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Број: 01-92/21-2 

Датум: 23. фебруара 2021. године  

Београд 

 

З А П И С Н И К 

 

 

са 388. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 25.јануара 2021. године, са почетком у 12 часова 

 

У раду седнице учествовали су електронским односно телефонским путем 

сходно члану 37. став 2) Пословника о раду Савета РЕМ, следећи чланови Савета: 

 

1. Оливера Зекић, председница Савета; 

2. Горан Петровић, заменик председника 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 

 

Седници је присуствовала Драгана Таљић, секретар канцеларије Савета. 

 

Седницом је председавала председница Савета, Оливера Зекић, која 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 програма емитера у вези 

тематског сегмента емисије „Добро јутро“, емитованог 17. јануара 2021. 

године, у програму ПМУ Happy TV д.о.о., Београд – Nacionalna Happy TV и 

доношење одлуке; 

3. Разматрање и доношење одлуке о потписивању Анекса I Колективног 

уговора између Регулаторног тела за електронске медије као послодавца и 

репрезентативног Синдиката „Независност“ - Регулаторног тела за 

електронске медије; 

4. Разматрање захтева ПМУ Pink International Companу д.о.о., Београд – Pink 3 

info за промену идентификационог знака и доношење одлуке; 

 

 

 

 



2 

 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 388. ванредне седнице. 

 

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

вези тематског сегмента емисије „Добро јутро“, емитованог 17. јануара 

2021. године, у програму ПМУ Happy TV д.о.о., Београд – Nacionalna Happy 

TV и доношење одлуке; 

3. Разматрање и доношење одлуке о потписивању Анекса I Колективног 

уговора између Регулаторног тела за електронске медије као послодавца и 

репрезентативног Синдиката „Независност“ - Регулаторног тела за 

електронске медије; 

4. Разматрање захтева ПМУ Pink International Companу д.о.о., Београд – Pink 

3 info за промену идентификационог знака и доношење одлуке; 

 

  

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

вези тематског сегмента емисије „Добро јутро“, емитованог 17. јануара 

2021. године, у програму ПМУ Предузеће за маркетинг, издавачку 

делатност, радио и телевизију Happy TV д.о.о., Београд – Nacionalna Happy 

TV и доношење одлуке; 

 

Извештај службе за надзор и анализу: 

 

Поступак покренут по службеној дужности 

Кратак садржај: Мониторинг служба је по службеној дужности покренула поступак 

против ТВ Хепи због тематског сегмента емисије Добро јутро емитоване 17. јануара 

2021., који је трајао од 10:13:31 до 11:06:55 часова.  

У спорном садржају има назнака повреда oдредбе о забрани злоупотребе лаковерности 

у вези са програмским садржајима који се односе на паранормалне појаве и повреда 

забране давања савета у вези са својим или туђим понашањем (нпр. финансије, 

здравље, запослење, међуљудски односи), подстицања на штетно понашање и наводно 

предсказивања будућности, без обзира на то да ли се то чини ради прибављања 

имовинске или неимовинске користи. 

Иницијална тема предметног сегмента емисије Добро јутро била је наводна 

"апликација Мајкрософта преко које се може разговарати са особама које више нису 

међу живима", како је водитељка најавила.  

Гости, које је водитељица представила као "колегијум видовњака – ништа 

пежоративно, у позитивном смислу" су били Дејан Лучић, "ко свакако не спада у 

колегијум видовњака...", Шехерезада Бајрам, представљена као "експерт за магију", а 

потписана као оријентални бели маг и Лав Гершман и Неђо Дражић, потписани као 

бели магови. Касније се укључила скајпом и Сања Цоља астролог.  
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Већим делом емисије говорило се о томе шта може да укаже на присуство црне магије, 

да ли потцењујемо помоћ коју можемо добити од астролога, нумеролога и видовњака, а 

у завршном делу су се фокусирали на паранаучна објашњења феномена Короне.  

На самом почетку, водитељка је представљањем гостију као "колегијум видовњака" и 

наглашавањем да то није "ништа пежоративно" већ "у позитивном смислу" 

наговестила је да је емисија концепцијски у супротности са одредбом члана 24. став 3 

Правилника о заштити људских права у области пружања медијских услуга којом се 

забрањује " ... у програмском садржају из става 1. овог члана злоупотребити 

лаковерност учесника у програму или корисника медијске услуге, давати им савете 

којима би они требало да се воде у вези са својим или туђим понашањем (нпр. 

финансије, здравље, запослење, међуљудски односи), подстицати их на штетно 

понашање или им наводно предсказивати будућност, без обзира на то да ли се то чини 

ради прибављања имовинске или неимовинске користи."  

гости су износили своје мишљење и тумачење тих проблема, а неки од њих су давали и 

експлицтне савете и предсказивали будућност. 

Тако је, 10:21:58 Лав Гершман нагласио: "постоји метода комуникације са душама, са 

духовима, зове се спиритизам" 

Водитељка: "како се то ради? Пале се свеће, прави се неки круг концентрични?" 

Лав: "то је озбиљна метода ја не бих сад о тому да причан да људи не навучу се на то.." 

Касније је у предложио: "...да правимо циклус емисиј о магијских ритуала и једном од 

њих школа спиритизма од а до ша. Ако ти тачно знаш никому ништа лоше неће бити" 

(транскрипција је прецизна јер слабо говори српски). 

Неђо Дражић се надовезао на исту тему 10:25:29: "ако се неко успокојио у тој кући – 

тај дух је ту ... и кад се вратиш у кућу прекрстиш се и кажеш здраво – и ви ћете осетити 

зрак како лелуја ... немојте правити проблем себи и другима – многи који су то радили 

нису се могли вратити. Дух је у њему и полуде" 

10:36:13: "прво и прво сви који су се успокојили на тај кревет где је он спаво ... увијек 

неко најмлађи мора да седи и да никад да не иду на гробље ... није добро јер нечији дух 

пређе на комшију с којим се свађаш, и сад шта треба – узет новчаницу кад се успокојио 

човек у ту воду умоши новчаницу и баци комшији да он нађе. Тај може комшија да 

преузме све болести од оног који се успоокојио .. зато кажем на раскрсници било која 

новчаноицва ко је нађе – то је бачено намјерно.." 

Неки гости су експлицтитно нудили своје услуге заинтересованим. 

10:29:23 Шехерезада: "Ево ми бели магови смо ту да тим људима помогнемо који 

имају потребу за тим .. конкретно ја која радим 30 година ово и стојим иза свог рада." 

10:57:40 Неђо Дражић: "имам ја књигу тајне чаробњакове апотеке коју нисам успио 

објавити има је на гуглу." 

Водитељка није реаговала. 

У завршници сегмента гости су износили паранаучна виђења феномена пандемије 

Короне и рецепте за превенцију и лечење последица болести. 

10:31:07 Лучић: "...ал ћу вам скренути пажњу на најновији вид окултизма и највеће 

црне магије која се догађа у овом свету данас – то је призивање духа короне, на 

глобалном нивоу се призива дух короне, иначе корона је ореол свеца .. спроводи се уз 



4 

 

помоћ телевизиијских екрана који су контролисани на целој планети и преко фејсбука 

који елиминише било коју причу против те црне магије ... а магија се примећује кад 

неко ради заслепљен на своју штету, кад се мени нпр. људи јављају и кажу немој више 

да ми шаљеш колико људи убија Пфајзерова вакцина ја сам решио или решила да 

примим пфајзерову вакцину 

Шехерезада: "тачно то сам и ја приметила да је та корона магија на глобалном нивоу" 

Неђо Дражић 10:53: "Корона ће се одразити на аутизам и на све остало . Корона је 

направљена од 12 супстанци – не могу да говорим али знам их све, разумијеш, и тако 

напада на све – од дјеце од стоке од животиња, блага, не могу рећ стока код мене се 

благо каже. Значи све од хране од свега дјелује – ментално, слабост, слаба циркулација, 

згрушавање крви и свега осталог." Затим говир рецепте пртив короне, клистир 

сопственом мокраћом, напитци, чајеви..." 

Шехерезада предлаже рецепт од главице црног лука као лек против короне и наводи да 

постоји хомеопатски лек у Индији, а  

Дејан Лучић чишћене зелитом, чему се супротставља Неђо, зато што зеолит има 

радијацију. 

Соња Цоља, Шехерезада и Лав Гершман су изнели астролошке и пророчанске прогнозе 

за следедећу годину. Шехерезада је нпр. најавила изливање Саве у фебруару у Србији 

и земљотресе у Аустрији, на Блиском Истоку и око Русије, нереде због поплаве 

избеглица итд. Док Лав Гершман предвиђа провоцирану побуну миграната у Србији 

упозоравајући "биће крви до кољена и са наше стране и са њихове стране" 

Водитељица на моменте води емисију на начин који указује да су могуће повреде 

дужности емитера описаних у члану 47 Закона о електронским медијима, тачке 3) 

(„Пружалац медијске услуге, у односу на свој програмски садржај, у складу са својом 

програмскомконцепцијом, дужан је да: ... допринесе подизању општег културног и 

образовног нивоа грађана“); и 8) („... и обезбеди квалитетан програм у погледу 

садржаја са техничког становишта, примењујући међународне и националне 

стандарде“). 

Тако нпр. у 10:53 минуту водитељка се пита: „Ја сам Дејане размишљала нпр. 

мушкарац који прележи корону или се вакцинише и после има сексуалне односе кроз 

године које следе са својојм женом или са новом изабраницом свеједно какво ће бити 

то дете? То је много интересантна тема ја сам синоћ .. размишљам колико је то важно 

питање, како ће се корона одразити на обдукцију (??!!)“. 

Повреда одредбе: Члана 47. тачка 4) Закона о електронским медијима:  

„емитер) не пружа програмске садржаје који истичу и подржавају наркоманију, 

насиље, криминално или друго недозвољено понашање, као и садржаје који 

злоупотребљавају лаковерност гледалаца и слушалаца" 

Члан 24.. Правилника о заштити људских права у области пружања медијских услуга 

„Програмски садржај који се односи на магију, прорицање судбине, тумачење 

хороскопа или другу сличну појаву, било да укључује приказивање те појаве или 

расправу о њој, мора то чинити на стручан и објективан начин, нарочито поређењем 

научних и ваннаучних претпоставки у вези са том појавом, осим ако се таква појава 

приказује или описује у уметничком или забавном контексту. 

Забрањено је програмски садржај из става 1. овог члана емитовати ради прибављања 

имовинске или неимовинске користи (нпр. угледа код јавности како би користила 

услуге лица које наводно поседује паранормалне способности). 

Забрањено је у програмском садржају из става 1. овог члана злоупотребити 

лаковерност учесника у програму или корисника медијске услуге, давати им савете 

којима би они требало да се воде у вези са својим или туђим понашањем (нпр. 

финансије, здравље, запослење, међуљудски односи), подстицати их на штетно 
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понашање или им наводно предсказивати будућност, без обзира на то да ли се то чини 

ради прибављања имовинске или неимовинске користи." 

Опис:  

Тема предметне емисије била је "црна магија" без "поређења научних и ваннаучних 

претпоставки у вези са том појавом" (став 1 Правилника о заштити људских права у 

области пружања медијских услуга). Научници нису били присутни.  

Шехерезада Бајрам и Неђо Дражић су позвали на коришћење својих услуга чиме је 

прекршена забрана емитовања програма „ради прибављања имовинске или 

неимовинске користи (нпр. угледа код јавности како би користила услуге лица које 

наводно поседује паранормалне способности).“ (став 2 Правилника о заштити људских 

права у области пружања медијских услуга) 

Емисија је концепцијски у супротности са одредбом којом се забрањује злоупотреба 

лаковерност учесника у програму или корисника медијске услуге давањем савета 

којима би они требало да се воде у вези са својим или туђим понашањем (нпр. 

финансије, здравље, запослење, међуљудски односи), и наводно предсказивање 

будућности. (став 3 Правилника о заштити људских права у области пружања 

медијских услуга). 

Повреда одредбе: члана 47 Закона о електронским медијима, тачке 3 („Пружалац 

медијске услуге, у односу на свој програмски садржај, у складу са својом 

програмскомконцепцијом, дужан је да: ... допринесе подизању општег културног и 

образовног нивоа грађана“); и члана 8 („... и обезбеди квалитетан програм у погледу 

садржаја са техничког становишта, примењујући међународне и националне 

стандарде“). 

Опис: непрофесионално вођење програма. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак изрицања мера према ПМУ Happy TV д.о.о., Београд – 

Nacionalna Happy TV. 

 

Позвати предтавника ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења. 

 

  

3. Разматрање и доношење одлуке о потписивању Анекса I Колективног 

уговора између Регулаторног тела за електронске медије као послодавца и 

репрезентативног Синдиката „Независност“ - Регулаторног тела за 

електронске медије; 

 

Извештај правне службе: 

На основу члана 70. Колективног уговора код послодавца Регулаторног тела за 

електронске медије број 01-13/21-1 од 11.1.2021. године (у даљем тексту: Колективни 

уговор), Регулаторно тело за електронске медије (у даљем тексту: Регулатор), као 

потписник Колективног уговора, поднело је предлог за измену члана 29. став 3. 

Колективног уговора. 

Наиме, дана 02.12.2020. године усвојена је у Народној Скупштини Одлука о давању 

сагласности на финансијски план Регулаторног тела за електронске медије за 2021. 

годину, који је објављен у Сл. гласнику бр.145/20. Примена усвојеног Финансијског 

плана налаже примену нето основице за обрачун и исплату зарада за запослене у 
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Регулаторном телу за електронске медије у износу од 17.800,65 динара, која ће се, са 

припадајућим порезима и доприносима, примењивати од зараде за јануар 2021. године. 

Како је неопходно ускладити Колективни уговор са наведеним, предлoжена је измена 

члана 29. став 3. Колективног уговора, где ће основица уместо досадашњих 16.793,07 

динара, износити 17.800,65 динара. 

Предлог за измену члана 29. став 3. Колективног уговора упућен је репрезентативном 

Синдикату ''Независност'' – Регулаторног тела за електронске медије. У свом 

изјашњењу, репрезентативни Синдикат ''Независност'' – Регулаторног тела за 

електронске медије је дао сагласност на предложени текст Анекса I Колективног 

уговора. 

Имајући у виду да је неопходно ускладити Колективни уговор, Правна служба 

предлаже да Савет донесе следећу одлуку: 

Потписује се Анекс I Колективног уговора између Регулаторног тела за електронске 

медије као послодавца и репрезентативног Синдиката „Независност“ - Регулаторног 

тела за електронске медије. 

Анекс I Колективног уговора ће у име Регулаторног тела за електронске медије 

потписати председница Савета Регулаторног тела за електронске медије Оливера 

Зекић. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Потписује се Анекс I Колективног уговора између Регулаторног тела за 

електронске медије као послодавца и репрезентативног Синдиката „Независност“ - 

Регулаторног тела за електронске медије. 

 

Анекс I Колективног уговора ће у име Регулаторног тела за електронске медије 

потписати председница Савета Регулаторног тела за електронске медије Оливера 

Зекић. 

 

  

4. Разматрање захтева ПМУ Pink International Companу д.о.о., Београд - Pink 3 

info за промену идентификационог знака и доношење одлуке; 

 

Извештај правне службе: 

 

Према Регистру пружалаца медијских услуга, „Pink international companу“ д.о.о. 

Београд, ул. Незнаног јунака 1 – Pink 3 info, ималац је дозволе број К333-1 од 

01.01.2017. године за пружање медијске услуге телевизије путем електронске 

комуникационе мреже. Према наведеној дозволи оснивач PINK 3 INFO је Жељко 

Митровић са 100% удела у капиталу друштва. 

Дана 22.01.2021. године, Pink 3 info је Регулатору упутио допис у којем је навео да је 

променио скраћени идентификациони знак, па уместо досадашњег Pink 3 info, нови 

скраћени идентификации знак VESTI. 

Чланом 49. Закона о електронским медијима одређено је да се на обавезу 

идентификације пружаоца медијске услуге примењују одредбе закона којим се уређује 

област јавног информисања и медија. 
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Чланом 34. Закона о јавном информисању и медијима одређено је да се у сваком 

медију обавезно објављују основни подаци о медију у облику импресума, скраћеног 

импресума, односно идентификације. 

Увидом у Регистар издатих дозвола, утврђено је да ни један од пружалаца медијских 

услуга нема регистрован идентфикациони знак VESTI. 

 

Имајући у виду напред наведено, предлог Правне службе је да Савет Регулатора 

донесе одлуку: 

 

Даје се сагласност на измену скраћеног идентификационог знака из Pink 3 info у 

нови скраћени идентификации знак VESTI. 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Даје се сагласност на измену скраћеног идентификационог знака из Pink 3 info у 

нови скраћени идентификации знак VESTI. 

 

Седница завршена у 13 часова. 

 

Записник сачинила:  

СЕКРЕТАР КАНЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА 

  

Драгана Таљић  

 

ПРЕДСЕДНИЦА САВЕТА 

 

Оливера Зекић 

 

 


