитована је најавна вести: „Иако исмеван од српске чаршије, Жељко 

Митровић доказује да је третирање крви озоном најефикаснија терапија против COVID 

19 (вест прати инсертер: Логично закључивање). 

 

Током преподнева у јутарњем програму Ново јутро од 08:10:10 до 08:54:00, гост је био 

др Срђан Јанковић, имунолог у Универзитетској клиници у Тиршовој, који је говорио о 

сузбијању епидемије, мерама заштите, вакцинисању. Током гостовања приказан је 

прилог у коме Жељко Митровић говори о свом искуству са озонизацијом крви 

(транскрипт): 

 

„Озонизација крви је процес који ја спроведем кад год сам у иностранству и имам 

довољно времена. Нађем клинику у којој врше озонизацију крви. После тога се осећам 

увек као да сам био два месеца на Златибору или на свежем ваздуху. Озонизација крви 

је дефинитивно по свим мојим искуствима, користим скоро пуних седам година, веома, 

веома делотворна и рекао бих да озон сам као обогаћени кисеоник је врло добар за 

најразличитије ствари, најразличитије категорије. Али суштински озон који улази у крв 

реагује са молекулима и ствара озоноиде, озоноиди су рекао бих продукт липидних 

оксидације - пероскидазе, пероксили, алкени и алкани. И то су заправо “месенџери”, 

главни преносиоци порука у међућелијском смислу, што би рекло да у биохемијском и 

имунолошком смислу сигуран сам да је то заправо и најзначајнији фактор када 

организам треба да детектује када има неки проблем и када тај проблем треба да се 

решава на међућелијском нивоу. Оно што је најзначајније а то сада није, чини ми се 

више није никаква ни тајна ни дилема чини ми се да су већ неколико научних радова 

већ потврдили ово о чему сам ја говорио још пре 30 дана. То је да протеинску опну 

самог вируса аутоматски разграђују и не само разграђују него спречавају даље 

размножавање самог вируса што је заправо суштински битно, да се вирус не 

размножава. Поред свих добрих ствари које озон сам по себи  доноси, да само поменем 

кад озон, то није заправо озон, чим се он врати у моју крв после ове озонизације која се 

тамо дешава, ево управо се озон везује са мојом крвљу пре него што је будемо вратили 



 

у мој организам. Пре него што се врати, заправо у тренутку враћања он се већ формира 

у те озоноиде које сам поменуо и ти озоноиди као продукт липидне оксидације реагују 

у организму на начин на који је потребно реаговати када имамо некакав проблем. Сви 

ови радови који су у претходних неколико дана се појавили су потврдили да сам био у 

праву још пре 30 дана када сам писао о томе и када сам објавио неколико инстаграм 

објава и неколико твитер објава. И ево данас ми, врло сам поносан и импонује ми то 

што од пре четири дана, а чини ми се да су у Италији овај модел усвојили као главни у 

борби против COVID 19, заправо први рад где су десет, где је овај модел третиран на 

десет пацијената који су били на респираторима, девет их је скинуто са респиратора 

што указује да ово има смисла. Цео поступак траје отприлике двадесетак минута а дозе 

су заправо отприлике 20 микрограма на отприлике 100 милилитара или 100 кубика. 

Толика је иста количина крви која је неопходна око 100 кубика. Тих 100 кубика озона и 

тих 100 кубика крви врати се као само 100 кубика озониране крви и то је доза која је 

сигурно безопасна у сваком смислу. Може само да буде корисна. Наравно данас сам 

видео да у Америци покушавају за теже пацијенте на респираторима да дозу повећају 

на око 30 микрограма али ја мислим да ове дозе које су препоручене за превентивне 

мере не би требало да пређу 20, а мислим да је 13, 14 микрограма сасвим довољно. Као 

што рекох, процес траје око двадесетак минута и видећемо шта  ће ми се десити. Добро 

је што сад бар један апарат постоји у Србији, не морамо да идемо у иностранство и не 

морамо да путујемо, а и не можемо да путујемо пошто су затворене границе, али ево 

успео сам да пронађем један апарат, један, једини је био у Србији и ево како то изгледа, 

тако да ако буде затребало Инфективној или другим COVID болницама, један апарат 

постоји и он је довољан, један апарат ми се чини да је довољан за једну болницу, 

пошто 20 минута траје третман. Процена италијанских, америчких и немачких доктора 

је да се треба спровести отприлике 5 терапија, између 3 и 5 терапија што би значило да 

би требало да  за неколико дана тежак болесник буде у значајно бољој ситуацији. Наше 

процене су да од 10 тешких болесника на респиратору, минимум 7 до 8 би стекло 

сигурно значајно бољу клиничку слику. Пошто овај процес траје око двадесетак 

минута ако буде досадно можете применити различите ствари, ево ја цу да мало 

опустим свој неуронски систем тако што ћу да укључим ову моју справицу за то и сад 

моји неурони уживају“ 

 

Замољен за коментар, гост је рекао: „Ја као поборник научне медицине с једне стране, 

наравно, охрабрујем да се хипотезе постављају и да људи истражују, а са друге стране 

морам да заговарам тврду струју научног метода, нека научни метод пресуди. 

 

 

18.04.2020. 

 

Током дана приказано је у информативним емисијама Национални дневник и вести 

Минут 2 два укупно осам прилога о лечењу озоном. Током јутра и преподнева, од 6 до 

10 часова, у Националном дневнику приказана су три иста прилога (транскрипт): 

 

(читање поста са инстаграма Жељка Митровића): „Веома сам поносан, што ће већ од 

понедељка скоро цео свет примењивати методу коју сам ја први поменуо у својој 

инстаграм објави пре месец дана, тачније 16. марта, када сам и започео озонизацију 

Пинка и себи озонизовао крв. Озон, при уласку у крв, одмах реагује с молекулима који 

имају дупле молекулске везе и ствара озониде. То су реактивне кисеоничне групе и 

продукти липидне оксидације – пероксидазе, пероксили, алкени и алкани. И то су 

главни месинџери за кључне биохемијске и имунолошке ефекте озон терапија. Ефекти 



 

озона - оштећује озонски омотач (капсид) и репродуктивни циклус вируса; 

пероксидацијом раскида везу вируса и ћелије; повећева производњу интерферона и 

интерлеукина II; изазива и ослобађање пристациклина (вазодилатора); повећава 

глоколизу еритроцита и стимулише 2.3 дифосфоглицерат, што води до повећања 

ослобађања кисеоника у ткивима; Последњи клинички налази говоре да смањује 

могућност цитокинске олује, као дексаметазон. Сorona вирус има веће количине 

цистеина у свом спајк протеину. Пошто је цистеин изузетно осетљив на оксидацију (до 

дисулфида), озон га истог момента оксидира. Употребљавали су га код пацијената са 

Еболом – сви тешки случајеви преживели, без компликација (Ебола прави 

компликације код преживелих). Први је патентирао озонгенератор – Сименс; Тесла 

патентирао свој 1896.-те, основао Тесла Ozone Company и продавао озон у маслиновом 

уљу. Краљ!“. 

 

Италијанско „Научно друштво за терапију активним кисеоником“, предвођено 

професором Маријаном Францинијем, развило је протокол за коришћење 

озонотерапије у борби против вируса корона, а идеју Ж. Митровића сматрају 

одличном. 

 

Др Маријано Францини: „Оно што је власник телевизије Пинк урадио за сопствену 

крв је одлично, и сигуран сам да је користио најбољи начин да у потпуности примени 

озонотерапију. Такође је одлично и што је користио озон да би дезинфиковао целу 

зграду. Истина је да су многи , чак и овде код нас мислили, да је тако нешто немогуће. 

Мислим, да је то био случај, ако ми дозволите, јер нису познавали начин на који озон 

функционише. Да будем искрен, то јесте веома компликована материја. Ми имамо 

среће, да у нашој организацији имамо професоре који су успели да разлуче механизме 

којима озон може да се искористи у борби са вирусом корона. Саставили смо Протокол 

и дали га болницама да га испитају, јер и онако немамо други лек за корона вирус; јер у 

супротном не бисмо имали 21000 умрлих у Италији, и од тога смо почели. Надам се да 

и и код вас у Србији постоји нека научна организација или лекар који би хтео да 

примени овај метод. Ваша телевизија га је већ применила и ја ћу веома радо разменити 

мишљења и дати наш протокиол лечења.“  

 

Др Љубка Танчева (докторка из Бугарске): „Добар дан, ја сам др Љубка Танчева, 

професорка на Институту за неуробиологију Бугарске академије наука и гостујући 

професор на Вајцман институту за науку Израела. Додатно, ја сам истраживач 

експерименталне фармакологије и тренутно радим на лечењу вирусних 

инфекција...Разлог мог појављивања је твит господина  Ж. Митровића власника Пинк 

ТВ, који су ми блиски пријатељи показали пре око месец дана и питали за мишљење. 

Већ тада сам хтела и тражила начин да контактирам господина Митровића да му 

честитам и да поделим са њим своје мишљење у прилог његовом. Хвала на прилици да 

говорим на српској националној телевизији Пинк. Иако тада није било никаквих 

студија које би потврдиле његове речи, била сам убеђена да ће се оне ускоро појавити, 

јер је за медицински озон доказано да је  био ефикасан код САРС-а још 2002. године. 

Овакве студије о COVIDU-19 већ су реалност, и потврђују речи г. Митровића. У 

Италији су забележени изузетно добри резултати у лечењу пацијената COVIDА-19, 

побољшавајући њихово стање – ко што су регулисање телесне температуре, смањење 

Ц- реактивних протеина, побољшање дисања и рад срца као и рад бубрега. Недавно је 

објављено, да у Шпанији, примена озонске терапије до 80% смањује смртност код 

пацијената са интубацијом, што су потврдили и лекари на Балеарским острвима и у 

неколико клиника у Барселони. Показано је да додавање озона смањује репликацију 



 

вируса и не захтева интубирање пацијената. Тренутно у Шпанији, колеге које се баве 

COVIDОМ-19 – заштићене су озонизацијом, јер се верује да озон директно убија 

вирус, утичући на екстремни имуни одговор, један од патолошких механизама 

COVIDА-19. Доказана је способност озона да се избори са ткивном хипоксемијом и 

хипоксијом. Слична запажања су известили кинески лекари, који су пацијентима 

давали кисеоник у три пута већој концентрацији, значајно скраћујући времена лечења. 

Ми научници увек тражимо алтернативне методе поред конзервативних лекова да воде 

ову невидљиву битку. Стога, честитам г. Митровићу на драгоценом примеру како 

промовише науку користећи медијски простор, да са бројним гледаоцима подели 

важне информације које су корисне за њихов живот. Зато,  желим да га подржим, и 

обећавам да ће Пинк ТВ бити прва која ће добити резултате нове природне терапије 

против вируса, на којој треенутно радимо са мојим колегама“. 

 

Др Алиа Баудалетова (неуролог и сомнолог  из Казахстана): „Задовољство ми је што 

говорим вама који гледате највећу ТВ станицу у Србији – ТВ Пинк. Разлог мог 

обраћања је то што сам чула за твит који је написао власник телевизије Ж. Митровић. 

Он је пре месец дана, на твитеру јасно рекао, да лечење озоном може бити јако 

ефикасно против корона вируса. То је био позив за буђење. Веома је лепо што такав 

коментар долази од неког ко није медицински стручњак, али има позицију да дели тако 

драгоцене информације у овом тренутку када су нам потребне више него икад. 

Учествовала сам на многим медицинским догађајима и пратим разна истраживања 

широм света. Пратим актуелне информације и видим шта се дешава у многим 

земљама, у Шпанији, Италији, Немачкој. Говори да његова идеја има научну потврду, 

све је више евидентираних резултата. Верујем да ће се иста пракса користити и у 

Казахстану. Озон може бити веома користан у овој ситуацији. Он побољшва 

циркулацију, повећева концентрацију кисеоника у крви и обнавља крвне ћелије. Ово су 

уједно и најважнији кораци у борби против COVIDА-19. Све је више истраживања која 

показују потпуну оправданост коментара господина Митровића од пре месец дана. За 

себе могу рећи, да већ осам година користим активни облик кисеоника О3 за лечење 

пацијената са поремећајем сна. Такође, активни озон се користи у лечењу пацијената са 

дијабетесом. Озон помаже стварање интерферона, протеина који инхибирају развој 

вирусне инфекције. Интерлеукин 2 се такође активније производи, а он је одговоран за 

одговор нашег имунолошког система на вирус, односно, колико брзо ће имунолошки 

систем реаговати на инвазију вируса и бактерија. Још једном, свака част господину Ж.  

Митровићу за за визионарску идеју. Даљи развој идеје и лечење сада су на 

медицинској професији. 

 

Спикер: "А терапија је прилично једноставна и из пацијента се извуче 150-200ml крви, 

а та крв се обогати озоном и врати се у крвоток пацијента“.   

 

Почев од Националног дневника од 13 часова, приказано је до краја дана још пет 

прилога о озонизацији у којима је изузет део у коме се обраћа др Алиа Баудалетова 

(неуролог и сомнолог из Казахстана). 

На почетку Националног дневника од 13 часова као трећа по реду у најави емисије 

(хеду) емитована је најавна вест: „Иако исмеван од српске чаршије, Жељко Митровић 

доказује да је третирање крви озоном најефикаснија терапија против COVID 19 (вест 

прати инсертер: Логично закључивање), власнику Пинка стижу похвале из свих делова 

света. Све више међународних медицинских стручњака сматра да озон успешно лечи 

корону (вест прати инсертер: Адекватно решење). 



 

На почетку Националног дневника од 14:45 часова као четврта по реду у најави 

емисије (хеду) емитована је најавна вест: Митровићу стижу похвале из свих делова 

света. Све више међународних медицинских стручњака сматра да озон успешно лечи 

корону (вест прати инсертер: Адекватно решење).  

На почетку Националног дневника од 17:46 часова као четврта по реду у најави 

емисије (хеду) емитована је најавна вест: Митровићу стижу похвале са свих страна. 

Све више међународних медицинских стручњака сматра да озон успешно лечи корону 

(вест прати инсертер: Адекватно решење).  

 

19.04.2020. 

 

Током дана од 1:20 час после поноћи до 18.30 часова приказано је у информативним 

емисијама Национални дневник и вести Минут 2 укупно осам прилога о лечењу 

озоном. Прилози су имали исти садржај (транскрипт): 

 

Емитер: ...После сазнања да ће од понедељка многе земље у лечењу Корона вируса 

примењивати методу о којој је још 16. марта писао на друштвеним мрежама, Жељко 

Митровић објавио је нови пост на инстаграму: „Веома сам поносан што ће већ од 

понедељка цео свет примењивати методу коју сам ја први поменуо у својој инстаграм 

објави пре месец дана, тачније 16. марта,  када сам и започео озонизацију Пинка и када 

сам себи озонизовао крв. Озон при уласку у крв одмах реагује са молекулима, који 

имају дупле електронске везе и ствара озониде. То су реактивне кисеоничне групе и 

продукти липинде оксидације - пероксидазе, пероксили, алкени и алкане. И то су 

главни месинџери за кључне биохемијске и имунолошке ефекте озон терапије.  

Ефекти озона:  

- оштећује протеински омотач (каспид) и репродуктивни циклус вируса. 

Пероксидацијом раскида везу вируса и ћелије 

- повећава производњу интерферона и интерлеукина 2  

- изазива и ослобађање пристациклина (вазодилататор) 

- повећава глуколизу еритроцита и стимулише 2.3 дифосфоглицерат, што доводи 

до повећања ослобађања кисеоника у ткивима  

- последњи клинички налази говоре да смањује могућност „цитокинске олује“ – 

као дексаметазон . 

Корона вирус има веће количине цистеина у свом спајк протеину. Пошто је цистеин 

изузетно осетљив на оксидацију (до дисулфида), озон га истог момента оксидира. 

Употребљавали су га код пацијената са Еболом – сву тешки случајеви преживели, без 

компликација (Ебола прави компликације код преживелих). Први је патентирао озон 

генератор Сименс. Тесла патентирао свој 1896. Основао Тесла Озон компанију и 

продавао озон у маслиновом уљу. Краљ.“ 

 

Више међународних медицинских стручњака сматра да идеја Жељка Митровића о 

лечењу Корона вируса озоном итекако има смисла, нарочито у ситуацији у којој 

официјална медицина нема ни вакцину, ни лек против ове заразне болести. У Италији 

је направљен протокол за озонотерапију која се примењује у 17 болница, а резултати су 

одлични, чак 9 од 10 пацијента је скинуто са респиратора. Власнику Пинка стижу 

похвале из свих делова света. Италијанско научно друштво за терапију активним 

кисеником, предвођено професором Марјаном Францинијем, развило је протокол за 

коришћење озонотерапије у борби против вируса Корона, а идеју Жељка Митровића 

сматрају одличном:  

 



 

Маријано Францини: Оно што је власник телевизије Пинк урадио за споствену крв је 

одлично и сигуран сам да је користио најбољи начин да у потпуности примени 

озонотерапију. Такође је одлично и што је користио озон да би дезинфиковао целу 

ззграду. Истина је да су многи, чак и овде код нас, мислили да је тако нешто немогуће. 

Мислим да је то био случај, ако ми дозволите, јер нису познавали начин на који озон 

функционише. Да будем искрен, то јесте веома компликована материја, ми имамо 

среће да у нашој организацији имамо професоре који су успели да разлуче механизме 

којима озон може да се искористи у борби са вирусом Корона. Саставили смо протокол 

и дали га болницама да га испитају, јер ионако немамо други лек за Корона вирус,  јер 

у супротном не бисмо имали 21000 умрлих у Италији. И од тога смо почели. Надам се 

да и код Вас у Србији постоји нека научна организација или лекар који би хтео да 

примени овај метод. Ваша телевизија га је већ применила и ја ћу веома радо разменити 

мишљења и дати наш протокол лечења.  

 

Емитер наставља: ...И у Бугарској научници сматрају да озон даје добре резултате у 

лечењу COVID 19... 

 

Др Љубка Танчева: „Добар дан, ја сам докторка Љупка Танчева, професорка на 

институту за неуробиологију Бугарске академије наука и гостујући професор на 

Вајцман институту за науку Израела. Додатно, ја сам истраживач експерименталне 

фармакологије и тренутно радим на лечењу вирусних инфекција са полифенолним 

биљним екстрактима уобичајеним на Блакану. Разлог мог појављивања је твит 

господина Жељка Митровића, власника Пинк телевизије који су ми блиски пријатељи 

показали пре око месец дана и питали за мишљење. Већ тада сам хтела и тражила 

начин да контактирам господина Митровића да му честитам и да поделим своје 

мишљење у прилог његовом. И ту су се срели наши путеви, хвала на прилици да 

говорим на српској националној телевизији Пинк. Иако тада није било никаквих 

студија које би потврдиле његове речи, била сам убеђена да ће се оне ускоро појавите 

јер је за медицински озон доказано да је био ефикасан код Сарса још 2002. године. 

Овакве студије о COVIDу 19 већ су реалност и потврђују речи господина Митровића. 

У италији су забележени изузезно добри резултати за лечење пацијената COVID 19 

побољшавајући њихово стање, као што су регулисање телесне температуре, смањење 

цереактивних протеина, побошање дисања и рада срца, као и рад бубрега. Недавно је 

објављено да у Шпанији примена озонске терапије до 80 % смањује смртност 

пацијената са интубацијом, што су потврдили лекари на Балеарским острвима и у 

неколико клиника у Барселони. Показано је да додавње озона смањује репликацију 

вируса и не захтева интубирање пацијента. Тренутно у Шпанији колеге које се баве 

COVID 19 заштићене су озонизацијом, јер се верује да озон директно убија вирус. 

Утичићи и на ектремни имуни одговор, један од патолошких механизама COVID 19 

доказана је способост озона да се избори са ткивном хипоксемијом и хипоксијом. 

Слична запажања су известили кинески лекари, који су пацијентима давали кисеоник у 

3 пута већој концентрацији, значајно скраћујући времена лечења. Ми научници увек 

тражимо алтернативне методе, поред конзервативних лекова да воде ову невидљиву 

битку. Стога, честитам господину Митровићу на драгоценом примеру како промовише 

науку користећи медијски простор да са бројним гледаоцима подели важне 

информације које су корисне за њихов живот. Зато желим да га подржим и обећавам да 

ће Пинк телевизија бити прва која ће прва добити резултате на ове природне терапије 

против вируса на којој тренутно радимо са мојим колегама. 

 



 

Емитер: ...А терапија је прилично једноставна и из пацијента се извуче 150 до 200 мл 

крви, а та крв се обогати озоном и врати се назад у крвоток пацијента...“  

 

20. и 21. априла није било прилога о употреби озона у лечењу COVID 19, али је више 

пута, након најаве која гласи: „После хуманитарног конвоја, Жељко Митровић 

објавио је и духовит пост на Инстаграму у коме испробава ефекте озонирања своје 

крви“, приказиван видео садржај у коме Жељко Митровић вози ролере у празној 

сали и обилазећи картонске макете играча, убацује лопту у кош. 

 

22.04.2020. 

 

Током дана у информативним емисијама Национални дневник приказан је (18:22:12 - 

18:26:22 и 18:27:08 - 18:30:48) прилог о искуствима примене озона у лечењу COVID 19 

у Италији (транскрипт): 

 

Емитер: “Док се у Србији група тајкунских медија потпомогнута острашћеним 

стручњацима упиње да докаже како је употреба озона у медицинске сврхе 

надрилекарство, у италијанским болницама користе га и за дезинфекцију болница и 

као терапију против Корона вируса. Без намере да потпирујемо острашћене колеге у 

борби против надрилекарства, преносимо писање, сложићете се, и најострашћенијих 

озбиљних медија као што су Ла република, Коријере дела сера и Месађеро.  

 

Фабио Араимо Морсели, директор у болници Умберто I из Рима: „Та идеја је 

рођена одавно. Није нити наша креација нити неког другог. Озон има антивирусна 

својства и то се зна одавно а за антибактеријска својства још од почетка прошлог века. 

Кинези су већ размишљали који би требало да буду ефекти на COVID и још неко је 

покушао да га употреби, пре свега за дезинфекцију простора. Протокол употребе озона 

смо замислили, могу да кажем 1. децембра, а можда и нешто раније. Имам пријатеље у 

Кини и размишљао сам о томе шта се тамо дешава и тада сам почео да се бавим том 

темом. Пацијенти са COVID већ користе све остале лекове, а озон је још један додатак. 

Примењује се са опремом која већ постоји и која може да се купи и подразумева 

вађење крви, мешање и поновно враћање у тело пацијента. Мешање крви ради 

техничар у посебној посуди, затим се крвобогаћује уз помоћ машине која служи за то. 

Ово је веома подмукла болест. Проблем је што не можемо са сигурношћу да кажемо 

кад је настала и која је њена виремичка фаза. Због тога је веома тешко да се издвоји 

тачан дан у којем се пацијент налази. Морамо да замислимо да се носимо са домино 

ефектом. Округлим домином са радијалним ефектом. COVID раставља те везе као да је 

ћелија. COVID руши као да је домино ефекат и за нас је важно да што пре вратимо 

домине ка центру, јер ћемо пре успети да се изборимо са развојем болести. Кључ 

лечења је највероватније у томе да треба схватимо у ком моменту да делујемо, не само 

са озоном већ и са осталим експерименталним лековима. Мислимо да треба што пре да 

интервенишемо јер мислимо да нападнемо ту упалу која се развија у организму, пре 

него што се превише рашири. На сличан начин, једно дебло плута реком према 

водопаду. Када уђемо у водопад већ је прекасно. Дакле, покушавамо да предвидимо јер 

не само што веома битно управља биолошким системима да функционишу исправно 

уколико стигнемо када је све престало да функционише исправно, не можемо да имамо 

жељене ефекте. Потребан је веома велики опрез када се бавите овом темом, и после ће 

статистичари анализирати наше податке, и они ће рећи да ли ово успешно 

функционише. Са друге стране пацијент, применом ове терапије, добије и олакшање у 

смислу да се осећа боље. То је нормално јер не знам ништа што је пацијентима 



 

повећало засићеност кисеоником кроз овај систем....Не, ово кошта веома мало и лако 

се примењује. Никада није било предмет интересовања фармацеутских компанија већ 

само произвођача машина јер не траје дуго и лако се праве. Због тога може да се 

користи и од стране људи који нису експерти. Верујем да онда када будемо задовољни 

протоколом, да ћемо га послати другима и да ћемо га саставити на такав начин да може 

да се примени веома једноставно.  

 

Емитер: „Док се у Србији група тајкунских медија потпомогнута острашћеним 

стручњацима упиње да докаже како је употреба озона у медицинске сврхе 

надрилекарство, у италијанским болницама користе га и за дезинфекцију болница и 

као терапију против Корона вируса. Без намере да потпирујемо острашћене колеге у 

борби против надрилекарства, преносимо писање, сложићете се, и најострашћенијих 

озбиљних медија као што су Ла република, Коријере дела сера и Месађеро. У 

опширном тексту у примени терапије озоном на пацијенте заражене Корона вирусом, 

лист Коријере дела сера констатује да је етички комитет одобрио спровођење овог 

прoјекта у римској болници Умберто I.  

Франческо Пуљезе, директор службе за хитне случајеве болнице каже да је терапија 

озоном примењивана у Вухану крајем прошле године на пацијенте у одмаклој фази 

болести док они сада покушавају да је примене на заражене са још увек лакшим 

симптомима. „Озонска терапија има способност да смањи запаљенску олују коју ова 

болест генерише. Желели бисмо да покушамо да смањимо снажно упално оптерећење 

плућа. 200 милилитара крви се узима из пацијента. Затим се озонизује посебном 

машином и на крају се поново убризгава у пацијента. Лекови се не примењују. И нема 

нежељених нуспојава. Очекујемо да терапија смањи снагу, али пре свега репликативни 

капацитет вируса. За сада ћемо почети са регрутовањем 50 пацијената. Затим, ако 

студија буде дала позитивне ефекте којима се надамо, проширићемо је, ако буду 

негативни, биће обустављена. Друге болнице, чак и оне у северној Италији, већ су 

затражиле да погледају наш протокол како би смо могли да поновимо истраживања.“ 

Још бољи су резултати у болници Свете Марије Милосрдне у Удинама где 35 од 36 

пацијената који су због COVID добили упалу плућа, нису отишли на респираторе. 

Анестезиолог Амато де Монте и специјалиста за заразне болести Карло Ташини 

објаснили су редакцији Месађеро венето да се сада чека одобрење италијанске агенције 

за лекове да се клиничка студија примени и у другим италијанским центрима.  

Огласио се и председник регије Фриули, Масимилијано Федрига: „Лек изгледа даје 

одличне резултате. Чекамо одобрење италијанске агенције за лекове да почнемо са 

експериментисањем.“ 

 

У Болоњи је 100 амбуланти дезинфиковано озоном а Марко Бордери, директор 

одељења заразних болести поликлинике Санторсола Малпиги у Болоњи каже да је озон 

супстанца која више од било које друге може да гарантује потпуну санитарну заштиту 

и смањи ризик од инфекције. „Озон је супстанца која више од било које може да 

гарантује потпуну санитарну заштиту и смањи ризик од инфекције. Студије објављене 

последњих недеља потврђују да Корона вирус може да се задржи на површинама због 

разних минерала. Ефекти дезинфеције озоном трају око 20 дана, што је временски 

период користан за пружање добрих гаранција заштите онима који буду ушли у 

студију током инкубационог периода вируса, у случају облика са мало симптома и 

осетљивости ентитета или током наредног периода у којем је ширење још увек могуће. 

Надаље, морамо имати на уму да смо у фази заравњења епидемијске криве, врло 

постепени процес који доводи до спорог спуштања кривуље кроз неколико недеља. 

Ово представља још један разлог да приписујемо важност тронедељној дезинфекцији.“ 



 

У тренуцима када не постоје ни вакцине ни лек против Корона вируса, свуда у свету 

покушавају да нађу неко решење. Само у Србији, острашћени медији и стручњаци 

промовишу средњовековни изум - карантин, без жеље да макар размисле и о нечем 

другом. Видећемо да ли Ла Република, Колијере дела сера и Месађеро бити оптужени 

за промовисање надрилекарства. 

 

У наредном Националном дневнику приказан је (19:00:58- 19:13:28) донекле 

модификован претходни прилог (транскрипт):   

 

Емитер: „Док се у Србији група тајкунских медија потпомогнута острашћеним 

стручњацима упиње да докаже како је употреба озона у медицинске сврхе 

надрилекарство, у италијанским болницама користе га и за дезинфекцију болница и 

као терапију против Корона вируса. Без намере да потпирујемо острашћене колеге у 

борби против надрилекарства, преносимо писање, сложићете се, и најострашћенијих 

осбиљних медија као што су Ла република, Коријере дела сера и Месађеро. У 

опширном тексту у примени терапије озоном на пацијенте заражене Корона вирусом, 

лист Коријере дела сера констатује да је етички комитет одобрио спровођење овог 

пријекта у римској болници Умберто I.  

Франческо Пуљезе, директор службе за хитне случајеве болнице каже да је терапија 

озоном примењивана у Вухану крајем прошле године на пацијенте у одмаклој фази 

болести док они сада покушавају да је примене на заражене са још увек лакшим 

симптомима. „Озонска терапија има способност да смањи запаљенску олују коју ова 

болест генерише. Желели бисмо да покушамо да смањимо снажно упално оптерећење 

плућа. 200 милилитара крви се узима из пацијента. Затим се озонизује посебном 

машином и на крају се поново убризгава у пацијента. Лекови се не примењују. И нема 

нежељених нуспојава. Очекујемо да терапија смањи снагу, али пре свега репликативни 

капацитет вируса. За сада ћемо почети са регрутовањем 50 пацијената. Затим, ако 

студија буде дала позитивне ефекте којима се надамо, проширицемо је, ако буду 

негативни, биће обустављена. Друге болнице, чак и оне у северној Италији, већ су 

затражиле да погледају наш протокол како би смо могли да поновимо истраживања.“  

Још бољи су резултати у болници Свете Марије Милосрдне у Удинама где 35 од 36 

пацијената који су због COVID добили упалу плућа, нису отишли на респираторе. 

Анестезиолог Амато де Монте и специјалиста за заразне болести Карло Ташини 

објаснили су редакцији Месађеро венето да се сада чека одобрење италијанске агенције 

за лекове да се клиничка студија примени и у другим италијанским центрима.  

Огласио се и председник регије Фриули, Масимилијано Федрига: „Лек изгледа даје 

одличне резултате. Чекамо одобрење италијанске агенције за лекове да почнемо са 

експериментисањем.“ 

 

У Болоњи је 100 амбуланти дезинфиковано озоном а Марко Бордери, директор 

одељења заразних болести поликлинике Санторсола Малпиги у Болоњи каже да је озон 

супстанца која више од било које друге може да гарантује потпуну санитарну заштиту 

и смањи ризик од инфекције. „Озон је супстанца која више од било које може да 

гарантује потпуну санитарну заштиту и смањи ризик од инфекције. Студије објављене 

последњих недеља потврђују да Корона вирус може да се задржи на површинама због   

разних минерала. Ефекти дезинфеције озоном трају око 20 дана, што је временски 

период користан за пружање добрих гаранција заштите онима који буду ушли у  

студију током инкубационог периода вируса, у случају облика са мало симптома и 

осетљивости ентитета или током наредног периода у којем је ширење још увек могуће. 

Надаље, морамо имати на уму да смо у фази заравњења епидемијске криве, врло 



 

постепени процес који доводи до спорог спуштања кривуље кроз неколико недеља. 

Ово представља још један разлог да приписујемо важност тронедељној дезинфекцији.“ 

 

У тренуцима када не постоје ни вакцине ни лек против Корона вируса свуда у свету 

покушавају да нађу неко решење. Само у Србији, острашћени медији и стручњаци 

промовишу средњовековни изум - карантин, без жеље да макар размисле и о нечем 

другом. Видећемо да ли Ла Република, Колијере дела сера и Месађеро бити оптужени 

за промовисање надрилекарства. Такође у опасности од таквих оптужби су и клиника 

„Умберто примо“ из Рима, „Свети Марин Милосрдни“ из Удина „Сант`Орсола 

Малпхиги“ из Болоње.  Наравно и Немачки „Сименс“ због производње апарата за 

озонирање крви.Погледајмо шта је још 6. априла о терапији озонизирања рекао Фабио 

Араимо Морсели, директор у болници Умберто I из Рима: „Та идеја је рођена одавно. 

Није нити наша креација нити неког другог. Озон има антивирусна својства и то се зна 

одавно а за антибактеријска својства још од почетка прошлог века. Кинези су већ 

размишљали који би требало да буду ефекти на COVID и још неко је покушао да га 

употреби, пре свега за дезинфекцију простора. Протокол употребе озона смо 

замислили ,могу да кажем 1. децембра, а можда и нешто раније. Имам пријатеље у 

Кини и размишљао сам о томе шта се тамо дешава и тада сам почео да се бавим том 

темом. Пацијенти са COVID већ користе све остале лекове, а озон је још један додатак. 

Примењује се опремом која већ постоји и која може да се купи и подразумева вађење 

крви, мешање и поновно враћање у тело пацијента. Мешање крви ради техничар у 

посебној посуди, затим се крв обогаћује уз помоћ машине која служи за то. Ово је 

веома подмукла болест. Проблем је што не можемо са сигурношћу да кажемо кад је 

настала и која је њена виремичка фаза. Због тога је веома тешко да се издвоји тачан дан 

у којем се пацијент налази. Морамо да замислимо да се носимо са домино ефектом. 

Округлим домином са радијалним ефектом. COVID раставља те везе као да је ћелија. 

COVID руши као да је домино ефекат, и за нас је важно да што пре вратимо домине ка 

центру, јер ћемо пре успети да се изборимо са развојем болести. Кључ лечења је 

највероватније у томе да треба схватимо у ком моменту да делујемо, не само са озоном 

већ и са осталим експерименталним лековима. Мислимо да треба што пре да 

интервенишемо јер мислимо да нападнемо ту упалу која се развија у организму, пре 

него што се превише рашири. На сличан начин, једно дебло плута реком према 

водопаду. Када уђемо у водопад већ је прекасно. Дакле, покушавамо да предвидимо јер 

не само што веома битно управља биолошким системима да функционишу исправно 

уколико стигнемо када је све престало да функционише исправно, не можемо да имамо 

жељене ефекте. Потребан је веома велики опрез када се бавите овом темом, и после ће 

статистичари анализирати наше податке, и они ће рећи да ли ово успешно 

функционише. Са друге стране пацијент, применом ове терапије, добије и олакшање у 

смислу да се осећа боље. То је нормално јер не знам ништа што је пацијентима 

повећало засићеност кисеоником кроз овај систем....Не, ово кошта веома мало и лако 

се примењује. Никада није било предмет интересовања фармацеутских компанија већ 

само произвођача машина јер не траје дуго и лако се праве. Због тога може да се 

користи и од стране људи који нису експерти. Верујем да онда када будемо задовољни 

протоколом, да ћемо га послати другима  и да ћемо га саставити на такав начин да 

може да се примени  веома једноставно.“ 

 

Истог дана на конференцији за новинаре Кризног штаба коју ТВ Пинк свакодневно 

преноси (15:03:40 – 15:49:55) Биљана (Инсајдер) поставила је и следеће питање: 

„Зашто нико из Кризног штаба није јавно осудио надрилекарство које се промовише 

на Телевизији Пинк? Први је одговорио др Срђа Јанковић: Наравно да Кризни штаб и 



 

сви стручњаци у њему и заправо сви чланови Кризног штаба следе принципе научне 

медицине и медицине засноване на доказима. И то ни у једном тренутку не долази у 

питање. И на више места јасно речено, само ја лично сам на више места рекао, да 

искључиво терапије које имају одговарајуће научне доказе уопште долазе у обзир. 

Мислим да је то довољан одговор на ово питање и свако друго питање које се односи 

на било коју још увеке непроверену терапију. 

 

Одговорио је и др Горан Стевановић: Ја бих на то само додао оно што редовно, више 

пут понављамо у свим медијима када се постави питање терапије. Питање терапије и 

терапијских протокола је искључиво ствар за људе који су за тај део приче школовани 

и који носе одговорност за лечење болесника. И терапија се увек укључује сходно 

медицинским доказима, односно ономе што имамо тренутно као ниво знања на 

располагању, што практично значи - било какво разматрање терапијских опција, било 

којих, укључујући чак и оне које су у употреби у неким земљама, по медијима, по 

друштвеним мрежама - апсолутно је нешто на шта не треба обраћати пажњу. А струка 

је та, која према доказима који су расположиви у овом тренутку, доноси одлуку шта је 

прихватљива терапија и шта ће се примењивати за сваког појединачног болесника, 

сходно његовим потребама и стању у каквом се он налази. 

 

23.04.2020. 

 

Почев од 20 минута иза поноћи па до 13:30 часова, у информативним емисијама Минут 

2 и Национални дневник пет пута је приказан други прилог од претходног дана. 

 

У Националном дневнику од 17:45 часова, приказан је нови прилог о учинку озона у 

лечењу COVID 19 у Шпанији (транскрипт): 

 

(18:33:24 – 18:37:13) Емитер: „Иако је међу српским душебрижницима из тајкунских 

медија идеја о озонирању крви оболелих од корона вируса дочекана на нож и 

проглашена за надрилекарство, озбиљне клинике у Кини, Италији и Шпанији 

користиле су је током пандемије. Шпанска телевизија „Миленио“ забележила је 

излазак пацијента који се озонотерапијом излечио од COVID-19. Осим тога, 

интересовало их је мишљење научника, али и лекара са клиника о деловању озониране 

крви на вирус. 

 

Озонотерапија примењена на оболеле од COVID-19 може помоћи и као додатна 

терапија у циљу скраћења хоспитализације, чак су неки пацијенти који су оболели у 

Кини, Италији и Шпанији оздравили након што су примили ову терапију. Ова врста 

терапије сматра се здравственом технологијом која користи медицински озон који се 

примењује на различите начине, првенствено интравенозно, а у циљу лечења 

одређених болести, мада још увек није призната од стране СЗО. Лекари које је 

„Миленио“ интервјуисао рекли су да се надају да ће се спровести опсежно клиничко 

испитивање уз подршку СЗО, како би ова техника и научно била призната као још 

једна од терапија у лечењу COVID-19. 

 

Др Хосе Баеса, потпредседник Светске федерације за озонотерапију: „Тренутно 

постоје два клиничка испитивања која су покреута у Вухану, такође у Италији су током 

испитивања примећени врло добри резултати, а ту је и једно клиничко испитивање у 

болници Умберто I. Истраживања су базирана и на претходном пилот истраживању 

које је реализовано у болници у Удинама, где је било третирано 36 пацијената, од којих 



 

35 више није имало потребу за интубацијом.  То представља смањење од 80% 

пацијената којима је потребна интубација, што даје наде у погледу смањења броја 

преминулих и времена које пацијенти морају да проведу у болницама. Мислимо да је 

најважније да се смањи време које је потребно да пацијент проведе у болници и прима 

терапију, а с друге стране, уколико се потврде ове цифре које кажу да се стопа 

интубираних пацијената смањује за 80%, то ће имати утицај на смањење смртности.“ 

 

Др Алберто Хернандез, специјалиста анестезиологије: “Ми знамо да интубирани 

пацијенти имају лоше прогнозе, због чега смо почели да разматрамо да ли би 

озонотерапија могла да им користи како би избегли интубацију. То смо предложили 

једном нашем пацијенту, он је пристао, потписао информисану сагласност и 

применили смо терапију. На наше изненађење, побољшање здравственог стања 

пацијента десило се јако брзо, тако да већ поподне пацијенту није било потребно 

давање кисеоника путем маске, већ само кроз носне каниле.“  

Лекари су у прилогу ове шпанске телевизије показали и како се примењује 

озонотерапија, односно како се озонирана крв враћа пацијенту, а Серхио Тонели, 

пацијент на којем је примењена озонотерапија, каже да је олакшање осетио већ током 

примене прве дозе терапије: 

 

„Када су почели да ми примењују озонотерапију, већ првог дана, током прве сесије, 

осетио сам се боље, јер пре тога нисам знао да ли ћу изаћи одавде или не. Међутим, већ 

након прве сесије осећао сам се охрабрено. Медицинска сестра ми је рекла да ми се 

стање побољшало и ја сам био јако задовољан. Након друге сесије, осећао се много 

боље и са надом да ћу победити.“ 

Поново је приказан и италијански професор Маријано Францини (транскрипт): 

 

18:34:14 – 18:39:23 Емитер: „Италијанско научно друштво за терапију активним 

кисеоником предвођено професором Маријаном Францинијем развило је протокол за 

коришћење озонотерапије у борби против вируса Корона. Иначе, озонотерапија је у 

Италији дала одличне резултате - чак 9 од 10 пацијената је скинуто са респиратора. У 

разговору за Пинк, професор Францини истиче да је потез власника наше телевизије 

одлична мера за сузбијање вируса COVID-19. 

 

Проф. Маријано Францини: „Оно што је ваш власник урадио за сопствену крв је 

одлично  и сигуран сам да су користили најбоље материјале. Изгледало је немогуће, 

дозволите ми да кажем, јер нису познавали тачно механизме акције озона. Јер да су 

познавали... то није једноставно. То је материја која је веома широка и комплексна. 

Имамо среће да имамо универзитетске професоре који нас прате и који су направили 

ланац механизма акције и видели смо да могу да буду погодни за вирус корона. 

Саставили смо протокол и замолили болнице да га испитају јер, ионако, други лекови, 

искрено речено, не постоје. У супротном не бисмо имали 21 хиљаду умрлих што је 

терапеутски и организациони неуспех. И одатле смо почели. Када смо упознали 

механизме акције помислили смо да може да помогне. Надам се да и код вас постоје 

нека научна организација или појединачни лекари уколико желе више информација ако 

можете да поделите нашу електронску пошту која је info@ossigenoozono.it да нам 

пишу а ми ћемо одговорити и сарађивати веома радо.“ 

 

Ови прилози поновљени су од 19:44:25 до 19:48:14, односно од 19:48:16 до 19:50:24. 

 



 

Иако нису део овог извештаја, надзор наведеног периода који је урадила стручна 

служба, показује да је ТВ Пинк обавештавао о догађајима у земљи и свету који су у 

вези са пандемијом COVID 19. Редовно је преносио конференције за новинаре Кризног 

штаба, приказивао саопштења од јавног интереса, извештавао са лица места из 

Београда и унутрашњости, лекари су гостовали у емисијама. Власник и главни уредник 

Пинка организовао је Пинков конвој солидарности у коме је широм Србије поклањао 

заштитну опрему (визире), о чему је упадљиво извештавано на програму ТВ Пинк, а за 

ову акцију јавно га је похвалио министар здравља на једној конференцији за новинаре 

21. априла 2020. (урађен је транскрипт). 

 

Служба за надзор и анализу је закључила да је анализом свега што је 

представљено може се рећи да у извештавању ТВ Пинка о пандемији COVID 19, као и 

о примени озона у лечењу COVID 19, у обухваћеном периоду, нема довољно елемената 

који би указивали на кршење члана 47 став 1 тачка 1 Закона о електронским медијима 

и члана 5 и члана 7 Правилника о заштити људских права у области пружања 

медијских услуга. 

 

Чињеница је да је у програму ТВ Пинк заговарано лечење методом која није 

прихваћена, чињеница је да власник и главни уредник ТВ Пинка нема одговарајуће 

образовање из области медицине. Чињеница је да се у ударним терминима и ван њих 

препоручује поступак који није званично регистрован нити одобрен за примену у 

лечењу корона вируса у Републици Србији.  

 

Чињеница је, међутим, исто тако, да лечење овом методом није забрањено нити 

је доказано да је штетно. Уосталом у програму ТВ Пинк о лечењу COVID 19 применом 

озона који заговара Ж. Митровић изјашњавају се наши еминентни медицински 

стручњаци (Кон, Јанковић, Несторовић, Стевановић). Нико од њих није оптужио 

Митровића за надрилекарство, нити да је метода лечења штетна и забрањена. Она још 

није проверена и код нас се не примењује, питање је да ли се ико од лекара тиме и 

бави. Митровић на једном месту каже да постоји само један апарат у Србији за 

озонизацију крви. 

 

Са друге стране, у прилозима из иностранства, приказаним на ТВ Пинк, у 

којима се говори о искуству примене озона у лечењу COVID 19, пре свега у Италији и 

Шпанији, јасно и недвосмислено се указује да постоје добри резултати, али да ће тек 

даља истраживања показати ефикасност лечења COVID 19 озоном. 

 

Не стоји ни примедба да је представљао само позитивна мишљења о терапији 

озоном. Већ поменути домаћи стручњаци нису се позитивно изразили о терапији 

озоном, али нису ни унапред негативно. Др Кон је рекао 16. 04.2020. у емисији Време 

короне: „Да вам кажем,... ово је област лечења и једноставно није у мом домену. Без 

обзира на то увек желим да прочитам нешто где се јасно описује методологија и 

студија и ово што ће бити објављено сигурно ће бити занимљиво чути. Сама идеја је 

занимљива..”. Др Јанковић је у истој емисији закључио да је „здраво скептичан“, а, 

17.04.2020. године, у емисији Ново јутро, истим поводом, рекао: „Ја као поборник 

научне медицине с једне стране, наравно, охрабрујем да се хипотезе постављају и да 

људи истражују, а са друге стране морам да заговарам тврду струју научног метода, 

нека научни метод пресуди. Др Стевановић је на конференцији за новинаре поводом 

питања о озонотерапији, поред осталог, рекао: „...било какво разматрање терапијских 

опција, било којих, укључујући чак и оне које су у употреби у неким земљама, по 



 

медијима, по друштвеним мрежама – апсолутно је нешто на шта не треба обраћати 

пажњу“. 

 

Не може се прихватити ни пријава о злоупотреби лаковерности (члан 47 став 2 

Закона о електронским медијима и члан 23 Правилника о заштити људских права у 

области пружања медисјких услуга), јер није јасно на који начин је учињена. Митровић 

се, напротив, превасходно обраћа онима који одлучују у здравству и медицинским 

стручњацима, а они сигурно нису лаковерни, желећи њих да подстакне да га озбиљно 

схвате: „Не разумем зашто ме нико не схвата озбиљно, али, на жалост, разумеће сви о 

чему сам данас писао кад се за месец дана појаве светски научни радови на ову тему!“  

 

(17.04.2020.). Митровићу се, пре свега, може замерити, извесна неконзистентност и 

контрадиктпрност у сегментима приказаних прилога, затим претерани ентузијазам и 

доза самопромоције и претеривања, али они нису кажњиви. 

 

Оно што је проблематично у вези је са чланом 11 став 2 Правилника о заштити 

људских права у области пружања медијских услуга: 

 

Пружалац медијске услуге може објавити информацију која се не може потврдити 

или чија тачност није поуздано утврђена, ако јасно означи да је реч о незваничној или 

непотврђеној информацији.  

 

Обавеза означавања из става 1. овог члана односи се и на случајеве када се 

непотврђене, односно незваничне информације објављују у ударном термину вести 

(нпр. наслови, вест дана или као прва или најважнија вест и сл.). 

 

Наиме у више наврата током 16, 17. и 18. априла на почетку Националног 

дневника у најави (хедовима) пласирају се следеће тврдње: 

 

„Иако исмеван од српске чаршије, Жељко Митровић доказује да је третирање крви 

озоном најефикаснија терапија против COVID 19 (вест прати инсертер: Логично 

закључивање) - 16. и 17. априла; 

 

„Иако исмеван од српске чаршије, Жељко Митровић доказује да је третирање крви 

озоном најефикаснија терапија против COVID 19 (вест прати инсертер: Логично 

закључивање), италијански професор Маријано Францини – озонирање крви и 

просторија ТВ Пинк је најбоље што је власник Пинка могао да уради. Озон успешно 

лечи COVID 19 (инсертер: Адекватно решење) – 17. и 18. априла. 

  

Као што се, за сада, не може тврдити да је третирање крви озоном штетно и 

незаконито, не може се тврдити ни да је „најефикаснија терапија против COVID 19“. 

Праву меру, међутим, о истинитости ових тврдњи, као и о томе шта ће показати 

истраживања у вези са применом озона у лечењу COVID 19, показаће резултати који ће 

тек бити презентовани. Због тога је рано за доношење децидивних закључака и у вези 

са кршењем медијских закона и подзаконских аката. 

 

 Правна служба сачинила је извештај у вези тачке 3. пријаве НУНС-а, у којој се 

истиче да је ПМУ ТВ Пинк као пружалац приказао програмски садржај који садржи 

поступке и радње за које постоје основи сумње да се њима чине одређена кривична 

дела из Кривичног законика РС (надрилекарство, експериментално истраживање и 



 

изазивање панике) и да су учињене неправилности противно Закону о заштити 

становништва од заразних болести, због чега је неопходна адекватна реакција од 

стране Регулатора према надлежним органима, у коме је истакла следеће:  

 

Одредбама члана 254. Кривичног законика (у даљем тексту: КЗ) предвиђено је 

кривично дело надрилекарство и надриапотекарство, тако што је прописано:   

(1) Ко се без одговарајуће стручне спреме бави лечењем или пружањем других 

медицинских услуга, казниће се новчаном казном или затвором до три године.  

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се и ко се без одговарајуће стручне спреме 

бави справљањем или издавањем лекова.   

 

Радњу извршења кривичног дела надрилекарство из става 1. члана 254. КЗ 

представља бављење лечењем или бављење пружањем медицинске помоћи од стране 

лица које за то нема прописану стручну спрему. Лечење, у смислу овог члана КЗ-а, 

подразумева постављање дијагнозе конкретно одређеним лицима и одређивање и 

примену терапије према тачно одређеним другим лицима. 

 

На снимцима се не види да је Ж. Митровић постављао дијагнозе било којим 

лицима, нити да је одређивао примену одређене терапије према било ком другом лицу, 

а осим тога, ни подносилац пријаве не износи било коју од ових тврдњи, што значи да 

се увидом у снимљени материјал не може утврдити да је Ж. Митровић предузимао 

радње лечења нити пружања медицинске помоћи. 

  

Оно што је утврђено јесте да је Ж. Митровић износио сопствено мишљење о 

алтернативном начину борбе против COVID19 вируса. На снимцима се види 

искључиво да је наведену терапију озонирања примењивао на себи, а не на другим 

лицима. Такође, на снимку се, поред тога, чују и мишљења одређених лекара о 

алтернативним начинима борбе против COVID19, које подразумева и озонизацију. 

 

Из претходно наведеног следи да спорни садржај који је емитован не упућује на 

основаност навода у поднетој пријави о постојању основа за сумњу да је извршено 

кривично дело надрилекарство.  

 

Чланом 252. КЗ предвиђено је кривично дело противправно вршење 

медицинских експеримената и испитивање лека, тако што је прописано: 

 

(1) Ко противно прописима на људима врши медицинске или друге сличне 

експерименте, казниће се затвором од три месеца до пет година. 

 

Овим кривичним делом штити се не само здравље људи, већ и Уставом 

зајемчено право грађана на неповредивост физичког и психичког интегритета из члана 

25. Устава, којим је, поред осталог, гарантовано да нико не може бити подвргнут 

медицинским или научним огледима без свог слободно датог пристанка.  

 

Увидом у материјал утврђено је да Ж. Митровић није вршио медицинске или 

друге експерименте на другим људима. То није приказано на програму, нити је 

изречено било шта о томе. Једино је неспорно да је Митровић наведену терапију 

примењивао на себи, што не доводи у питање ни подносилац пријаве.  

 



 

Стога се ни у овом случају спорни медијски садржај не може довести у везу са 

законом прописаном радњом извршења кривичног дела на које указује подносилац 

пријаве.  

  

Одредбама члана 343. КЗ предвиђено је кривично дело изазивање панике и 

нереда, тако што је прописано: 

 

(1) Ко изношењем или проношењем лажних вести или тврђења изазове панику, или 

теже нарушавање јавног реда или мира или осујети или значајније омете спровођење 

одлука и мера државних органа или организација које врше јавна овлашћења, казниће 

се затвором од три месеца до три године и новчаном казном. 

 

(2) Ако је дело из става 1. овог члана учињено путем средстава јавног информисања 

или сличних средстава или на јавном скупу, учинилац ће се казнити затвором од шест 

месеци до пет година. 

  

Сагласно цитираним одредбама КЗ, биће кривичног дела изазивање панике и 

нереда подразумева да је радњом извршења – изношењем или проношењем лажних 

вести или тврђења, наступила једна од прописаних последица: а) да је изазвана паника, 

б) да је изазвано теже нарушавање јавног реда или мира, или в) да је осујећено или 

значајније ометено спровођење одлука и мера државних органа или организација које 

врше јавна овлашћења,  

 

Дакле, у конкретном случају се као прво поставља питање да ли има основа за 

тврдњу да спорни садржаји које је ПМУ објавио (изнео) представљају изношење или 

проношење лажних вести. Ово стога што је изношење мишљења субјективна 

категорија и подразумева расуђивање о одређеним чињеницама и доношење 

закључака, односно схватање узрочно-последичних веза између различитих појмова. 

Нејасно је на који начин се може утврдити да је давање мишљења о озонизацији као 

могућем алтернативном виду лечења лажна вест или тврдња. Наиме, ни подносилац 

пријаве ни једном речју није довео у сумњу истинитост тога да се Ж. Митровић лично 

подвргао методу озонизације крви, те се ова вест у свом чињеничном субстрату 

свакако не би могла сматрати лажном, док је, са друге стране, питање да ли би се 

Митровићево субјективно мишљење да је метод коме се сам подвргао користан или 

ефикасан у лечењу COVID19 вируса, могло сматрати лажном вешћу. Поред тога, на 

снимку се износе наводи из одређених медицинских часописа о овом начину лечења 

као могућем у борби против вируса, те како ни за подносиоца пријаве није спорно да о 

овој методи јесте писано у стручним часописима, ни такви наводи не би могли да 

одговарају законском појму проношења лажних вести или тврдњи. 

  

Друго спорно питање везано за став подносиоца пријаве о постојању основа за 

сумњу да је извршено кривично дело из члана 343. КЗ односи се на то да ли се 

објављени садржаји могу довести у правну везу са тим да је наступила нека од 

Закоником предвиђених последица. У том смислу се указује на следеће:  

 

а) Што се тиче изазивања панике, законодавац је прописао да је ово кривично дело 

извршено када је изношењем (или проношењем) лажних вести (или тврдњи) паника 

изазвана. Будући да ни подносилац пријаве не тврди да је спорним садржајима који су 

емитовани изазвана паника, већ да је њихово објављивање могло да изазове панику, а 

што је у кривичноправном смислу битно различито, то из пријаве не произлазе правно 



 

утемељени наводи да је испуњен овај законски елемент бића кривичног дела изазивање 

панике и нереда.  

  

б) У односу на другу могућу законску последицу – теже нарушавање јавног реда или 

мира, ни сам подносилац пријаве спорни садржај не доводи у везу са тиме да је његово 

објављивање изазвало било какво нарушавање јавног реда или мира.  

  

в) Коначно, везано за предвиђену законску последицу да је објављивањем спорног 

садржаја осујећено или значајно ометено спровођење одлука и мера државних органа 

или организација које врше јавна овлашћења, може се констатовати да не постоји 

ниједан објективни показатељ, нити га у пријави износи подносилац, да је објављивање 

садржаја ПМУ довело на било који начин до тога да су осујећене одлуке и мере 

државних органа и здравствених и других надлежних установа које су донете у 

спречавању епидемије COVID19 вируса или да је њихово спровођење у било којој 

мери осујећено. Поред тога што КЗ за постојање наведеног кривичног дела захтева да 

је прописана последица наступила, увид у снимке спорних садржаја не даје основа ни 

за закључивање да је Ж. Митровић, изношењем информација о алтернативном методу 

лечења вируса и мишљења о његовој ефикасности,  позивао на непоштовање одлука и 

мера државних органа или да је, било експлицитно, било посредно, доводио у сумњу 

исправност донетих одлука и мера надлежних органа у борби против вируса. 

 

Имајући у виду све наведено, утврђено је да са становишта обављања 

надлежности Регулаторног тела за електронске медије не постоје сумње да је извршено 

неко од наведених кривичних дела.  

   

Подсећамо да Законик о кривичном поступку РС предвиђа у члану 280. да 

државни и други органи, правна и физичка лица пријављују кривична дела за која се 

гони по службеној дужности, о којима су обавештена или за њих сазнају на други 

начин, под условима предвиђеним законом или другим прописом. То значи да свако 

лице (физичко или правно), код којег постоји сумња да је извршено одређено кривично 

дело, може то пријавити надлежном јавном тужилаштву, а што даље значи да 

Регулаторно тело за електронске медије нема ,,ексклузивно” право подношења 

кривичне пријаве. 

 

Као прилог дискусији чланови Савета Јудита Поповић и Слободан Цвејић су 

доставили допис следеће садржине: „Наша пријава и закључак Службе за надзор и 

анализу о кампањи заговарања терапије озоном коју је водио Жељко Митровић на ТВ 

Пинк користе исте чињенице, али дају различиту интерпретацију. Ми указујемо да је 

ова кампања проблематична јер крши неколико прописа и изазива заблуду која 

потенцијално може имати негативне здравствене последице, а служба сматра да је 

кампања примерена прописима и етичким стандардима. 

 

Закључак Службе за надзор и анализу почиње исправно констатованим 

чињеницама релевантним за доношење коначног суда: „Чињеница је да је у програму 

ТВ Пинк заговарано лечење методом која није прихваћена, чињеница је да власник и 

главни уредник ТВ Пинка нема одговарајуће образовање из области медицине. 

Чињеница је да се у ударним терминима и ван њих препоручује поступак који није 

званично регистрован нити одобрен за примену у лечењу корона вируса у Републици 

Србији“. Све остало у закључку извештаја службе је настојање да се релативизују ове 



 

чињенице које јасно указују на кршење закона и правилника као што је наведено у 

нашој пријави. Ево примера: 

 

1. „Чињеница је, међутим, исто тако, да лечење овом методом није забрањено, 

нити је доказано да је штетно“. Да ли национална телевизија у Србији данас треба да 

развија поверење у институције, у науку, у стручно знање или може да ради било шта 

што није експлицитно забрањено? Ово је више реторичко питање, јер је јасно да неки 

ПМУ могу да раде чак и оно што је забрањено. Јасно је да се иза ове „чињенице“ крије 

интерпретација. То је легитимно, али треба да буде јасно да од тога како ми у РЕМу 

(стручним службама и Савету) интерпретирамо зависи како ће се развијати медијска 

сцена у Србији, а са њом и политичка, културна и свака друга. 

 

2. За домаће стручњаке, др Стевановића, др Јанковића и др Кона се каже да 

„нико од њих није оптужио Митровића за надрилекарство…“, али наша пријава није ни 

поднета због надрилекарства. 

 

3. Даље, „већ поменути домаћи стручњаци нису се позитивно изразили о 

терапији озоном, али нису ни негативно“. Још једна слободна интерпретација. 

Подсетимо, др Стевановић је рекао да је „питање терапије и терапијског протокола 

искључиво питање за људе који су за тај део приче школовани, који носе одговорност 

за лечење болесника и терапија се увек укључује сходно медицинским доказима 

односно ономе што тренутно имамо као ниво знања на располагању“ Ми верујемо да је 

ово врло негативно мишљење о ономе што је Митровић урадио, са елементима 

дефиниције надрилекарства. 

 

4. Служба се позива на мишљење др Кона као релевантно иако цитира његову 

изјаву да „… ово је област лечења и једноставно није у мом домену“. Верујемо да је 

овде служба конструисала чињеницу и изашла из оквира у којима треба да буде 

извештај стручне службе. 

 

5. У закључку Службе за надзор и анализу се каже да се не може прихватити 

пријава за злоупотребу лаковерности јер се Митровић „…превасходно обраћа онима 

који одлучују у здравству и медицинским стручњацима, а они сигурно нису 

лаковерни…“. Да се разумемо, не говоримо о писму вирусолозима, конференцији, 

презентацији или нечему сличном, где би власник Пинка представио своја искуства са 

терапијом озоном, говоримо о више пута репризираним вишеминутним прилозима које 

су гледале стотине хиљада гледалаца. 

 

6. Служба исправно закључује да се не може тврдити да је третирање крви 

озоном најефикаснија терапија против COVID19. Ова Митровићева тврдња одлично 

илуструје како он прелази границу у објективном извештавању и доводи гледаоце у 

заблуду, тј. злоупотребљава лаковерност. Али, служба ово приписује (чак му замера!) 

Митровићевим личним особинама: „извесна неконзистентност и контрадикторност у 

сегментима приказаних прилога, затим претерани ентузијазам и доза самопромоције и 

претеривања“. „Али они нису кажњиви“, каже служба. Дакле, неконзистентно, 

контрадикторно и претерано ентузијастично извештавање нису проблем. Подсетимо 

још једном на нашу пријаву, тј. на члан 7 Правилника о заштити људских права: 

„Приликом информисања јавности пружалац медијске услуге је дужан да обезбеди 

објективност у свом информисању која је примерена природи информације, области 



 

друштвеног живота на који се она односи и природи програмског садржаја у којој се 

информација објављује, с тим да се највиши степен објективности захтева приликом 

информисања о питањима из члана 6. став 1. овог правилника“. Члан 6, став 1 се 

односи на информације које су у интересу јавне сигурности. 

 

Овде се круг затвара и још бесмисленијим чини покушај да се релативизују већ 

констатоване чињенице које указују да је Митровић урадио управо оно на шта смо 

указали у пријави. Да ли ћемо да бранимо етику стручног мишљења и објективно 

информисање или право на неконзистентност, контрадикторност и претерани 

ентузијазам?“ 

Након разматрања наведеног чланови Савета су потребном већином гласова 

донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак изрицања мера према пружаоцу медијске услуге Pink 

International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк, због постојања разлога из члана 28. 

став 1) Закона о електронским медијима. 

 

Позвати представника наведеног пружаоца медијске услуге на прву наредну 

седницу Савета ради изјашњења о чињеници која је била основ за покретање поступка 

изрицања мера. 

 

  

2. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу у вези програмског 

садржају емитованог на програму пружаоца медијске услуге Happy TV 

д.о.о. Београд – Nacionalna Happy TV у емисији „Добро јутро, Србијо“ дана 

18. априла 2020. године и доношење одлуке; 

 

Служба за надзор и анализу је по службеној дужности сачинила извештај. У 

извештају је констатовано да је у емисији „Добро јутро, Србијо“ дана 18.4. 2020, у 

08:27:00 вођен је разговор разговор са Драганом Вучићевићем, уредником Информера  

и Борком Кашанским, уредником Српског телеграфа, у вези са дистрибуцијом дневних 

новина у привременој ковид-болници на Сајму, за шта је Милан Ћулибрк, уредник 

НИН-а, у телевизијској емисији „Утисак недеље“ неколико дана раније навео да је 

плаћено из државних средстава. Тај податак се испоставио као нетачан, због чега је 

Ћулибрк упутио деманти своје изјаве и извињење које је у току разговора водитељка 

емисије и прочитала: „Синоћ сам у „Утиску недеље“ коментаришући изјаву министра 

Вулина да оболели од ковида смештени на Сајму могу да читају таблоиде Информер, 

Српски телеграф и Ало изнео непроверену информацију да те примерке плаћа 

Министарство одбране, навео је Милан Ћулибрк, главни и одговорни уредник НИН-а, 

на фејсбук-страници овог магазина. Ћулибрк је написао да се испоставило да те 

примерке власници таблоида не наплаћују, већ деле бесплатно и да се извињава због 

ове ненамерне грешке.“  

 

На почетку разговора, водитељка је саопштила да је контактирала Ћулибрка и 

„мислила да га позове у емисију“. Hа тражење водитељке да се уздржи од увреда на 

рачун Ћулибрка „јер он није ту“ Д. Вучићевић je реаговао са „шта  ћу му ја што он није 

ту“.  

 



 

Транскрипт: 

„Јесте ви звали господина Ћулибрка, јел он хтео да дође, па није хтео да дође. Па 

јесам ја крив што он није хтео да дође. Јесам ја крив што је он уплашени миш. 

Мали, седи уплашени миш, коме чак ни брада не омогућава да сакрије карактер 

пизде. Дакле, то је једна пизда људска, да завршим, молим вас, да завршим, 

питали сте ме, то је једна људска пизда (на интервенцију водитељке да не може 

тако да прича у програму Д.В. одговара: Могу, могу, могу, могу… нешто друго је 

полни орган, пизда је карактерна особина, извињавам се, пизда је карактерна 

особина...) Мића Ћулибрк је пизда.   

 

(На поновну реакцију водитељке) Пошто сте ме тако замолили, и пошто сте 

тако шармантни и лепи, нећу више да говорим да је Мића Ћулибрк пизда иако он 

јесте људска и карактерна пизда. И сад смо завршили са тим. Дакле, договорили 

смо се да је Мића Ћулибрк пизда, сад да објасним другу ствар: Мића Ћулибрк, 

тај човек који је ходајућа карикатура новинарства... Сама чињеница да је тај и 

такав пиздолики човек главни уредник некад култног НИН-а говори о трагедији 

српског новинарства...“(…) Оптужи нас да зарађујемо на зарази. Само пизда то 

може да каже. Само људска и карактерна пизда.“ (…) Намерно је и свесно 

слагао. И сутрадан кад је ухваћен у лажи, уместо да се извинио и ћутао о томе, 

он је послао неко извињење и, како је он написао, извињење и објашњење. Послао 

нама из Информера и колегама из Српског телеграфа Алоа и Курира, и ту 

написао то што ви сада кажете…“ 

 

Стручна служба сматра да је описаним случајем повређен члан 50 став 1 Закона 

о електронским медијима (Медијска услуга се пружа на начин којим се поштују 

људска права а нарочито достојанство личности) и члан 20 Правилника о заштити 

људских права у области пружања медијских услуга (Пружалац медијске услуге је 

дужан да медијску услугу пружа на начин којим се поштује достојанство личности 

корисника медијске услуге, учесника у програму и лица на које се објављена 

информација односи). 

 

Стручна служба сматра да је у овом случају реч о ситуацији која „укључује 

сукоб мишљења или ставова“ у смислу члана 8 (правило друге стране) Правилника. 

Околност да је (могуће) Милану Ћулибрку понуђено да учествује у расправи на 

равноправан начин није од значаја у овом случају, јер вулгарно вређање лица са којим 

постоји сукоб ставова представља повреду достојанства личности, без обзира да ли је 

то лице присутно или не.  Поред тога, медијска регулатива полази од претпоставке да 

је пружалац медијске услуге обезбедио услове да се медијски дијалог одвија у складу 

са минималним професионалним и цивилизацијским захтевима, што овом приликом 

није био случај.  

 

Имајући у виду тежину инцидента, околност да је водитељка емисије учинила 

што је у њеној моћи да разговору да прихватљив тон не може у овом случају бити 

разлог за изузимање одговорности пружаоца медијске услуге. ПМУ  је могао да 

претпостави инцидент јер је реч о лицу које је иначе склоно непримереној реторици у 

медијима и од кога се овакав наступ могао очекивати, у прилог чему говори и то да је 

пре него што је разговор и почео опоменуто „да не вређа господина Ћулибрка“. Тиме је 

ТВ Хепи у потпуности преузео одговорност за наступ Д. Вучићевића и испад који је 

уследио.   

 



 

Стручна служба указује да вулгарни и увредљиви испад Д. Вучићевића је од 

стране водитеља и другог учесника у спорној емисији означен као „део реторике“, 

чиме је отворена опасност да он од стране ТВ Хепи буде легитимизован као нека врста 

стилске особености коју конкретна особа гаји у својој медијској комуникацији и која се 

осталима може допадати или не. Тиме овај случај није више само повреда достојанства 

одређене особе, већ и увод за потпуну деструкцију могућности за било какав 

конструктивни дијалог у јавном простору. 

 

Предлог стручне службе Савету је да се због прекршаја Закона о електронским 

медијима (члан 50) и Правилника о заштити људских права у области пружања 

медијских услуга (члан 20) покрене поступак изрицања мера. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак изрицања мера према пружаоцу медијске услуге Happy TV 

д.о.о. Београд – Nacionalna Happy TV, због постојања разлога из члана 28. став 1) 

Закона о електронским медијима. 

 

Позвати представника наведеног пружаоца медијске услуге на прву наредну 

седницу Савета ради изјашњења о чињеници која је била основ за покретање поступка 

изрицања мера. 

  

3. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу у вези програмског 

садржају емитованог на програму пружаоца медијске услуге Happy TV 

д.о.о. Београд – Nacionalna Happy TV у емисија „Голи живот“ дана 23. 

априла 2020. године и доношење одлуке; 

 

Служба за надзор и анализу је по службеној дужности сачинила извештај. У 

извештају је констатовано да је у емисији “Голи живот“ наступао је Михајло Улемек. 

Емисија је у форми интервјуа, документарног карактера, снимљена у кућном 

амбијенту. Емисија је објављена без уобичајеног увода којим се најављује саговорник и 

шта је тема разговора. Из разговора се може закључити да је особа која је била блиска 

са Жељком Ражнатовићем Арканом и Милорадом Луковићем Легијом и другим 

лицима из тог миљеа, што је и основни разлог наступа у емисији. Такође је био 

припадник Српске добровољачке гарде Жељка Ражнатовића Аркана у којој има чин 

пуковника. Себе је представио као кафеџију.  

 

У трећем минуту емисије, одговарајући на питање водитеља „Када сте 

последњи пут видели Легију“, Улемек је, поред осталог, рекао: 

 

„Ђинђића су убили његови. Треба питати Чеду Цигана, то је говно 

циганско који би за паре урадио све, који би маму своју продо за 

паре, не знам тату дал уопште има, и ко зна ко је њега и правио 

таквога, то је једна Циганштина коју сам ја лично бар једно 5-6 

пута видео у Шилеровој.“ 

 

Из контекста је недвосмислено да се навод односи на Чедомира Јовановића, 

потпредседника владе у периоду када је Зоран Ђинђић био председник владе, а данас 



 

председника Либерално-демократске партије и народног посланика. Водитељ није 

показао никакву дистанцу према исказаном садржају.  

 

Објављивање оваквог садржаја представља подстицање мржње према Чедомиру 

Јовановићу по основи рођења и по основи националне припадности као стварних или 

претпостављених личних својстава. Такође, објављивање увредљивих и изразито 

омаловажавајућих квалификација по основу претпостављене ромске припадности, 

(„Циганштина“, „говно циганско“) чиме се имплицира Јовановићев рђав карактер, 

представља дискриминацију и подстицање мржње против припадника ромске 

националности. 

 

Стручна служба сматра да је описаним случајем повређен члан 51 Закона о 

електронским медијима и члан 27 Правилника о заштити људских права у 

области пружања медијских услуга - говор мржње (Пружалац медијске услуге не сме 

објавити програмски садржај који садржи информације којима се подстиче, на 

отворен или прикривен начин, дискриминација, мржња или насиље против лица или 

групе лица због њихове расе, боје коже, предака, држављанства, националне 

припадности, језика, верских или политичких убеђења, пола, родног идентитета, 

сексуалне оријентације, имовног стања, рођења, генетских особености, здравственог 

стања, инвалидитета, брачног и породичног статуса, осуђиваности, старосне доби, 

изгледа, чланства у политичким, синдикалним и другим организацијама и других 

стварних, односно претпостављених личних својстава). 

 

У оцени случаја узето је у обзир да је емисија документарног карактера, да је 

снимљена – што значи да је постојала могућност елиминисања спорног садржаја. 

Мишљење интервјуисаног лица (Улемека) о Чедомиру Јовановићу није од јавног 

значаја нити од значаја за укупан контекст емисије, а нити је изван цитираног пасуса о 

Јовановићу уопште било речи, што значи да је изостављање спорног дела интервјуа 

могло бити спроведено без последица по његову документарност. 

 

Предлог стручне службе Савету је да се покрене поступак против Хепи ТВ због 

прекршаја члана 51 Закона о електронским медијима и члана 27 Правилника о заштити 

људских права у области пружања медијских услуга. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак изрицања мера према пружаоцу медијске услуге Happy TV 

д.о.о. Београд – Nacionalna Happy TV, због постојања разлога из члана 28. став 1) 

Закона о електронским медијима. 

 

Позвати представника наведеног пружаоца медијске услуге на прву наредну 

седницу Савета ради изјашњења о чињеници која је била основ за покретање поступка 

изрицања мера. 

 

  

4. Разматрање захтева и доношење одлуке о издавању дозволе за пружање 

медијске услуге на основу захтева Toxic television Network д.о.о., Београд - 

Земун - TOXIC RAP, сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 



 

 

Дана 18.03.2020. године Toxic television Network d.o.o. Beograd-Zemun - TOXIC 

RAP је Регулаторном телу за електронске медије (у даљем тексту: Регулатор) поднео 

захтев бр. 05-683/20 за издавање дозволе за пружање медијске услуге путем 

електронских комуникационих мрежа (осим терестричких), сходно члану 82. Закона о 

електронским медијима. 

 

Увидом у захтев бр. 05-683/20 и документацију коју је доставио TOXIC RAP, 

сходно члану 82. Закона о електронским медијима утврђено је следеће: 

 

Пун назив подносиоца захтева Toxic television Network d.o.o. Beograd-Zemun 

Назив медијске услуге TOXIC RAP 

Матични број 21494771 

ПИБ 111518064 

Седиште и адреса правног лица Нова 4, Грмовац 106, Београд 

Лице одговорно за заступање Немања Поповић 

Главни и одговорни уредник Немања Поповић 

Власничка структура подносиоца 

захтева 

Милица Павловић- 50% 

Немања Поповић- 50% 

Врста медијске услуге (члан 43. став 

2 ЗЕМ) 
Специјализована медијска услуга 

Родитељска пажња (ПИН) / 

Време важења дозволе ……….до…...2028. године 

 

Број запослених: 4 запослена 

 

Програмска структура: 

- специјализована медијска услуга које у целини обухвата музичке програмске 

садржаје, сходно члану 43. Закона о електронским медијима 

- планирано време емитовања: 24 часа 

- циљна група: цела популација 

- језик: српски 

- квантитативни однос између појединих врста програма: музички програм 

100% 

- удео сопствене продукције: 80% 

- удео европских аудио-визуелних дела: 10% 

- удео српских аудио-визуелних дела 90% 

- удео телевизијског оглашавања до 20% 

 

Имајући у виду да је TOXIC RAP доставио потпуну документацију, у складу са 

чланом 82. Закона о електронским медијима, правна служба предложила је да Савет 

донесе одлуку о издавању дозволе за пружање медијске услуге на захтев Toxic 

television Network d.o.o. Beograd-Zemun - TOXIC RAP, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 



 

 

О Д Л У К У 

 

Издаје се дозвола за пружање медијске услуге на захтев Toxic television Network 

д.о.о., Београд - Земун - TOXIC FOLK, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима. 

 

  

5. Разматрање захтева и доношење одлуке о издавању дозволе за пружање 

медијске услуге на основу захтева Toxic television Network д.о.о., Београд – 

Земун - TOXIC FOLK, сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 

 

Дана 24.04.2020. године  Toxic television Network d.o.o. Beograd-Zemun - TOXIC 

FOLK је Регулаторном телу за електронске медије (у даљем тексту: Регулатор) поднео 

захтев бр. 05-798/20 за издавање дозволе за пружање медијске услуге путем 

електронских комуникационих мрежа (осим терестричких), сходно члану 82. Закона о 

електронским медијима. 

 

Увидом у захтев бр. 05-683/20 и документацију коју је доставио  TOXIC FOLK, 

сходно члану 82. Закона о електронским медијима утврђено је следеће: 

 

Пун назив подносиоца захтева Toxic television Network d.o.o. Beograd-Zemun 

Назив медијске услуге TOXIC FOLK 

Матични број 21494771 

ПИБ 111518064 

Седиште и адреса правног лица Нова 4, Грмовац 106, Београд 

Лице одговорно за заступање Немања Поповић 

Главни и одговорни уредник Немања Поповић 

Власничка структура подносиоца 

захтева 

Милица Павловић- 50% 

Немања Поповић- 50% 

Врста медијске услуге (члан 43. став 

2 ЗЕМ) 
специјализована медијска услуга 

Родитељска пажња (ПИН) / 

Време важења дозволе ……….до…...2028. године 

 

Број запослених: 4 запослена 

 

Програмска структура: 

- специјализована медијска услуга које у целини обухвата музичке програмске 

садржаје, сходно члану 43. Закона о електронским медијима 

- планирано време емитовања: 24 часа 

- циљна група: цела популација 

- језик: српски 

- квантитативни однос између појединих врста програма: музички програм 

100% 



 

- удео сопствене продукције: 80% 

- удео европских аудио-визуелних дела: 10% 

- удео српских аудио-визуелних дела 90% 

- удео телевизијског оглашавања до 20% 

 

Имајући у виду да је TOXIC FOLK доставио потпуну документацију, у складу 

са чланом  82. Закона о електронским медијима, правна служба предложила је да Савет 

донесе одлука о издавању дозволе за пружање медијске услуге на захтев Toxic 

television Network d.o.o. Beograd-Zemun - TOXIC FOLK, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Издаје се дозвола за пружање медијске услуге на захтев Toxic television Network 

д.о.о., Београд - Земун - TOXIC FOLK, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима. 

 

 

 

 

  

6. Информација о пресуди Врховног касационог суда Узп бр. 322/19 од 

28.02.2020. године донетој по захтеву за преиспитивање судске одлуке коју 

је поднео пружалац медијске услуге Д.о.о. Канал 9 за маркетинг, радио и 

ТВ, Нови Сад, Димитрија Бугарског 12а против пресуде Управног суда, 

Одељење у Новом Саду III-7 У. 9719/19 (15) од 13.08.2019. године којом је 

одбијена његова тужба поднета ради поништења решења Савета 

Регулаторног тела за електронске медије бр. 02-445/15-35 од 28.04.2015. 

године; 

 

Савет Републичке радиодифузне агенције издао је Д.о.о. Канал 9 за маркетинг, 

радио и ТВ, Нови Сад, Димитрија Бугарског 12а – ТВ К9 (у даљем тексту: ТВ К9) 

дозволу за емитовање телевизијског програма бр. 167/2008 за подручје локала, 

радиодифузна област 9, оквирна жељена зона покривања - подручје општине Л139 

(Нови Сад) са роком важења до 16.06.2016. године. 

 

У периоду важења дозволе за емитовање програма ТВ К9 донет је Закон о 

електронским медијима („Сл. гласник РС“ 83/2014), па је у складу са важећим 

прописима Савет Регулаторног тела за електронске медије (у даљем тексту: Савет 

Регулатора) донео решење бр. 02-445/15-35 од 28.04.2015. године којим је пружаоцу 

медијске услуге обезбеђен приступ другом мултиплексу у зони расподеле Чот-Венац 

којим подручјем је обухваћена зона покривања за коју му је издата дозвола - локално 

подручје Нови Сад. Наведено решење донето је у складу са законом и Правилником о 

преласку са аналогног на дигитално емитовање телевизијског програма и приступ 

мултиплексу. 

 

Против напред наведеног решења ТВ К9 поднео је Управном суду тужбу којом 

је тражио да суд поништи решење Савета Регулатора.  



 

 

Управни суд, Одељење у Новом Саду донео је пресуду  III-7 У. 9719/19 (15) од 

13.08.2019. године којом је одбио тужбу ТВ К9 наводећи да оспореним решењем није 

повређен закон на штету ТВ К9 због чега је исти дана 26.09.2019.године поднео 

Врховном касационом суду захтев за преиспитивање судске одлуке. 

 

Поднетим захтевом ТВ К9 је од Врховног касационог суда тражио да у складу 

са чланом 55. став 2. Закона о управним споровима уважи захтев и укине пресуду 

Управног суда, Одељење у Новом Саду бр. III – 7 У. 9719/19 (15) од 13.08.2019. године 

и  предмет врати Управном суду на поновно одлучивање. 

 

Врховни касациони суд је нашао да је пресуда Управног суда донета без 

повреде правила поступка и уз правилну примену материјалног права, те је пресудом 

Узп. бр. 322/19 од 28.02.2020. године одбио захтев ТВ К9. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Чланови Савета упознати су са информацијом. 

 

Седница завршена у 11:10 часова. 

 

Записник сачинио:  

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР  
  

Милан Тодоровић 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

Горан Петровић 


