
 

 

 

Број: 01-911/22- 

Датум: 27. јуна 2022. године 

Београд 

 

 

З А П И С Н И К 

 

са 236. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Регулатор), одржане 05. маја 2022. године, са почетком у 11.00 часова. 

 

Седници су присуствовали следећи чланови Савета: 

 

1. Оливера Зеекић, председница Савета 

2. Александра Јанковић, чланица Савета 

3. Јудита Поповић, чланица Савета 

4. Вишња Аранђеловић, чланица Савета 

5. Божидар Зечевић, члан Савета 

6. Милорад Вукашиновић, члан Савета 

7. Александар Витковић, члан Савета 

8. Немања Тасић, члан Савета 

 

Седници су присуствовали и: 

 

1. Рајка Галин Ћертић, извршна директорка 

2. Душица Недељковић, начелница Правне службе 

3. Милан Тодоровић, генерални секретар 

4. Мелина Раца, начелница Финансијске службе 

5. Драгана Таљић, секретар канцеларије Савета 

 

Седница је одржана у седишту Регулатора, Трг Николе Пашића 5, Београд, у 

сали за одржавање седница, на IV спрату. 

 

Седницом је председавала Оливера Зекић, председница Савета Регулатора, која 

је констатовала да седници присуствује већина чланова Савета, те да Савет има кворум 

за рад. 

 

За седницу је предложен следећи дневни ред: 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Усвајање Записника са седница Савета Регулатора са 423. ванредне седнице 

одржане 04.04.2022. године, 424. ванредне седнице одржане 15.04.2022. године, 

425. ванредне седнице одржане 18.04.2022. године, 1. хитне седнице у 2022. 

години одржане 01.04.2022. године и 235. редовне седнице одржане 30.03.2022. 

године; 
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3. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на 

који је издата ПМУ Santos-comerce д.о.о., Зрењанин – ТВ Сантос, због 

постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;  

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

који је издата ПМУ Нишка телевизија д.о.о., Ниш – НТВ, због постојања 

разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;  

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

које је издата ПМУ East Star Group д.о.о., Књажевац – TV Knjaževacinfo, сходно 

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

6. Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о 

електронским медијима покренутим против ПМУ ММ Променада 2010 д.о.о., 

Баточина – Радио Баточина 100,6; 

7. Доношење одлуке у поступка престанка важење дозволе пре истека времена на 

које је издата ПМУ Софтић д.о.о., Тутин – Радио РС 95,1, а на основу члана 99. 

Закона о електронским медијима;  

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

који је издата ПМУ Софтић д.о.о., Тутин – Радио РС 95,1, због постојања 

разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;  

9. Доношење одлуке у поступка престанка важење дозволе пре истека времена на 

које је издата ПМУ Радио-телевизија Шабац д.о.о., Шабац - Радио Шабац 103,7, 

сходно одредби из члана 99. Закона о електронским медијима; 

10. Разматрање извештаја Правне службе о покретању поступка престанка важање 

дозволе ПМУ Телевизија спорта и здравља Сос канал плус д.о.о., Београд – Сос 

канал плус пре истека времена на које је издата због постојања разлога из члана 

99. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;  

11. Разматрање молбе ПМУ Телевизија спорта и здравља Сос канал плус д.о.о. из 

Београда – ТВ Сос канал плус за одобрење додатног рока за плаћање дуга по 

основу накнаде за пружање медијске услуге за и доношење одлуке;  

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

које је издата према ПМУ Удружење за медијску афирмацију МАТ, Инђија – ТК 

Туристички канал, сходно одредби члана 89. став 1. тачка 1) Закона о 

електронским медијима;  

13. Разматрање Извештаја о броју неправилности у вези са Законом о оглашавању 

код комерцијалних тв пружалаца медијских услуга (ПМУ) са дозволом за 

пружање медијске услуге за подручје целе Републике и код ЈМУ Радио-

телевизија Србије (РТС) за месец фебруар 2022. године и доношење одлуке;  

14. Разматрање захтева ПМУ Балтазар д.о.о., Ниш – Каролина лагана и фина 90,5, 

за давање сагласности на промену идентификационог знака и доношење одлуке;  

15. Разматрање захтева ПМУ Радио Каролина д.о.о., Београд – Радио Каролина 

106,3 за давање сагласности на промену идентификационог знака и доношење 

одлуке;  

16. Разматрање захтева ПМУ Rimi Media Group д.о.о., Београд – Радио Каролина 

плус 104,5 за давање сагласности на промену идентификационог знака и 

доношење одлуке;  

17. Разматрање захтева ПМУ Kolorton Print д.о.о., Београд – Radio Cherry за давања 

сагласности на промену идентификационог знака и доношење одлуке;  

18. Разматрање захтева ПМУ ТВ Артвизија д.о.о., Ниш – Artvizija за продужење 

дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева, у складу са 

чланом 88. Закона о електронским медијима;  
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19. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези са 

преносом предизборног скупа СНС у Мерошини дана 19.02. 2022. године од 

12:00 до 13:00 часова у програму ПМУ Радио телевизија Belle Amie д.о.о. , Ниш 

- TV Belle amie и доношење одлуке;  

20. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези са 

преносом предизборног скупа СНС у Мерошини дана 19.02. 2022. године од 

12:08 до 13:02 часова у програму ПМУ Sat-TV Communications д.о.о., 

Пожаревац – Сат ТВ и доношење одлуке;  

21. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези 

емисијом „На вечери код...“ емитованом дана 28.02.2022. од 22.00 до 23:30 

часова, дана 01.3. 2022. од 04:00 до 05:30 (реприза), дана 07.3. 2022 од 22:00 до 

23:30 часова, дана 08.3. 2022. од 04:00 до 05.30 (реприза) и дана 12.3. 2022. од 

11:00 до 12:30 (реприза) у програму Јавна медијска установа Радио Телевизија 

Србије, Београд – РТС1 и доношење одлуке;  

22. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези са 

преносом предизборног скупа СНС у Мерошини дана 19.02. 2022. године од 

12:05 до 13:00 часова у програму ПМУ Телевизија спорта и здравља Сос канал 

плус д.о.о., Београд – ТВ Сос канал плус и доношење одлуке;  

23. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези са 

емисијом „Пресек“ емитованом дана 17.02.2022. године у програму ПМУ 

Радиодифузно предузеће Б92 д.о.о., Београд – ТВ Б92 и доношење одлуке;  

24. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези са 

објављивањем промотивног предизборног спота у емисији „Вести“ дана 

03.03.2022. године у периоду од 23:23:00 до 23:24:00 часа у програму ПМУ 

Радиодифузно предузеће Б92 д.о.о., Београд – ТВ Б92 и доношење одлуке;  

25. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези са 

преносом предизборног скупа СНС у Мерошини дана 19.02.2022. године од 

12:09 до 13:01 часова у програму ПМУ ТВ Мост д.о.о., Нови Сад – ТВ Мост и 

доношење одлуке;  

26. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези са 

преносом предизборног скупа СНС у Мерошини дана 19.02.2022. године од 

12:07 до 13:00 часова у програму ПМУ Зона Плус д.о.о, Ниш – ТВ Зона Плус и 

доношење одлуке;  

27. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези са 

преносом предизборног скупа СНС у Мерошини дана 19.02.2022. године 

програму ПМУ Pink Media Group д.о.о., Београд – Вести и доношење одлуке;  

28. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези са 

програмским садржајем емитованим дана 11.03.2022. године и 14.03.2022. 

године у програму ПМУ Радио телевизија Нови Пазар д.о.о., Нови Пазар – ТВ 

Нови Пазар и доношење одлуке;  

29. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези са 

програмским садржајем емитованим дана 19.03.2022. године у програму ПМУ 

VTV д.о.о., Суботица - ТВ Суботица и доношење одлуке;  

30. Избор заменика председника Савета Регулаторног тела за електронске медије;  

31. Разно;  

 

• 

1. Усвајање дневног реда; 
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Након разматрања наведеног, председница Савета Оливера Зекић, је 

предложила , а Савет једногласно усвојио дневни ред 236. редовне седнице. 

 

•  

2. Усвајање Записника са седница Савета Регулатора са 423. ванредне 

седнице одржане 04.04.2022. године, 424. ванредне седнице одржане 

15.04.2022. године, 425. ванредне седнице одржане 18.04.2022. године, 1. 

хитне седнице у 2022. години одржане 01.04.2022 и 235. редовне седнице 

одржане 30.03.2022. године;  

 

Након спроведене дискусије председница Савета Оливера Зекић, је предложила, 

а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се Записник са 423. ванредне седнице одржане 04.04.2022. године, 

Записник са 424. ванредне седнице одржане 15.04.2022. године, Записник са 425. 

ванредне седнице одржане 18.04.2022. године, Записник са 1. хитне седнице у 2022. 

години одржане 01.04.2022 и Записник са 235. редовне седнице одржане 30.03.2022. 

године. 

 

•  
3. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ Santos-comerce д.о.о., Зрењанин – ТВ 

Сантос, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о 

електронским медијима; 

 

Након спроведене дискусије председница Савета Оливера Зекић, је предложила, 

а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одлаже се доношење одлуке. 

 

Позвати представника ПМУ на следећу редовну седницу.. 

 

•  

4. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ Нишка телевизија д.о.о., Ниш – НТВ, због 

постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским 

медијима; 

Након спроведене дискусије председница Савета Оливера Зекић, је предложила, 

а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одлаже се доношење одлуке. 

 

Позвати представника ПМУ на следећу редовну седницу. 
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•  
5. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на које је издата ПМУ East Star Group д.о.о., Књажевац – TV 

Knjaževacinfo, сходно члану 89. став 1. тачка 1) Закона о електронским 

медијима; 

 

Након спроведене дискусије председница Савета Оливера Зекић, је предложила, 

а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одлаже се доношење одлуке. 

 

Позвати представника ПМУ на следећу редовну седницу. 

 

•  

6. Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о 

електронским медијима покренутим против ПМУ ММ Променада 2010 

д.о.о., Баточина – Радио Баточина 100,6;  

 

Седници је приступио представник ПМУ Горан Милићевић. 

 

Након спроведене дискусије председница Савета Оливера Зекић, је предложила, 

а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Налаже се ПМУ ММ Променада 2010 д.о.о., Баточина – Радио Баточина 100,6 

да у року од 60 дана усклади емитовани програм са програмским елаборатом који је 

састави део дозволе за пружање медијске услуге и да достави снимке истог. 

 

• 

7. Доношење одлуке у поступка престанка важење дозволе пре истека 

времена на које је издата ПМУ Софтић д.о.о., Тутин – Радио РС 95,1, а на 

основу члана 99. Закона о електронским медијима; 

 

Након спроведене дискусије председница Савета Оливера Зекић, је предложила, 

а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одлаже се доносење одлуке. 

 

Позвати представника ПМУ на следећу редовну седницу преко огласне табле. 

 

• 

8. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на који је издата ПМУ Софтић д.о.о., Тутин – Радио РС 95,1, због 

постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским 

медијима; 
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Након спроведене дискусије председница Савета Оливера Зекић, је предложила, 

а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одлаже се доносење одлуке. 

 

Позвати представника ПМУ на следећу редовну седницу преко огласне табле. 

 

• 

9. Доношење одлуке у поступка престанка важење дозволе пре истека 

времена на које је издата ПМУ Радио-телевизија Шабац д.о.о., Шабац - 

Радио Шабац 103,7, сходно одредби из члана 99. Закона о електронским 

медијима; 

 

Након спроведене дискусије председница Савета Оливера Зекић, је предложила, 

а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одлаже се доношење одлуке. 

 

Позвати представника ПМУ на следећу редовну седницу. 

 

• 

10. Разматрање извештаја Правне службе о покретању поступка престанка 

важање дозволе ПМУ Телевизија спорта и здравља Сос канал плус д.о.о., 

Београд – Сос канал плус пре истека времена на које је издата због 

постојања разлога из члана 99. Закона о електронским медијима и 

доношење одлуке;  

 

Након спроведене дискусије председница Савета Оливера Зекић, је предложила, 

а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је 

издата ПМУ Телевизија спорта и здравља Сос канал плус д.о.о., Београд – Сос канал 

плус, због постојања разлога из члана 99. Закона о електронским медијима. 

 

Престаје да важи дозвола за пружање медијске услуге ПМУ Телевизија спорта и 

здравља Сос канал плус д.о.о., Београд – Сос канал плус. 

 

• 

11. Разматрање молбе ПМУ Телевизија спорта и здравља Сос канал плус д.о.о. 

из Београда – ТВ Сос канал плус за одобрење додатног рока за плаћање 

дуга по основу накнаде за пружање медијске услуге за и доношење одлуке; 

 

  Седници је приступио представник ПМУ Александар Милутиновић. 
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Након спроведене дискусије председница Савета Оливера Зекић, је предложила, 

а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Да се са ПМУ Телевизија спорта и здравља Сос канал плус д.о.о. из Београда – 

ТВ Сос канал плус закључи вансудско поравнање на рок од 18 месеци и да се дуг 

подели на 18 једнаких рата. 

 

• 

12. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека 

времена на које је издата према ПМУ Удружење за медијску афирмацију 

МАТ, Инђија – ТК Туристички канал, сходно одредби члана 89. став 1. 

тачка 1) Закона о електронским медијима; 

 

Након спроведене дискусије председница Савета Оливера Зекић, је предложила, 

а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Престаје да важи дозвола за пружање медијске услуге ПМУ Удружење за 

медијску афирмацију МАТ, Инђија – ТК Туристички канал, сходно одредби члана 89. 

став 1. тачка 1) Закона о електронским медијима. 

 

• 

13. Разматрање Извештаја о броју неправилности у вези са Законом о 

оглашавању код комерцијалних тв пружалаца медијских услуга (ПМУ) са 

дозволом за пружање медијске услуге за подручје целе Републике и код 

ЈМУ Радио-телевизија Србије (РТС) за месец фебруар 2022. године и 

доношење одлуке; 

 

Након спроведене дискусије председница Савета Оливера Зекић, је предложила, 

а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Поднети захтеве за покретање прекршајног поступка против пружалаца 

медијских услуга Pink Media Group д.о.о., Београд - ТВ Пинк, Б92 д.о.о., Београд - ТВ 

Б92, Прва телевизија д.о.о., Београд - Прва, Happy TV д.о.о., Београд - Nacionalna 

Happy TV у вези са повредама одредби члана 12; 29.1.1; 29.1.2; 32; 33.4; 34.1.2; 35.1; 

37.3; 65.2; 66.4 Закона о електронских медија за месец фебруар 2022. године. 

 

• 

14. Разматрање захтева ПМУ Балтазар д.о.о., Ниш – Каролина лагана и фина 

90,5, за давање сагласности на промену идентификационог знака и 

доношење одлуке; 

 

 Након спроведене дискусије председница Савета Оливера Зекић, је 

предложила, а чланови Савета једногласно донели 
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О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев за промену идентификационог знака ПМУ Балтазар д.о.о., Ниш 

– Каролина лагана и фина 90,5 у нови идентификациони знак ,,Радио Лола 90,5“. 

 

• 

15. Разматрање захтева ПМУ Радио Каролина д.о.о., Београд – Радио Каролина 

106,3 за давање сагласности на промену идентификационог знака и 

доношење одлуке;  

 

Након спроведене дискусије председница Савета Оливера Зекић, је предложила, 

а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев за промену идентификационог знака Радио Каролина д.о.о. 

Београд – Радио Каролина 106,3 у нови идентификациони знак ,,Радио Лола“. 

 

•  

16. Разматрање захтева ПМУ Rimi Media Group д.о.о., Београд – Радио 

Каролина плус 104,5 за давање сагласности на промену идентификационог 

знака и доношење одлуке;  

 

Након спроведене дискусије председница Савета Оливера Зекић, је предложила, 

а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев за промену идентификационог знака ПМУ Rimi Media Group 

д.о.о. Београд – Радио Каролина плус 104,5 у нови идентификациони знак ,,Радио Лола 

104,5“. 

 

• 

17. Разматрање захтева ПМУ Kolorton Print д.о.о., Београд – Radio Cherry за 

давања сагласности на промену идентификационог знака и доношење 

одлуке; 

 

Након спроведене дискусије председница Савета Оливера Зекић, је предложила, 

а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев за промену идентификационог знака Kolorton Print д.о.о. 

Београд – Radio Cherry у нови идентификациони знак ,,Радио Каролина“. 

 

• 

18. Разматрање захтева ПМУ ТВ Артвизија д.о.о., Ниш – Artvizija за 

продужење дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева, у 

складу са чланом 88. Закона о електронским медијима; 
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Након спроведене дискусије председница Савета Оливера Зекић, је предложила, 

а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Продужава се дозвола за пружање медијске услуге бр. К 188 од 23.04.2014. 

године, ПМУ ТВ Артвизија д.о.о., Ниш – Artvizija, сходно члану 88. Закона о 

електронским медијима. 

 

• 

19. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у 

вези са преносом предизборног скупа СНС у Мерошини дана 19.02. 2022. 

године од 12:00 до 13:00 часова у програму ПМУ Радио телевизија Belle 

Amie д.о.о. , Ниш - TV Belle amie и доношење одлуке; 

 

Након спроведене дискусије председница Савета Оливера Зекић, је предложила, 

а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Поднети захтев за покретање прекршајног поступка по основу члана 35. Закона 

о оглашавању против ПМУ Радио телевизија Belle Amie д.о.о. , Ниш - TV Belle amie. 

 

• 

20. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у 

вези са преносом предизборног скупа СНС у Мерошини дана 19.02. 2022. 

године од 12:08 до 13:02 часова у програму ПМУ Sat-TV Communications 

д.о.о., Пожаревац – Сат ТВ и доношење одлуке; 

  

Након спроведене дискусије председница Савета Оливера Зекић, је предложила, 

а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Поднети захтев за покретање прекршајног поступка по основу члана 35. Закона 

о оглашавању против ПМУ Sat-TV Communications д.о.о., Пожаревац – Сат ТВ. 

 

• 

21. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у 

вези емисијом „На вечери код...“ емитованом дана 28.02.2022. од 22.00 до 

23:30 часова, дана 01.3. 2022. од 04:00 до 05:30 (реприза), дана 07.3. 2022 од 

22:00 до 23:30 часова, дана 08.3. 2022. од 04:00 до 05.30 (реприза) и дана 12.3. 

2022. од 11:00 до 12:30 (реприза) у програму Јавна медијска установа Радио 

Телевизија Србије, Београд – РТС1 и доношење одлуке;  

 

Након спроведене дискусије председница Савета Оливера Зекић, је предложила, 

а чланови Савета једногласно донели 
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О Д Л У К У 

 

Нема места покретању поступка за изрицање мера. 

 

•  

22. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у 

вези са преносом предизборног скупа СНС у Мерошини дана 19.02. 2022. 

године од 12:05 до 13:00 часова у програму ПМУ Телевизија спорта и 

здравља Сос канал  плус д.о.о., Београд – ТВ Сос канал плус и доношење 

одлуке;  

 

Након спроведене дискусије председница Савета Оливера Зекић, је предложила, 

а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Нема места покретању поступка. 

 

• 

23. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у 

вези са емисијом „Пресек“ емитованом дана 17.02.2022. године у програму 

ПМУ Радиодифузно предузеће Б92 д.о.о., Београд – ТВ Б92 и доношење 

одлуке; 

 

Након спроведене дискусије председница Савета Оливера Зекић, је предложила, 

а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Поднети захтев за покретање прекршајног поступка по основу члана 35. Закона 

о оглашавању против ПМУ Б92 д.о.о., Београд – ТВ Б92. 

 

• 

24. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у 

вези са објављивањем промотивног предизборног спота у емисији „Вести“ 

дана 03.03.2022 године у периоду од 23:23:00 до 23:24:00 часа у програму 

ПМУ Б92 д.о.о., Београд – ТВ Б92 и доношење одлуке; 

 

Након спроведене дискусије председница Савета Оливера Зекић, је предложила, 

а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Поднети захтев за покретање прекршајног поступка по основу члана 35. Закона 

о оглашавању против ПМУ Б92 д.о.о., Београд – ТВ Б92. 

 

• 

25. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у 

вези са преносом предизборног скупа СНС у Мерошини дана 19.02.2022. 
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године од 12:09 до 13:01 часова у програму ПМУ ТВ Мост д.о.о., Нови Сад – 

ТВ Мост и доношење одлуке; 

 

Након спроведене дискусије председница Савета Оливера Зекић, је предложила, 

а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Поднети захтев за покретање прекршајног поступка по основу члана 35. Закона 

о оглашавању против ПМУ ТВ Мост д.о.о., Нови Сад – ТВ Мост. 

 

• 

26. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у 

вези са преносом предизборног скупа СНС у Мерошини дана 19.02.2022. 

године од 12:07 до 13:00 часова у програму ПМУ Зона Плус д.о.о, Ниш – ТВ 

Зона Плус и доношење одлуке; 

  

Након спроведене дискусије председница Савета Оливера Зекић, је предложила, 

а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Поднети захтев за покретање прекршајног поступка по основу члана 35. Закона 

о оглашавању против ПМУ Зона Плус д.о.о, Ниш – ТВ Зона Плус. 

 

• 

27. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у 

вези са преносом предизборног скупа СНС у Мерошини дана 19.02.2022. 

године програму ПМУ Pink Media Group д.о.о., Београд – Вести и доношење 

одлуке;  

 

Након спроведене дискусије председница Савета Оливера Зекић, је предложила, 

а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Поднети захтев за покретање прекршајног поступка по основу члана 35. Закона 

о оглашавању против ПМУ Pink Media Group д.о.о., Београд – Вести. 

 

• 

28. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у 

вези са програмским садржајем емитованим дана 11.03.2022. године и 

14.03.2022. године у програму ПМУ Радио телевизија Нови Пазар д.о.о., 

Нови Пазар – ТВ Нови Пазар и доношење одлуке; 

 

Након спроведене дискусије председница Савета Оливера Зекић, је предложила, 

а чланови Савета једногласно донели 
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О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак изрицања мере ПМУ Радио телевизија Нови Пазар д.о.о., 

Нови Пазар – ТВ Нови Пазар, због постојања разлога из члана 47. став 1 тачка 5) 

Закона о електронским медијима. 

 

Позвати представника ПМУ на следећу редовну седницу. 

 

• 

29. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у 

вези са програмским садржајем емитованим дана 19.03.2022. године у 

програму ПМУ VTV д.о.о., Суботица - ТВ Суботица и доношење одлуке; 

 

Након спроведене дискусије председница Савета Оливера Зекић, је предложила, 

а чланови Савета већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Нама места покретању поступка. 

 

• 

30. Избор заменика председника Савета Регулаторног тела за електронске 

медије; 

 

Председница савета Оливера Зекић предложила је да комисију за спровођење 

тајног гласања сачињавају један члан Савета, а да двоје чланова комисије да буду из 

стручне службе. 

 

Након спроведене дискусије председница Савета Оливера Зекић, је предложила, 

а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Комисију за спровођење тајног гласања за избор заменика председнице Савета 

сачињаваће један члан Савета и два представника стручне службе. 

 

Председница Савета Оливера Зекић предложила је да комисију за спровођење 

тајног гласања чини један члан Савета Вишња Аранђеловић, а да двоје чланова 

комисије из стручне службе буду Рајка Галин Ћертић, извршни директор и Душица 

Недељковић, начелница правне службе. 

 

Након спроведене дискусије председница Савета Оливера Зекић, је предложила, 

а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Комисију за спровођење тајног гласања за избор заменика председнице Савета 

сачињаваће један члан Савета Вишња Аранђеловић, двоје чланова комисије из стручне 

службе су Рајка Галин Ћертић, извршни директор и Душица Недељковић, начелница 

правне службе. 
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Оформљена је комисија за спровођење тајног гласања коју чине: 

 

Вишња Аранђеловић , члан Савета  

Рајка Галин Ћертић, извршни директор  

Душица Недељковић, начелница правне службе 

 

Председница Савета Оливера Зекић, је предложила члана Савета Милорада 

Вукашиновића за функцију заменика председнице Савета.  

 

Председница Савета Оливера Зекић изнела је низ аргумената за кандидатуру Милорада 

Вукашиновића за свог заменика, изневши да се ради о поузданом, вредном и 

одговорном сараднику. 

 

Такође је нагласила да сматра да ће избор Милорада Вукашиновића на место 

занменика председнице Савета допринети бољем функционисању Савета и целог 

Регулаторног тела. 

 

Чланица Савета Јудита Поповић кандидовала је себе на место заменика председнице 

Савета. Чланица Савета Јудита Поповић навела је да би то био добар правац у 

функционисању рада Савета као и да би се рад Савета и Регулатора могао у том 

случају сагледавати из другачије перспективе. 

 

Приступило се тајном гласању. Након пребројених гласова (6 ЗА) Милорада 

Вукашиновића, (1 ЗА) Јудиту Поповић и (1 неважећи гласачки листић) члан комисије 

Вишња Аранђеловић констатовала је да су чланови Савета већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

На место заменика председнице Савета РЕМ тајним гласањем изабран је члан 

Савета Милорад Вукашиновић. 

 

Седница завршена у 12.30 часова. 

 

У прилогу се налази Записник о већању и гласању. 

 

Записник сачинила: 

Секретар канцеларије Савета 

 

ДРАГАНА ТАЉИЋ 

ПРЕДСЕДНИЦА САВЕТА 

 

ОЛИВЕРА ЗЕКИЋ 


