Број: 01-881/21
Датум: 10. маја 2021. године
Београд
ЗАПИСНИК
са 395. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у
даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 26. априла 2021. 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Оливера Зекић, председница Савета;
Горан Петровић, заменик председника Савета
Александра Јанковић, члан Савета
Јудита Поповић, члан Савета
Радоје Кујовић, члан Савета
Александар Витковић, члан Савета
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 са
емисијом „Добро јутро Србијо“ емитованом дана 06.03.2021. године у програму
ПМУ Happy TV д.о.о., Београд - Nacionalna Happy TV и доношење одлуке;
3. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези са
изреченом мером привремене забране емитовања програмског садржаја за
емисију „Боља земља“ ПМУ Happy TV д.о.о., Београд - Nacionalna Happy TV и
доношење одлуке;
4. Разматрање пријаве Драгомира Мићића из Ужица у вези са емисијом „Добро
јутро, Србијо“ емитованом у програму ПМУ Happy TV д.о.о., Београд Nacionalna Happy TV и доношење одлуке;
5. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези са
емисијом „Добро јутро, Србијо“ емитованом дана 22.02.2021. године у програму
ПМУ Happy TV д.о.о., Београд - Nacionalna Happy TV и доношење одлуке;
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6. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу у вези са емисијом „Добро
јутро Србијо“ емитованог дана 24.02.2021. године у програму ПМУ Happy TV
д.о.о, Београд - Национална Happy TV и доношење одлуке;
7. Разматрање пријаве Фикрета Алића, Сатка Мујагића и Удружења логораша
Козарац из Босне и Херцеговине поднете против ПМУ Happy TV д.о.о, Београд
- Национална Happy TV, због изјава изречених у емисији „Добро јутро Србијо“,
емитованој 22.02.2021. године и доношење одлуке;
8. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези са
емисијом „Јутро са Сањом“ емитованом дана 08.10.2020. године у времену од
06:00 до 09:00 емитованом у програму ПМУ Студио Б д.о.о., Београд - ТВ
Студио Б и доношење одлуке;
9. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези са
емисијом „Задруга“ емитованом у ноћи између 06. и 07.02 2021. у програму
ПМУ Pink Internacional Company д.о.о., Београд - ТВ Пинк и доношење одлуке;
10. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу о неиспуњавању обавезе
доставе тражених снимака Connect TV, Нови Пазар и доношење одлуке;
11. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу о неиспуњавању обавезе
доставе тражених снимака ПМУ Телевизија Смедрево д.о.о., Смедререво –
Телевизија СД;
12. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу у вези емисије Национални
дневник емитоване дана 05.02.2021. године у програму ПМУ Pink International
Company д.о.о., Београд - ТВ Пинк и доношење одлуке;
13. Разматрање пријаве Јасминке Ранисављевић из Војке поднете против ПМУ Pink
International Company д.о.о., Београд - ТВ Пинк због програмског садржаја
емитованог у емисији „Кућа од срца“ дана 07.03.2021. године у времену од
11:50:00 до 13:00:00 часова и доношење одлуке;
14. Разматрање пријаве Ненада Митића из Долова у вези са програмом ПМУ
Contex, д.о.о., Гроцка – Радио Пулс 88,7 емитованим дана 30.01.2021. године и
доношење одлуке;
15. Разматрање пријаве Жељка Маторчевића у вези са програмом ПМУ Contex,
д.о.о., Гроцка – Радио Пулс 88,7 емитованим у јануару 2021. године и доношење
одлуке;
16. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези са
емисијом СМС Жељотека емитованом у програму ПМУ Радио Новости д.о.о.,
Београд – Радио Новости 104,7, дана 09.,10. и 11. фебрура 2021. године и
доношење одлуке;
17. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези са
програмом ПМУ Клик-Комерц д.о.о., Горњи Милановац - ТВ Инфо 24 плус и
доношење одлуке;
18. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези са
емисијом „Добар лош зао“ емитованим у програму ТВ Нова С дана 17.03.2021.
године у периоду од 23:09:10 до 00:26:01 часова и доношење одлуке;
19. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера 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 фебруар
2021. године;
20. Обавештење о промени власничке структуре ПМУ Tiszapartfest д.о.о., Кањижа –
Info TV Tiszapart, сходно члану 105. Закона о електронским медијима;
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21. Разматрање захтева о издавању дозволе за пружање медијске услуге Фондација
Панонија, Суботица – Радио Панон, сходно члану 83. Закона о електронским
медијима и доношење одлуке;
22. Разматрање захтева о издавању дозволе за пружање медијске услуге Jasmina
Vagić pr Agencija za audio-vizuelne aktivnosti Paradise Films, Smederevska Palanka
– Паприка ТВ, сходно члану 83. Закона о електронским медијима и доношење
одлуке;
23. Разматрање захтева о издавању дозволе за пружање медијске услуге Фондација
Панонија, Суботица – Суботички мађарски радио, сходно члану 83. Закона о
електронским медијима и доношење одлуке;
24. Разматрање захтева ПМУ М о.д., Врање – Радио Фокус Плус 101,7 за покретање
поступка престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата сходно
одредби члана 89. став 1. тачка 1) Закона о електронским медијима и доношење
одлуке;
25. Разматрање захтева ПМУ Омладински ТВ канал Нон Стоп 2015 д.о.о., Јагодина
– TV Non Stop-кабал за покретање поступка престанка важења дозволе пре
истека времена на које је издата сходно одредби члана 89. став 1. тачка 1)
Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
26. Разматрање захтева за давања сагласности на промену скраћеног
идентификационог знака ПМУ Сремски М радио д.о.о., Сремска Митровица –
Радио Озон 91,9;
27. Информација о достављању Записника са седнице УО РТВ, Записника са
ванседничног одлучивања УО РТВ и Извештаја о раду УО РТВ за 2020. годину;
28. Разматрање предлога Финансијске службе за расподелу средстава резерви по
Финансијском плану за 2021. годину и доношење одлуке;
29. Разматрање молбе ПМУ SAT TV communications eksport-import д.о.о.,
Пожареваа – SAT TV-kabаl за одобрење додатног рока за плаћање дуга по
основу накнаде за пружање медијске услуге и доношење одлуке;
30. Разматрање молбе ПМУ SAT TV communications eksport-import д.о.о.,
пожаревац - SAT TV за одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу
накнаде за пружање медијске услуге и доношење одлуке;
31. Разматрање молбе ПМУ Штампа, радио и филм д.о.о., Бор – ТВ Бор за
одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу накнаде за пружање
медијске услуге и доношење одлуке;
32. Разматрање молбе ПМУ Радиодифузно предузеће РТВ Шабац д.о.о., Шабац –
ТВ Шабац за одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу накнаде за
пружање медијске услуге за и доношење одлуке;
33. Разматрање молбе ПМУ Телевизија Галаксија 32 д.о.о., Чачак – ТВ Галаксија за
одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу накнаде за пружање
медијске услуге за и доношење одлуке;
34. Разматрање молбе ПМУ РТВ Шабац д.o.o., Шабац – Радио Шабац 103,7 за
одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу накнаде за пружање
медијске услуге за и доношење одлуке;
35. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка 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 и доношење одлуке;
36. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка
важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ ТВ 5 д.о.о., Ужице –
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Телевизија 5 Ужице, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона
о електронским медијима и доношење одлуке;
37. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка
важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ РТВ Алди д.о.о.,
Прешево – ТВ Алди, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона
о електронским медијима и доношење одлуке;
38. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка
важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио телевизија
Цариброд д.о.о., Димитровград – ТВ Цариброд, због постојања разлога из члана
89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
39. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка
важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ РТВ Голија д.о.о.,
Ивањице – ТВ Голија, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8)
Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
40. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка
важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ ТВ Мост д.о.о., Нови
Сад – ТВ Мост, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о
електронским медијима и доношење;
41. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка
важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ РТВ Прима
Интернационал д.о.о., Бајина Башта – ТВ Прима, због постојања разлога из
члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
42. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка
важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Зона Плус д.о.о.,
Ниш – Зона Плус, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о
електронским медијима и доношење одлуке;
43. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка
важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Новосадска ТВ д.о.о.
– Новосадска ТВ из Новог Сада, због постојања разлога из члана 89. став 1.
тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
44. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка
важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ RTV Belle Amie
д.о.о., Ниш – TV Belle Amie, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8)
Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
45. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка
важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Фортус медија д.о.о.
Београд – Дечија ТВ-кабал, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8)
Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
46. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка
важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Сурдуличка радио
телевизија д.о.о. Сурдулица – СРТ-кабал, због постојања разлога из члана 89.
став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
47. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка
важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио телевизија
Бујановац д.о.о., Бујановац – ТВ Бујановац-кабал, због постојања разлога из
члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
48. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка
важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Mix Media 2009
д.о.о., Краљево – ТV Mix-кабал, због постојања разлога из члана 89. став 1.
тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
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49. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка
важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ ТВ Мост д.о.о., Нови
Сад – ТВ Мост-кабал, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8)
Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
50. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка
важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ РТВ Холивуд Наис
д.о.о., Ниш – ТВ Наис-кабал, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8)
Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
51. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка
важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Nova Showtime д.о.о.,
Зајечар – ТВ Нова-кабал, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8)
Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
52. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка
важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ РТВ Прима
Интернационал д.о.о., Бајина Башта – ТВ Прима–кабал, због постојања разлога
из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење
одлуке;
53. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка
важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Телевизија Пруга
нова д.о.о., Лајковац – ТВ Пруга-кабал, због постојања разлога из члана 89. став
1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
54. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка
важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Bukovača Company,
Нови Варош – ТВ Златар-кабал, због постојања разлога из члана 89. став 1.
тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
55. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка
важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ ТВ 5 д.о.о., Ужице –
Телевизија 5 плус-кабал, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8)
Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
56. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка
важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Medijski Centar Blue
д.о.о., Сомбор – ББ Радио 89,7 због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка
8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
57. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка
важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Авалон д.о.о., Оџаци
– ББ Радио Плус 89,7, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8)
Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
58. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка
важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Еуро Алфа експорт –
импорт д.о.о., Суботица – Naxi City radio 88,3, због постојања разлога из члана
89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
59. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка
важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио Бачка д.о.о.,
Бач – Радио Бачка 99,1, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8)
Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
60. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка
важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ М о.д., Врање –
Радио Фокус Плус 101,7, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8)
Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
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61. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка
важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Мелос д.о.о.,
Краљево – Радио Мелос 107,0, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка
8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
62. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка
важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ ИБМ д.о.о., Краљево
– Радио Накси М 102,5, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8)
Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
63. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка
важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ РТВ Прима
Интернационал д.о.о., Бајина Башта – Радио Примус, због постојања разлога из
члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
64. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка
важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Милена Вучетић ПР
Агенција за бежичне телекомуникације Пундосат, Ариље – Радио Рзавац 96,0,
због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским
медијима и и доношење одлуке;
65. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка
важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Santos-comerce д.о.о.,
Зрењанин – Радио Сантос 105,9, због постојања разлога из члана 89. став 1.
тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
66. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка
важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Коперникус Радио
Телевизија Крајина д.о.о. Бор – Радио Сезам 91,3, због постојања разлога из
члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
67. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка
важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио Србобран
д.о.о., Србобран – Радио Србобран, због постојања разлога из члана 89. став 1.
тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
68. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка
важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Бета Пресс д.о.о.,
Београд – Радио Сто Плус, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8)
Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
69. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка
важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио Севен д.о.о.,
Ниш – Радио Тди Севен 88,8, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка
8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
70. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка
важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Буба Мара Радио
XXX д.о.о., Београд – Радио X 91,2, због постојања разлога из члана 89. став 1.
тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
71. Доношење одлуке у поступку пре истека времена на које је издата ПМУ Радио и
телевизија Бачка Паланка д.о.о., Бачка Паланка – ТВ Бап сходно члану 89 став
1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
72. Доношење одлуке у поступку пре истека времена на које је издата ПМУ Мелос
д.о.о., Краљево – ТВ Мелос, сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о
електронским медијима;
73. Доношење одлуке у поступку пре истека времена на које је издата ТВ
Смедерево д.о.о., Смедерево – Телевизија СД, сходно члану 89 став 1. тачка 8)
Закона о електронским медијима;
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1. Усвајање дневног реда;
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Усваја се предложени дневни ред 395. ванредне седнице.
2. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у
вези са емисијом „Добро јутро Србијо“ емитованом дана 06.03.2021.
године у програму ПМУ Happy TV д.о.о., Београд - Nacionalna Happy TV
и доношење одлуке;
3. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у
вези са изреченом мером привремене забране емитовања програмског
садржаја за емисију „Боља земља“ ПМУ Happy TV д.о.о., Београд Nacionalna Happy TV и доношење одлуке;
4. Разматрање пријаве Драгомира Мићића из Ужица у вези са емисијом
„Добро јутро, Србијо“ емитованом у програму ПМУ Happy TV д.о.о.,
Београд - Nacionalna Happy TV и доношење одлуке;
5. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у
вези са емисијом „Добро јутро, Србијо“ емитованом дана 22.02.2021.
године у програму ПМУ Happy TV д.о.о., Београд - Nacionalna Happy TV
и доношење одлуке;
6. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу у вези са емисијом
„Добро јутро Србијо“ емитованог дана 24.02.2021. године у програму
ПМУ Happy TV д.о.о, Београд - Национална Happy TV и доношење
одлуке;
7. Разматрање пријаве Фикрета Алића, Сатка Мујагића и Удружења
логораша Козарац из Босне и Херцеговине поднете против ПМУ Happy
TV д.о.о, Београд - Национална Happy TV, због изјава изречених у
емисији „Добро јутро Србијо“, емитованој 22.02.2021. године и
доношење одлуке;
8. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у
вези са емисијом „Јутро са Сањом“ емитованом дана 08.10.2020. године
у времену од 06:00 до 09:00 емитованом у програму ПМУ Студио Б д.о.о.,
Београд - ТВ Студио Б и доношење одлуке;
9. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у
вези са емисијом „Задруга“ емитованом у ноћи између 06. и 07.02 2021. у
програму ПМУ Pink Internacional Company д.о.о., Београд - ТВ Пинк и
доношење одлуке;
10. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу о неиспуњавању
обавезе доставе тражених снимака Connect TV, Нови Пазар и доношење
одлуке;
11. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу о неиспуњавању
обавезе доставе тражених снимака ПМУ Телевизија Смедрево д.о.о.,
Смедререво – Телевизија СД;
12. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу у вези емисије
Национални дневник емитоване дана 05.02.2021. године у програму
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ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд - ТВ Пинк и доношење
одлуке;
13. Разматрање пријаве Јасминке Ранисављевић из Војке поднете против
ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд - ТВ Пинк због
програмског садржаја емитованог у емисији „Кућа од срца“ дана
07.03.2021. године у времену од 11:50:00 до 13:00:00 часова и доношење
одлуке;
14. Разматрање пријаве Ненада Митића из Долова у вези са програмом
ПМУ Contex, д.о.о., Гроцка – Радио Пулс 88,7 емитованим дана
30.01.2021. године и доношење одлуке;
15. Разматрање пријаве Жељка Маторчевића у вези са програмом ПМУ
Contex, д.о.о., Гроцка – Радио Пулс 88,7 емитованим у јануару 2021.
године и доношење одлуке;
16. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у
вези са емисијом СМС Жељотека емитованом у програму ПМУ Радио
Новости д.о.о., Београд – Радио Новости 104,7, дана 09.,10. и 11. фебрура
2021. године и доношење одлуке;
17. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у
вези са програмом ПМУ Клик-Комерц д.о.о., Горњи Милановац - ТВ
Инфо 24 плус и доношење одлуке;
18. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у
вези са емисијом „Добар лош зао“ емитованим у програму ТВ Нова С
дана 17.03.2021. године у периоду од 23:09:10 до 00:26:01 часова и
доношење одлуке;
19. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера 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 РадиоТелевизија Србије (РТС) за фебруар 2021. године;
20. Обавештење о промени власничке структуре ПМУ Tiszapartfest д.о.о.,
Кањижа – Info TV Tiszapart, сходно члану 105. Закона о електронским
медијима;
21. Разматрање захтева о издавању дозволе за пружање медијске услуге
Фондација Панонија, Суботица – Радио Панон, сходно члану 83. Закона
о електронским медијима и доношење одлуке;
22. Разматрање захтева о издавању дозволе за пружање медијске услуге
Jasmina Vagić pr Agencija za audio-vizuelne aktivnosti Paradise Films,
Smederevska Palanka – Паприка ТВ, сходно члану 83. Закона о
електронским медијима и доношење одлуке;
23. Разматрање захтева о издавању дозволе за пружање медијске услуге
Фондација Панонија, Суботица – Суботички мађарски радио, сходно
члану 83. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
24. Разматрање захтева ПМУ М о.д., Врање – Радио Фокус Плус 101,7 за
покретање поступка престанка важења дозволе пре истека времена на
које је издата сходно одредби члана 89. став 1. тачка 1) Закона о
електронским медијима и доношење одлуке;
25. Разматрање захтева ПМУ Омладински ТВ канал Нон Стоп 2015 д.о.о.,
Јагодина – TV Non Stop-кабал за покретање поступка престанка важења
дозволе пре истека времена на које је издата сходно одредби члана 89.
став 1. тачка 1) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
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26. Разматрање захтева за давања сагласности на промену скраћеног
идентификационог знака ПМУ Сремски М радио д.о.о., Сремска
Митровица – Радио Озон 91,9;
27. Информација о достављању Записника са седнице УО РТВ, Записника
са ванседничног одлучивања УО РТВ и Извештаја о раду УО РТВ за
2020. годину;
28. Разматрање предлога Финансијске службе за расподелу средстава
резерви по Финансијском плану за 2021. годину и доношење одлуке;
29. Разматрање молбе ПМУ SAT TV communications eksport-import д.о.о.,
Пожареваа – SAT TV-kabаl за одобрење додатног рока за плаћање дуга
по основу накнаде за пружање медијске услуге и доношење одлуке; 08654/21
30. Разматрање молбе ПМУ SAT TV communications eksport-import д.о.о.,
пожаревац - SAT TV за одобрење додатног рока за плаћање дуга по
основу накнаде за пружање медијске услуге и доношење одлуке; 08634/21
31. Разматрање молбе ПМУ Штампа, радио и филм д.о.о., Бор – ТВ Бор за
одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу накнаде за пружање
медијске услуге и доношење одлуке;
32. Разматрање молбе ПМУ Радиодифузно предузеће РТВ Шабац д.о.о.,
Шабац – ТВ Шабац за одобрење додатног рока за плаћање дуга по
основу накнаде за пружање медијске услуге за и доношење одлуке;
33. Разматрање молбе ПМУ Телевизија Галаксија 32 д.о.о., Чачак – ТВ
Галаксија за одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу накнаде
за пружање медијске услуге за и доношење одлуке;
34. Разматрање молбе ПМУ РТВ Шабац д.o.o., Шабац – Радио Шабац 103,7
за одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу накнаде за
пружање медијске услуге за и доношење одлуке;
35. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка
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 и доношење
одлуке;
36. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка
престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ
ТВ 5 д.о.о., Ужице – Телевизија 5 Ужице, због постојања разлога из
члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење
одлуке;
37. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка
престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ
РТВ Алди д.о.о., Прешево – ТВ Алди, због постојања разлога из члана
89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење
одлуке;
38. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка
престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ
Радио телевизија Цариброд д.о.о., Димитровград – ТВ Цариброд, због
постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским
медијима и доношење одлуке;
39. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка
престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ
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РТВ Голија д.о.о., Ивањице – ТВ Голија, због постојања разлога из
члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење
одлуке;
40. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка
престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ
ТВ Мост д.о.о., Нови Сад – ТВ Мост, због постојања разлога из члана 89.
став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење; 08-640/21
41. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка
престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ
РТВ Прима Интернационал д.о.о., Бајина Башта – ТВ Прима, због
постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским
медијима и доношење одлуке;
42. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка
престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ
Зона Плус д.о.о., Ниш – Зона Плус, због постојања разлога из члана 89.
став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
43. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка
престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ
Новосадска ТВ д.о.о. – Новосадска ТВ из Новог Сада, због постојања
разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и
доношење одлуке;
44. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка
престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ
RTV Belle Amie д.о.о., Ниш – TV Belle Amie, због постојања разлога из
члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење
одлуке;
45. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка
престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ
Фортус медија д.о.о. Београд – Дечија ТВ-кабал, због постојања разлога
из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и
доношење одлуке;
46. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка
престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ
Сурдуличка радио телевизија д.о.о. Сурдулица – СРТ-кабал, због
постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским
медијима;
47. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка
престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ
Радио телевизија Бујановац д.о.о., Бујановац – ТВ Бујановац-кабал, због
постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским
медијима и доношење одлуке;
48. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка
престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ
Mix Media 2009 д.о.о., Краљево – ТV Mix-кабал, због постојања разлога
из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и
доношење одлуке;
49. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка
престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ
ТВ Мост д.о.о., Нови Сад – ТВ Мост-кабал, због постојања разлога из
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члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење
одлуке;
50. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка
престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ
РТВ Холивуд Наис д.о.о., Ниш – ТВ Наис-кабал, због постојања разлога
из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и
доношење одлуке;
51. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка
престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ
Nova Showtime д.о.о., Зајечар – ТВ Нова-кабал, због постојања разлога
из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и
доношење одлуке;
52. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка
престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ
РТВ Прима Интернационал д.о.о., Бајина Башта – ТВ Прима–кабал,
због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о
електронским медијима и доношење одлуке;
53. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка
престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ
Телевизија Пруга нова д.о.о., Лајковац – ТВ Пруга-кабал, због
постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским
медијима и доношење одлуке;
54. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка
престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ
Bukovača Company, Нови Варош – ТВ Златар-кабал, због постојања
разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и
доношење одлуке;
55. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка
престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ
ТВ 5 д.о.о., Ужице – Телевизија 5 плус-кабал, због постојања разлога из
члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење
одлуке;
56. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка
престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ
Medijski Centar Blue д.о.о., Сомбор – ББ Радио 89,7 због постојања
разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и
доношење одлуке;
57. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка
престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ
Авалон д.о.о., Оџаци – ББ Радио Плус 89,7, због постојања разлога из
члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење
одлуке;
58. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка
престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ
Еуро Алфа експорт – импорт д.о.о., Суботица – Naxi City radio 88,3, због
постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским
медијима и доношење одлуке;
59. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка
престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ
Радио Бачка д.о.о., Бач – Радио Бачка 99,1, због постојања разлога из
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члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење
одлуке;
60. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка
престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ М
о.д., Врање – Радио Фокус Плус 101,7, због постојања разлога из члана
89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење
одлуке;
61. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка
престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ
Мелос д.о.о., Краљево – Радио Мелос 107,0, због постојања разлога из
члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење
одлуке;
62. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка
престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ
ИБМ д.о.о., Краљево – Радио Накси М 102,5, због постојања разлога из
члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење
одлуке;
63. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка
престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ
РТВ Прима Интернационал д.о.о., Бајина Башта – Радио Примус, због
постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским
медијима и доношење одлуке;
64. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка
престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ
Милена Вучетић ПР Агенција за бежичне телекомуникације Пундосат,
Ариље – Радио Рзавац 96,0, због постојања разлога из члана 89. став 1.
тачка 8) Закона о електронским медијима и и доношење одлуке;
65. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка
престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ
Santos-comerce д.о.о., Зрењанин – Радио Сантос 105,9, због постојања
разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и
доношење одлуке;
66. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка
престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ
Коперникус Радио Телевизија Крајина д.о.о. Бор – Радио Сезам 91,3,
због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о
електронским медијима и доношење одлуке;
67. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка
престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ
Радио Србобран д.о.о., Србобран – Радио Србобран, због постојања
разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и
доношење одлуке;
68. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка
престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ
Бета Пресс д.о.о., Београд – Радио Сто Плус, због постојања разлога из
члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење
одлуке;
69. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка
престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ
Радио Севен д.о.о., Ниш – Радио Тди Севен 88,8, због постојања разлога
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из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и
доношење одлуке;
70. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка
престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ
Буба Мара Радио XXX д.о.о., Београд – Радио X 91,2, због постојања
разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и
доношење одлуке;
71. Доношење одлуке у поступку пре истека времена на које је издата ПМУ
Радио и телевизија Бачка Паланка д.о.о., Бачка Паланка – ТВ Бап
сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
72. Доношење одлуке у поступку пре истека времена на које је издата ПМУ
Мелос д.о.о., Краљево – ТВ Мелос, сходно члану 89 став 1. тачка 8)
Закона о електронским медијима;
73. Доношење одлуке у поступку пре истека времена на које је издата ТВ
Смедерево д.о.о., Смедерево – Телевизија СД, сходно члану 89 став 1.
тачка 8) Закона о електронским медијима;

2. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у
вези са емисијом „Добро јутро Србијо“ емитованом дана 06.03.2021.
године у програму ПМУ Happy TV д.о.о., Београд - Nacionalna Happy TV
и доношење одлуке;
Извештај Службе за надзор и анализу:
Дана 06.03.2021. године, у оквиру емисије „Добро јутро Србијо“ у посебном сегменту
емисије „Викенд јутро“, реализованом у периоду између 09:09:45 – 10:06:03, изречено
је више потенцијалних увреда на рачун лица другачијих убеђења, полне и сексуалне
оријентације.
На поменути садржај, Регулаторно тело за електронске медије поступа по службеној
дужности.
Служба за надзор и анализу програма РЕМ-а, у надзору над програмом ПМУ
Национална Happy TV, уочава спорно гостовање Душана Савића, 6. марта, у емисији
„Добро јутро Србијо“, у делу емисије „Викенд јутро“, чија је тема била Црвени картон
за фудбалску мафију, отворено о свим Кохезиним криминалним офсајдима.
Служба за надзор и анализу програма евидентирала је следеће:
Одговарајући на постављено питање, односно тему емисије, Савић се базирао на штету
која је нанета српском фудбалу овим аферама и истакао да евентуалном кривицом
Кохезе треба да се баве надлежни органи и тужилаштво, а не медији, тим пре што он
није оптужен, већ саслушан у својству грађанина. Позивајући се на стару изреку која је
важила у новинарству: чињеница је закон – истиче да се данашњи медији оглушују о ту
изреку и без много основа олако оптужују без икакве основе, без утврђених
непобитних чињеница...
Говорећи о томе како је дошло до тога да се мафијаши инфлитрирају у све сфере, па и
сферу спорта, Савић за то окривљује медије, истичући да захваљујући њима,
телевизијама, штампи ... : дошли смо у ситуацију да животи људи буду, у ствари, једна
врста таблоида, ријалитија...
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Савић до краја инсистира да не треба веровати новинарима и насловним странама, чији
је најчешћи циљ подизање тиража, јер су то непроверене чињенице, те да се мора
веровати чињеницама, а не спекулацијама са насловних страна, и да треба пустити
државне органе да раде свој посао. Да се забрани ријалити шоу и уместо тога да се
промовишу млади, телентовани и перспективни људи који проносе српску славу по
целом свету, јер на тај начин имамо већу шансу да живимо у нормалнијој држави и
нормалнијем друштву. Како је разговор одмицао, једног момента, гост видно
узнемирен темом и водитељкиним правдањем улоге медија, реагује, донекле,
непримерено:
09:48:54 - Д.Савић: „Да би се појавио на телевизији у оној држави, требало је да
заслужиш. Е, сад ако си проститутка, курва, педер, лезбејка, мајмун, будала (новинарка
са одобравањем, све време потврдно клима главом), ти добијеш два сата, још ти плате.
И онда правите такву државу и чудите се што се по школама деца бију... зашто се
проституишу клинке од 14, 15 година – зато што ви то промовишете!“
09:50:12 - „...Говорим да не могу будале, чији је квалитет што су идиоти, кретени...
педери и остали да буду...“
Водитељка: „То би се сложили, то би се сложили...“
Савић: „Ја вам о томе говорим.“
Водитељка: „То смо се сложили.“
09:50:52 - Савић: „... То је за 10 година милион Срба мање, а вама Гордана Чомић сад
прави закон о педерским браковима и усвајању деце. Хоћете да спашавамо Србију од
тога, како? Кад су вам главни људи у Србији или педери или лезбејке и то се
промовише преко ових ваших ријалитија и осталих глупости“.
Водитељка не реагује док гост говори, а онда на крају његовог излагања каже: „ Нема
тога у нашем ријалитију, одмах да знате. Побркали сте... нема у нашем“.
Савић: „Него шта су они?...има ...Ја не говорим само у вашем, у ријалитију уопште...“
Водитељка: „У другим, да. Добро, ја разумем о чему ви причате и у праву сте.“
Савић: „...Регулише се тако што се такве будале не стављају у јавност и крај приче.“
Водитељка: „Добро. Ако сте рекли, нема проблема...“
На основу изнетог, постоје индиције да је изјавом госта: „... То је за 10 година милион
Срба мање, а вама Гордана Чомић сад прави закон о педерским браковима и усвајању
деце. Хоћете да спашавамо Србију од тога, како? Кад су вам главни људи у Србији или
педери или лезбејке и то се промовише преко ових ваших ријалитија и осталих
глупости“, на индиректан начин учињена дискриминација лица у односу на сексуалну
оријентацију, што је могућа повреда члана 27. став 1 Правилника о заштити људских
права у области пружања медијске услуге којим је регулисана забрана говора 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.
При томе, дискутабилно је и да ли се коришћење од стране госта саме именице
„педер“ за мушке особе хомсексуалне оријентације може сматрати говором мржње.
Предлог Службе за надзор и анализу покретање поступка изрицања мера предвиђених
Законом о електронским медијима.
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Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Покреће се поступак изрицања мера предвиђених Законом о електронским
медијима према ПМУ Happy TV д.о.о., Београд - Nacionalna Happy TV.
Позвати представника ПМУ на седницу ради изјашњења.

3. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у
вези са изреченом мером привремене забране емитовања програмског
садржаја за емисију „Боља земља“ ПМУ Happy TV д.о.о., Београд Nacionalna Happy TV и доношење одлуке;
Извештај Службе за надзор и анализу:
На седници одржаној 15.09.2020. године Савет РЕМ-а је „Nacionalna Happy TV“
изрекао меру привремене забране емитовања програмског садржаја за емисију Боља
земља у трајању од 15 дана почев од дана објављивања одлуке на сајту РЕМ,
21.09.2020. године и наложио ПМУ да у року од 24 часа од првог објављивања мере и
још једном најкасније 24 часа од првог објављивања у времену од 18 до 21:00 часова
објави текстуално и усмено саопштење предметне одлуке.
ПМУ није спровео у целини налоге из ове одуке Савета.
Стога је Савет РЕМ-а на седници одржаној 23.02.2021. године донео решење којим се
изриче мера упозорења „Nacionalna Happy TV“ и налаже, између осталог, да у свом
телевизијском програму наредног дана по пријему решења и још једном истог дана или
најкасније у року до 24 часа од првог објављивања, у времену између 18 и 21 часова
објави текстуално и усмено саопштење о изреченој мери, као и да исто саопштење
објави у року од три дана у штампаном гласилу које се дистрибуира на подручју за које
ПМУ има дозволу.
1) 11.03.2021. године, дан након што су добили одлуку Савета РЕМ, у емисији
Телемастер од 17:57:09 до 17:58:37 је емитован прилог у ком је прочитано
интегрално саопштење, како је наложено одлуком Савета РЕМ-а. Интегрални
текст саопштења емитован је истовремено.
2) Исто саопштење није прочитано у наредних 24 часа, ПМУ није спровео
наложену меру у целости.
3) Саопштење је објављено у наложеном року, три дана након пријема одлуке, 13.
марта 2021. године у дневном листу "Ало" на 14. страни.
Повреда одредбе:
Опис: Интегрални текст саопштења прочитан је и емитован на екрану 11.03.2021.
године у емисији Телемастер од 17:57:09 до 17:58:37 два минута и 51 секунду пре
интервала од 18 до 24 часа, наложеног у одлуци. Саопштење није други пут емитовано,
како је наложено у одлуци Савета РЕМ-а.
Емитер је делимично испунио наложене обавезе из решења о мери упозорења.
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Предлог Службе за надзор и анализу да се наложи ПМУ да изврши меру Савета у
целости.
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Налаже се ПМУ Happy TV д.о.о., Београд - Nacionalna Happy TV да изврши
меру Савета у целости, у вези са изреченом мером привремене забране емитовања
програмског садржаја за емисију „Боља земља“.

4. Разматрање пријаве Драгомира Мићића из Ужица у вези са емисијом
„Добро јутро, Србијо“ емитованом у програму ПМУ Happy TV д.о.о.,
Београд - Nacionalna Happy TV и доношење одлуке;
Извештај Службе за надзор и анализу:
Кратак садржај: Разговор у студију у вези са узнемиравањем од стране суседа у згради.
Драгомир Мићић из Ужица је поднео пријаву због емисије „Добро јутро, Србијо“ у
којој су у својству саговорника у емисији наступала лица која су изнела примедбе на
понашање свога суседа у згради, који је син подносиоца представке. Пријава се
односила на узнемиравање јавности, имајући у виду да је случај представљен као шира
опасност по јавну безбедност, а такође и на претрпљену душевну бол.
Пријава је враћена на уређење због непотпуности. По захтеву за изјашњење, Хепи ТВ
је навела да сматра како је пријава неразумљива и непотпуна те је као такву треба
одбацити.
Приликом увида у спорни програм, стручна служба је нарочито обратила пажњу на
околност да ли је лице на чије се понашање износи примедба (син подносиоца пријаве)
учињено препознатљивим. Упркос томе што су у емисији изнети подаци о наведеном
лицу (нпр. да је претходно становало у Калуђерици, а изнети су и наводи о
психијатријском лечењу и боравку у затвору), стручна служба сматра да наведено лице
није учињено препознатљивим, те сходно томе нема личног интереса чију повреду
Регулатор може да установи.
С обзиром на то да је једном проблему од невеликог јавног интереса посвећена знатна
пажња (у трајању од око осам и по минута 10:14:40 – 10:33:05) у програму емитера са
националном дозволом за емитовање, те да није био видљив икакав напор да се случај
сагледа и са друге стране, и да је водитељка разговору давала сензационалистички тон
који је чак и превазилазио оптужбе које су износили саговорници у студију („терориста
у згради“, „људи који преживљавају терорисање сваког дана од стране истог манијака“,
титл испод снимка: „Терориста у згради: Смрт породици. Манијак у згради пајсером
проваљује, напада и режи“), стручна служба сматра да Хепи ТВ није поступио у складу
са обавезама из Правилника о заштити људских права у области пружања медијских
услуга. Конкретно је повређена обавеза из члана 5. Правилника, став 1. и 2.
(Истинитост и потпуност информисања (1) Пружалац медијске услуге је дужан да
обезбеди истинитост и потпуност информација, односно веродостојност и потпуност
идеја и мишљења које објављује, а посебно у вестима и програмима актуелности. (2)
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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) а такође и члана 7. ст.1
(Објективност информисања: 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).
Закључак: Садржај није у складу са члановима 5. и 7. Правилника о заштити људских
права у области пружања медијских услуга.
Предлог Службе за надзор и анализу покретање поступка изрицања мера предвиђених
Законом о електронским медијима..
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Покреће се поступак изрицања мера предвиђених Законом о електронским
медијима према ПМУ Happy TV д.о.о., Београд - Nacionalna Happy TV.
Позвати представника ПМУ на седницу ради изјашњења.

5. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у
вези са емисијом „Добро јутро, Србијо“ емитованом дана 22.02.2021.
године у програму ПМУ Happy TV д.о.о., Београд - Nacionalna Happy TV
и доношење одлуке;
Извештај Службе за надзор и анализу:
Служба за надзор и анализу програма РЕМ-а, добила је пријаву 24.02.2021. године од
Хелсиншког одбора за људска права у Србији. У пријави коју сматрамо обвештењем
каже се: „Хелсиншки одбор за људска права у Србији захтева од Савета РЕМ да реагује
поводом изјава уредника ТВ Хепи, Миломира Марића и режисера Предрага
Антонијевића о логорима у околини Приједора, изречених у емисији Добро јутро
Србијо, емитованој 22.02.2021.“
У пријави се такав став образлаже, да је Хашки трибунал због прогона на политичкој,
расној и верској основи, убиства, мучења и окрутног поступања према заточеницима
логора Омарска, Керетерм и Трнопоље осудио 11 особа.
Хелсиншки одбор за људска права у Србији указује: „да су уредник и његов гост
изрекли лажи на телевизији са националном фрекфенцијом. Нарушен је основни
медијски принцип, али и законска обавеза која се односи на истинито и објективно
информисање јавности. Оваквим изјавама, ТВ Хепи, Марић и Антонијевић, крше
основна људска права, вређају достојанство жртве и доводе у заблуду грађане Србије и
на простору бивше Југославије.“
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Прегледањем спорног материјала од 22.02.2021. године ТК 12:28:58-12:29:36
Национална HAPPY TV, утврђено је, да је речено следеће:
Миломир Марић: Ево Гаго, живео си у Америци у време ратова у Србији и стварања
црне легенде о Србима. Од избијања рата у Босни и откривања логора у околини
Приједора, целокупна светска пропаганда је хтеле да докаже: „Појавили су се нацисти
новог доба“.
Предраг Антонијевић: Тако је.
Миломир Марић: И то су Срби. И ако је тај логор Омарска...
Предраг Антонијевић: То је онај са туберкулозом, онај што је био мршав, јел тако,
јесте.
Миломир Марић: Али то је био отворен, они су могли да изађу из тог логора, кад год
хоће. То је био неки сабирни логор, да се склоне да их неко не убије. И они су њега
после нахранили и одвели су оног мршавог и приказивали су га у циркусу, по Европи.
Ето то је била њихова пропаганда.
Тема гостовања режисера Предрага Антонијевића у овој емисији, била је:
Политизација филма „Дара из Јасеновца“ и проглашавање филма за српску пропаганду.
У склопу те теме, поменута је и фотографија Фикрета Алића, која је снимљена у
Трнопољу 05. агуста 1992. године. Иначе се та фотографија нашла и на насловној
страни чувеног часописа „Тајм“.
Та фотографија и снимци који су објављени, а које је снимила екипа британских
новинара, у том тренутку је изазвала велику пажњу светских медија. Часописа
„Гардијан“ је објавио: „Ово су сцене налик на оне црно-беле титрајуће снимке из
педесет година старих филмова о концентрационим логорима нациста.“
Неколико година после тог догађаја, дошло је и до полемике око тих снимака, један од
аутора фотографије и снимака је објавио и књигу о тим дешававањима, швајцарски
новинар Томас Дајхман 1997. године објављује и своје истраживање на ту тему. Чак се
о томе говорило и пред Међународним судом за злочине у Хагу. Све је то почело да
баца другачије светло на те снимке.
Закључак: Када погледамо тему гостовања режисера Предрага Антонијевића и ширу
слику, уочава се, да водитељ није негирао постојање самог логора или више логора на
том простору, као ни злочине који су тамо учињени и за шта постоји пресуда
Међународног суда за злочине у Хагу.
Водитељ се у склопу теме о пропаганди осврнуо на случај фотографије и снимака
Фикрета Алића, и апострофирао делове текстова неких светских медија, који су по
његовом мишљењу, у том тренутку служили као пропаганда против Срба. Што он и
каже у својој последњој реченици.
На основу изнетог, а пре свега због исказаног става М. Марића да је логор у Омарској
„био отворен“ и да се из њега могло излазити „кад год хоће“, постоје елементи који би
евентуално указивали на могуће непридржавање обавезе о објективном информисању
из члана 47 став 1 Закона о електронским медијима („Пружалац медијске услуге, у
односу на свој програмски садржај, у складу са својом програмском концепцијом,
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дужан је да: обезбеди слободно, истинито, објективно, потпуно и благовремено
информисање“) и чл 9 став 3 Правилника о заштити људских права у области пружања
медијских услуга („Водитељ програма актуелности може у току тог програма износити
своје мишљење о питању које је тема наведене емисије, али пружалац медијске услуге
не сме дозволити да водитељ такву могућност користи како би промовисао своја лична
уверења на начин који повређује обавезу пружаоца медијске услуге да објективно
информише јавност“).
Предлог Службе за надзор и анализу покретање поступка изрицања мера предвиђених
Законом о електронским медијима.
Спајање са тачком 7. дневног реда.
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Покреће се поступак изрицања мера предвиђених Законом о електронским
медијима према ПМУ Happy TV д.о.о., Београд - Nacionalna Happy TV у вези са
емисијом „Добро јутро, Србијо“ емитованом дана 22.02.2021. године.
Позвати представника ПМУ на седницу ради изјашњења.

6. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу у вези са емисијом
„Добро јутро Србијо“ емитованог дана 24.02.2021. године у програму
ПМУ Happy TV д.о.о, Београд - Национална Happy TV и доношење
одлуке;
Извештај Службе за надзор и анализу:
Кратак садржај: Служба за надзор и анализу програма РЕМ-а, добила је пријаву
24.02.2021. године од Иве Мартиновић, новинарке.
У пријави коју сматрамо обвештењем каже се: „Да ли су РЕМ-у стигле притужбе и да
ли ће РЕМ реаговати на емисију „Добри јутро Србијо“ у којој је водитељ Миломир
Марић са гостом негирао постојање логора у околини Приједора?“
Служба за надзор и анализу програма РЕМ-а, након прегледања спорног материјала од
22.02.2021. године ТК 12:28:58 – 12:29:36 ПМУ Национална HAPPY TV, уочава да
водитељ није негирао постојање самог логора, као ни његов гост, већ да је негирао
само постојање једног случаја, човека који је оболео од туберколозе, и који је у то
време искоришћен за привлачење медијске пажње. А да се радило о медијском
спиновању, посведочио је и сам новинар који је у то време радио прилог о човеку који
је оболео од туберколозе.
Нема повреде медијске регулативе која је у надлежности Регулатора.
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
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Нема места покретању поступка.

7. Разматрање пријаве Фикрета Алића, Сатка Мујагића и Удружења
логораша Козарац из Босне и Херцеговине поднете против ПМУ Happy
TV д.о.о, Београд - Национална Happy TV, због изјава изречених у
емисији „Добро јутро Србијо“, емитованој 22.02.2021. године и
доношење одлуке;
Извештај Службе за надзор и анализу:
Кратак садржај: Служба за надзор и анализу програма РЕМ-а, добила је пријаву
09.03.2021. године од Богдана Иванишевића, адвоката, који има пуномоћје за
заступање Фикрета Алића, Сатка Мујагића и Удружења логораша Козарац из Босне и
Херцеговине, а поводом изјава уредника ТВ Хепи, Миломира Марића и режисера
Предрага Антонијевића о логорима у околини Приједора, изречених у емисији „Добро
јутро Србијо“, емитованој 22.02.2012.
У пријави се образлаже, да су Миломир Марић и Предраг Антонијевић изнели изјаве
чије објављивање крши Закон о електронским медијима, Правилник о заштити
људских права у области пружања медијских услуга и којима се вређају како општи,
тако и лични интерес Подносилаца.
Прегледањем спорног материјала од 22.02,2021. ТК 12:28:58 – 12:29:36 ПМУ
Национална HAPPY TV, утврђено је, да је речено следеће:
Миломир Марић: Ево Гаго, живео си у Америци у време ратова у Србији и стварања
црне легенде о Србима. Од избијања рата у Босни и откривања логора у околини
Приједора, целокупна светска пропаганда је хтеле да докаже: „Појавили су се нацисти
новог„
Предраг Антонијевић: Тако је.
Миломир Марић: И то су Срби. И ако је тај логор Омарска...
Предраг Антонијевић: То је онај са туберкулозом, онај што је био мршав, јел тако,
јесте.
Миломир Марић: Али то је био отворен, они су могли да изађу из тог логора, кад год
хоће. То је био неки сабирни логор, да се склоне да их неко не убије. И они су њега
после нахранили и одвели су оног мршавог и приказивали су га у циркусу, по Европи.
Ето то је била њихова пропаганда.
Тема гостовања режисера Предрага Антонијевића у овој емисији, била је:
Политизација филма „Дара из Јасеновца“ и проглашавање филма за српску пропаганду.
У склопу те теме, поменута је и фотографија Фикрета Алића, која је снимљена у
Трнопољу 05. агуста 1992. године. Иначе се та фотографија нашла и на насловној
страни чувеног часописа „Тајм“.
Та фотографија и снимци који су објављени, а које је снимила екипа британских
новинара, у том тренутку је изазвала велику пажњу светских медија. Часопис
„Гардијан“ је објавио: „Ово су сцене налик на оне црно-беле титрајуће снимке из
педесет година старих филмова о концентрационим логорима нациста.“
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Неколико година после тог догађаја, дошло је и до полемике око тих снимака, један од
аутора фотографије и снимака је објавио и књигу о тим дешававањима, швајцарски
новинар Томас Дајхман 1997. године објављује и своје истраживање на ту тему. Чак се
о томе говорило и пред Међународним судом за злочине у Хагу. Све је то почело да
баца другачије светло на те снимке.
Водитељ се у склопу теме о пропаганди осврнуо на случај фотографије и снимака
Фикрета Алића, и апострофирао делове текстова неких светских медија, који су по
његовом мишљењу, у том тренутку служили као пропаганда против Срба. Што он и
каже у својој последњој реченици
У изјашњењу које је потписао Миломир Марић, Главни и одговорни уредник
Национална HAPPY TV каже се, да гостовање редитеља Предрага Антонијевића у
емисији „Добро јутро Србијо“ ни на који начин није за циљ имало да вређа и оспорава
страдање и жртве Бошњака, почетком деведесетих у околини Приједора, него је то био
одговор на нападе у региону и у неким америчким листовима на филм „Дара из
Јасеновца“.
Да је дошло до релативизације злочина из Другого светског рата, да се заборави
Холокауст и нацистички и усташки злочини, како би се појавили нацисти новог доба –
Срби.
Миломир Марић наводи, да сам Фикрет Алић зна шта му се дешавало када је сишао са
насловних страна и телевизијских вести, и да због тога према њему гаји надубље
саосећање.
У изјашњењу се закључује, да је Хашки суд утврдио индивидуалну и командну
одговорност за злочине у околини Приједора, мада није именовао ни једну жртву у
околним логорима. Да тако пише и у доказима који су поменути логораши предали
против њега, и да пише, да се из Трнопоља могло слободно улазити и излазити,
међутим, да је то за озбиљно истраживање. Он каже да се у емисији, радило о његовој
узгредној напомени, која уопште не негира злочине, чак и када су их Срби починили.
Када погледамо тему гостовања режисера Предрага Антонијевића и ширу слику,
уочава се, да водитељ није негирао постојање самог логора или више логора на том
простору, као ни злочине који су тамо учињени и за шта постоји пресуда
Међународног суда за злочине у Хагу.
Водитељ се у склопу теме о пропаганди осврнуо на случај фотографије и снимака
Фикрета Алића, и апострофирао делове текстова неких светских медија, који су по
његовом мишљењу, у том тренутку служили као пропаганда против Срба. Што он и
каже у својој последњој реченици.
Када је у питању повреда општих интереса Стручна служба не може да се упушта у
интерпретирање и питања конкретних догађања у Босни и Херцеговини у току рата
деведесетих, без обзира на околности постојања пресуда Хашког суда.
С обзиром да су у емисији коришћене квалификације, као што су „То је онај са
туберкулозом „ и „и одвели су оног мршавог и приказивали су га у циркусу, по
Европи“, можемо да говоримо о питању повреде личног интереса, јер у Правилнику о
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заштити људских права у области пружања медијских услуга члан 5. став 2. стоји да
„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“.
Предлог за покретање поступка за повреду личног интереса.
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Спајање са тачком 5. дневног реда
Покреће се поступак изрицања мера предвиђених Законом о електронским
медијима према ПМУ Happy TV д.о.о., Београд - Nacionalna Happy TV у вези са
емисијом „Добро јутро, Србијо“ емитованом дана 22.02.2021. године по пријави
Фикрета Алића, Сатка Мујагића и Удружења логораша Козарац из Босне и
Херцеговине.
Позвати представника ПМУ на седницу ради изјашњења.

8. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у
вези са емисијом „Јутро са Сањом“ емитованом дана 08.10.2020. године
у времену од 06:00 до 09:00 емитованом у програму ПМУ Студио Б д.о.о.,
Београд - ТВ Студио Б и доношење одлуке;
Извештај Службе за надзор и анализу:
Кратак садржај: Контакт емисија у којој је наведен случај ромског насеља као извора
нечистоће у делу Београда.
Удружење А11 је поднело пријаву због расне дискриминације, повреде достојанства
личности, због тога што не доприноси општем и образовном нивоу грађана, као и због
садржаја који злоупотребљавају лаковерност гледалаца.
Реч је о емисији „Јутро са Сањом“ у којој се, у форми контакт-програма, разговара са
гледаоцима који пријављују комуналне проблеме у граду, а водитељка, која ресорно
прати комуналну проблематику, преузима на себе обавезу да као новинар о тим
проблемима извести надлежне (тј. Горана Весића, заменика градоначелника, како је и
назначено у емисији).
У спорном делу емисије се јавила гледатељка која се пожалила на нечистоћу у
Београду у зони Роспи-ћуприје, после чега је реч преузела водитељка и навела да јој је
врло добро прознат тај проблем (транскрипт наведен у пријави).
Пријава се односи на околност да је водитељка у два наврата проблем нечистоће
довела у везу са ромским насељем. Том приликом је да нагласила како проблематика
није повезана са дискриминацијом (осим, како је рекла, „ако нисмо дискриминсани ми
који плаћамо порез и живимо у тим условима“). Сегмент емисије је завршен захтевом
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„да се нешто уради са тим сакупљачима секундарних сировина који праве озбиљне
проблеме грађанима који живе уредно“. Наступ водитељке је подносилац пријаве
оценио као дикриминаторан, пристрасан, необјективан јер је „неутемељено изнела
'закључке' како је оближње ромско насеље засигурно одговорно за ђубре“.
Закључак подносиоца пријаве о расној дискриминацији базиран је на „ширењу
предрасуда и дискриминацији заједнице која је већ вишеструко угрожена“. Није
наведено о каквој је предрасуди реч нити у чему се тачно састоји дискриминација.
Стручна служба није у прилици да утврђује тачност навода о томе да ли је наведено
насеље узрок нечистоће или не, нити је пријава поткрепљена наводом на основу којих
би могло да се сматра да је исказ водитељке (која је професионално упућена у
комуналну проблематику у Београду) нетачан.
Стручна служба је анализирала могућност да се дискриминација састоји у тврдњи да је
спорно нехигијенско насеље ромско. У таквом случају, поставља се питање у чему би
се састојао штетни стереотип. Штетни стереотип би се могао састојати у закључку да
су сва ромска насеља обавезно и нехигијенска те као таква извор нечистоће у
окружењу. У емисији, међутим, није изречено ништа што би ишло у прилог таквом
закључку. Насеље је означено као ромско, али није изведен закључак да су сва ромска
насеља нужно извор нечистоће, нити је конкретно насеље означено као извор
нечистоће само због тога што је ромско.
Акценат у разговору је био постављен на разрешење комуналног проблема, то јест на
питање уклањања смећа. Питање идентитета становника нехигијенског насеља није
повезивано са начином разрешења комуналног проблема, нити је то даље била тема
излагања водитељке емисије.
Стављање етничке одреднице, тј. назначавање спорног насеља као ромског није било
неопходно за разумевање случаја. Утолико је било могућно па и препоручљиво да је
водитељка избегла такву квалификацију, али, имајући у виду да је тежиште разговора
било на решавању комуналног проблема а не о обележавању ромске популације као
проблематичне, не постоји простор за закључак како је у овом случају реч о
дискриминацији.
У погледу навода о повреди достојанства личности, стручна служба сматра да такав
прекршај не може постојати самим тим што није могуће издвојити било коју одређену
личност чије достојанство би било угрожено.
Беспредметна је врдња о томе да садржај не доприноси културног и образовног нивоа
грађана, с обзиром на то да је реч о информативној емисији од које се и не очекује да
утиче на културу и образовање у ужем смислу, а такође и тврдња о злоупотреби
лаковерности гледалаца, имајући у види да је ту реч о одредби која се односи на
сасвим другачију врсту садржаја.
Закључак: Нема места покретању поступка.
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
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ОДЛУКУ
Нема места покретању поступка.

9. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у
вези са емисијом „Задруга“ емитованом у ноћи између 06. и 07.02 2021. у
програму ПМУ Pink Internacional Company д.о.о., Београд - ТВ Пинк и
доношење одлуке;
Извештај Службе за надзор и анализу:
Кратак опис: насилно понашање једног од учесника (Владимира Томовића), у ријалити
програму Задруга, емотованог у ноћи између 6. и 7. фебруара 2021. године.
Петар Игњатовић, испред групе грађана, послао је Регулаторном телу за електронске
медије 07.02.2021. године пријаву (бр. 07-238/21) против ПМУ ТВ Пинк. Пријава се
односи на ријалити програм Задруга, у којем се, како наводи, учестало (из емисије у
емисију) понављају насилно понашање и физички напади „на живот и тело осталих
учесника“ од стране Владимира Томовића, а које је кулминирало током емисије у ноћи
између 06. и 07. фебруара.
Након увида у снимак програма, служба је утврдила да дана 07.02.2021. године у
уживо емитованој ријалити емисији Задруга (у периоду од поноћи до 05:30 часова),
наведени садржаји нису приказани.
Служба за надзор и анализу је утврдила, да наводи из пријаве нису забележени и да
нема основа за покретање било каквог поступка.
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Нема места покретању поступка.

10. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу о неиспуњавању
обавезе доставе тражених снимака Connect TV, Нови Пазар и доношење
одлуке;
Извештај Службе за надзор и анализу:
Дана 07.02.2020. године, Регулаторно тело за електронске медије послало је налог за
доставу снимака бр. 07-349/20, TV Connect media NB д.о.о., Нови Пазар – Connect TV,
за период од 01. фебруара 2020. године до 09. фебруара 2020. године, који није уручен.
Дана 08.10.2020. године, Регулатор је Connect TV поново послао налог за доставу
снимака, који није уручен.
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Дана 01.03.2021. године, Регулатор је Connect TV поново послао налог за доставу
снимака, који није уручен.
Дана 22.03.2021. године, Регулатор је Connect TV поново послао налог за доставу
снимака, на мејл адресу, који исти потврђује да је уредно примио, али који до дана
14.04.2021. године, није испунио обавезу доставе тражених снимака Регулатору.
Одредбом из члана 24. и 47. став 2. Закона о електронским медијима Регулатор
контролише рад пружалаца медијских услуга, који су у обавези да програмске садржаје
чувају у складу са прописима којима се уређује област јавног информисања. Одредбом
из члана 69. Закона о јавном информисању и медијима, пружалац медијске услуге је
дужaн да чуване записе стави на увид и достави њихову копију на захтев Регулаторног
тела за електронске медије.
Предлог Службе за надзор и анализу програма емитера поднети Захтев за покретање
прекршајног поступка надлежном суду.
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Подноси се Захтев за покретање прекршајног поступка надлежном суду према
ПМУ Connect TV, Нови Пазар.

11. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу о неиспуњавању
обавезе доставе тражених снимака ПМУ Телевизија Смедрево д.о.о.,
Смедререво – Телевизија СД;
Извештај Службе за надзор и анализу:
Дана 07.02.2020. године, Регулаторно тело за електронске медије послало је налог за
доставу снимака бр. 07-342/20, ПМУ ТВ Смедерево д.о.о., Смедерево – Телевизија СД,
за период од 01. фебруара 2020. године до 09. фебруара 2020. године, који није уручен.
Дана 08.10.2020. године, Регулатор је ПМУ Телевизији СД поново послао налог за
доставу снимака, који је исти уредно примио, али није поступио по истом.
Дана 01.03.2021. године, Регулатор је ПМУ Телевизији СД поново послао налог за
доставу снимака, који је исти уредно примио, али није поступио по истом.
Одредбом из члана 24. и 47. став 2. Закона о електронским медијима Регулатор
контролише рад пружалаца медијских услуга, који су у обавези да програмске садржаје
чувају у складу са прописима којима се уређује област јавног информисања. Одредбом
из члана 69. Закона о јавном информисању и медијима, пружалац медијске услуге је
дужaн да чуване записе стави на увид и достави њихову копију на захтев Регулаторног
тела за електронске медије.
Предлог Службе за надзор и анализу програма емитера поднети Захтев за покретање
прекршајног поступка надлежном суду.
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Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Подноси се Захтев за покретање прекршајног поступка надлежном суду према
ПМУ Телевизија Смедрево д.о.о., Смедререво – Телевизија СД.

12. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу у вези емисије
Национални дневник емитоване дана 05.02.2021. године у програму
ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд - ТВ Пинк и доношење
одлуке;
Извештај Службе за надзор и анализу:
Регулаторно тело за електронске медије покренуло је по службеној дужности поступак
против ПМУ ТВ Пинк на основу информације коју је 08.02.2021. доставио Марко
Праштало (Милана Илића 10, Инђија), који се жали на садржај емитован у јутарњем
програму (05. фебруара 2021) када је, како каже, приказано насиље. У информацији
наводи да је у периоду од 10,15 до 10,30 гледао са дететом програм, када су приказани
кадрови „игле, дроге, шприцева“, а након тога и још већег насиља „како младић у
аутобусу гази ногама другог младића, удара га песницама и како остали путници не
реагују на тај чин“ и оцењује да овакви садржаји „лоше утичу на омладину“.
Прегледом снимка утврђено је да је током преподневног издања Националног
дневника 05.2.2021. године емитован прилог који је водитељ најавио као полицијску
акцију у Београду и хапшење две особе „због бруталног насиља у градском превозу“.
Извештај о том догађају пратили су снимци из аутобуса на којима се види како младић
скаче и ногом у главу удара мушкарца који седи у аутобусу, потом наставља да га
удара песницама и шутира. Снимак је емитован два пута док је трајао извештај
(10:15:57 - 10:16:44), а иако је и у најави водитеља речено да су лица ухапшена „због
бруталног насиља“, није било ни усменог ни писаног упозорења да садржај који следи
може бити узнемирујући, што је обавеза пружаоца медијске услуге, иако се вести и
програми актуелности не морају категоризовати, према Правилнику о заштити
малолетника у области пружања мадијских услуга.
Као што је у пријави неведено, емитована је и информација о полицијској акцији у
Београду и заплени лабораторије за производњу психоактивних печурака и наркотика.
Извештај о овом догађају пратили су кадрови из стана на којима се виде шприцеви,
печурке, ваге, новац и др, као и ухапшени како лежи са лисицама на рукама на поду
(10:14:40 - 10:15:47). Према оцени Службе за надзор и анализу, за разлику од
претходног, овај садржај није био споран.
Могући прекршаји:
- Закон о електронским медијима члан 50. став 2. (Регулатор се стара да се у свим
програмским садржајима поштује достојанство личности и људска права, а нарочито се
стара да се не приказује понижавајуће поступање и сцене насиља и мучења, осим ако
за то постоји програмско и уметничко оправдање)
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- Правилник о заштити малолетника у области пружања мадијских услуга члан 6. став
3. (Ако се у емисији вести или програму актуелности емитује садржај који може
нашкодити развоју малолетника (нпр. последице насиља, трагичног догађаја или
природних катастрофа), он мора бити непосредно пре његовог емитовања јасно најављен
одговарајућим усменим или писаним упозорењем)
Предлог Службе за надзор и анализу покретање поступка изрицања мера предвиђених
Законом о електронским медијима.
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Покреће се поступак изрицања мера предвиђених Законом о електронским
медијима према ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд - ТВ Пинк.
Позвати представника ПМУ на седницу ради изјашњења.

13. Разматрање пријаве Јасминке Ранисављевић из Војке поднете против
ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд - ТВ Пинк због
програмског садржаја емитованог у емисији „Кућа од срца“ дана
07.03.2021. године у времену од 11:50:00 до 13:00:00 часова и доношење
одлуке;
Извештај Службе за надзор и анализу:
Кратак садржај: Разговор са Јасмином Ранисављевић у којој водитељ емисије настоји
да је приволи да допусти своме малолетном сину сусрет са оцем.
У пријави је наведено да је у предметној емисији изнет низ неистина које се тичу
приватног и породичног живота подноситељке пријаве, као и живота и личног статуса
њеног малолетног сина Дениса. Према наводима, видео-запис је сачињен тако да
подноситељку пријаве прикаже као лошу мајку која годинама не допушта биолошком
оцу да види сина, а сина Дениса представља као жртву такве породичне ситуације за
коју је одговорна мајка. Малолетни Денис има 9 година, и у своме школском и другом
окружењу доживљава неугодности због објављеног садржаја.
Поред тога, у пријави је наведено и то да је сам снимак разговора са Јасмином
Ранисављевић (на којој је са породицом) снимљен без њене сагласности, са скривене
локације.
Емисија „Кућа од срца“ је забавног жанра, из категорије ријалити-програма.
Увидом у назначени садржај је утврђено да је реч о форшпану (11:50:45- 11:52:05)
сажетку садржаја из раније објављене емисије „Кућа од срца“. Водитељ емисије
разговара са Јасмином Ранисављевић у присуству других чланова њене породице. Реч
је о типу емисије у којој се гради или обнавља кућа одабраним особама, углавном
тешког материјалног статуса, с тим што је у случају „Кућа од срца“ убачен и елеменат
изношења породичних прилика, углавном трауматичних. У конкретном примеру у
питању је то да мајка Јасмина Ранисављевић (подносилац пријаве) одобри своме сину
Денису сусрет са оцем којег 9-годишњи Денис не познаје, све у поводу довршетка
обнове куће, која је изведена у оквиру концепта емисије.
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Транскрипт:
(Оф) Гледали сте – борба за очинство над свом децом је почела код породице Мачак.
Али време које није провео са својим сином Пери нико не може да надокнади.
(Водитељ – разговара са Јасмином Ранисављевић) Да ли би можда могли да
изненадимо Мачка на том велико финалу кад будемо завршили кућу, да рецимо дође
Денис?
Ј.Р.: Моје дете не зна ништа, он би се уздрмао са тиме. Још је мали и за њега смо ми ту
само.
(Оф) Радови иду својим током, што се не може рећи и за породичне односе. Сви се
надамо да ће мајка Денису после толико година дозволити да види свога биолошког
оца.
(Снимак телефонског разговора водитеља са непознатим саговорником,
претпостављено да је глас супруга Јасмине Ранисављевић): Ја сам причао са женом,
она неће никако значи, тако да ја немам ту шта. Ја сам рекао „једном се морају
упознати, каже „није време сад, он је још мали“.
(Оф) Болна истина је изашла на видело. За сусрет оца и сина, по мишљењу Денисове
маме, није време. Градња се наставила са горким укусом, јер наша мисија неће бити
потпуна.
Примедбе наведене у пријави у вези су са Законом о јавном информисању - члан 80.
(Приватан живот и лични записи).
Члан 80 став 1. 2. и 3. - Информација из приватног живота, односно лични запис
(писмо, дневник, забелешка, дигитални запис и сл.), запис лика (фотографски, цртани,
филмски, видео, дигитални и сл.) и запис гласа (магнетофонски, грамофонски,
дигитални и сл.), не може се објавити без пристанка лица чијег се приватног живота
информација тиче, односно лица чије речи, лик односно глас садржи, ако се при
објављивању може закључити које је то лице.
Малолетник се не сме учинити препознатљивим у информацији која може да повреди
његово право или интерес.
Пристанак је потребан и за непосредно преношење лика или гласа путем телевизије,
радија и слично.
Такође, садржај је у вези са Правилником о заштити малолетника у области пружања
медијских услуга (Заштита приватног и породичног живота - члан 28 став 1. и 5.).
Члан 28, став 1. и 5. - Информације које се односе на приватан и породичан живот
малолетника не смеју се објављивати ако би то довело до повреде његових интереса и
достојанства.
(...)
Породични сукоб у који је на непосредан или посредан начин укључен малолетник не
сме се користити у програмском садржају у циљу забаве јавности.
Закључак:
Могућ прекршај:
Закон о јавном информисању, члан 80. став 1. 2. и 3.
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Правилник о заштити малолетника у области пружања медијских услуга, члан 28 став
1. и 5.
Предлог Службе за надзор и анализу покретање поступка изрицања мера предвиђених
Законом о електронским медијима.
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Покреће се поступак изрицања мера предвиђених Законом о електронским
медијима према ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд - ТВ Пинк.
Позвати представника ПМУ на седницу ради изјашњења.

14. Разматрање пријаве Ненада Митића из Долова у вези са програмом
ПМУ Contex, д.о.о., Гроцка – Радио Пулс 88,7 емитованим дана
30.01.2021. године и доношење одлуке;
Извештај Службе за надзор и анализу:
Подносилац пријаве се обратио Регулатору са наводима да ПМУ „Радио Пулс 88,7“ из
Гроцке од касних вечерњих сати, тачније негде после 20 часова дана 30.01.2021.
године, након сваке музике нумере емитује тонски запис у којем наводи име и презиме
доводећи га „у потпуно беспомоћно стање лажним оптужбама и вређањем“.
Подносилац пријаве је доставио и снимак у коме неидентидиковано лице говори о
некаквом пословном спору и особи коју више пута квалификује као преваранта,
наводећи у два наврата име: Ненад Митић из Долова.
Транскрипт:
„Ја ово не могу да прећутим јер се зна ко је Ненад Митић из Долова, живи у Улици
Фискултурна број 2, сва срећа да имамо овај Радио-Пулс па да могу Доловци и
Панчевци да чују да радим са преварантом. Није ни чудо што га жена оставила, није ни
чудо што му Бог враћа, што његова жена не дозвољава да његово дете иде код њега
кући у Долово, није ни чудо што му се такве ствари догађају када је он лош човек
према мени.“
На налог за доставу снимка од назначеног датума, Радио Пулс је доставио снимак у
коме не постоји описани садржај, изјаснивши се да наведеног дана није наведено
ништа од садржаног у пријави, те да сматра да је пријава неоснована, са циљем
дискредитације Радио-Пулса.
Против Радио-Пулса је стигла и друга пријава сличног садржаја (07-26/21), коју је
поднео Жељко Маторчевић.
Закључак: Предлог да се представник ПМУ Радио Пулс позове на усмено изјашњење,
на околност аутентичности достављеног снимка, те да ли је спорни садржај објављен
неког другог датума.
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Предлог Службе за надзор и анализу покретање поступка изрицања мера предвиђених
Законом о електронским медијима.
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Покреће се поступак изрицања мера предвиђених Законом о електронским
медијима према ПМУ Contex, д.о.о., Гроцка – Радио Пулс 88,7.
Позвати представника ПМУ на седницу ради изјашњења.

15. Разматрање пријаве Жељка Маторчевића у вези са програмом ПМУ
Contex, д.о.о., Гроцка – Радио Пулс 88,7 емитованим у јануару 2021.
године и доношење одлуке;
Извештај Службе за надзор и анализу:
Кратак опис: Континуиране личне увреде и други непримерени садржаји.
Подносилац пријаве је навео да ПМУ Радио Пулс 88,7 почев од 11.01.2021. године
након сваке музичке нумере емитује тонски запис у којем је наведено име и презиме
подносиоца пријаве, и у коме су изнети наводи „да ће се његова породица и он молити
у цркви јер ће имати рак“, те да није ни чудо што Драгана (супруга подносиоца
пријаве) немају децу“, као и друге увреде.
Изјашњење и снимак за тражени период ПМУ Радио Пулс 88,7 је доставио тек
23.03.2021. године у коме негира постојање спорног садржаја у наведеном периоду.
Подносилац се позвао на члан 21. Правилника о заштити људских права у области
пружања медијских услуга (Пружалац медијске услуге не сме објављивати програмске
садржаје у којима се приказују насиље, наркоманија, понижавајуће поступање, мучење
или друго нечовечно поступање према људском бићу на начин којим се такво
поступање подстиче, велича, оправдава, умањује му се значај или се приказује на други
начин којим се повређује људско достојанство).
Подносилац је упутио пријаву и ургенцију пријаве приложивши уз сваки од ових
дописа и по снимак. У снимку приложеном уз допис од 12.01. (у трајању од 5' 53'') се
налази садржај који подржава наводе из пријаве, уз назнаку да је објављен претходне
вечери „негде после 20 часова“.
Транскрипт:
А данас он мени хоће да угаси радио. Срам га било, јео је тај хлеб. Видећете људи, кад
се буде разболео, кад добије ракчину неку, и он и његова породица, кад буду ишли по
манастирима, неће их испрати ни Свети Петар, ни Бог их неће испрати колико су мени
зла нанели и шта су радили. Срам их било, бре! Срам га било, Жељка Маторчевића.
Срам га било. И да се запита зашто не могу да имају децу он и Драгана. Нек се само
запита, са таквим злом, са таквом енергијом да он троши енергију да напада друге
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колеге и друге медије, хоће да буде један једини. Па не можеш да будеш један једини.
Ниси богомдан да будеш један једини. Има још новинара у Гроцкој. Значи, срам те
било да ме овако пријављујеш и да људе пристискаш, Жељко Маторчевићу. Срам те
било!
Међутим, у материјалу који је Радио-Пулс доставио као снимак свог програма за 11.01.
не постоји наведени садржај. Забележено је укључење слушаоца (конатакт-програм) у
коме се помиње подносилац пријаве (Жељко Маторчевић) и предметни спор, али нема
садржаја који би представљали медијски прекршај.
Уз ургенцију пријаве (од 18.01.) је приложен нови снимак (у трајању од 12' 30'') на
коме се чује изјава лица које за себе каже да је Стефан Радић, власник ПМУ Радио
Пулс 88,7. У изјави је реч о спору који се тиче објекта са којег се емитује Радио Пулс
88,7. Иако се подносилац (Жељко Маторчевић), као и друга лица, помиње више пута
током излагања, стручна служба није могла да издвоји садржаје који би се могли
сматрати медијским прекршајем. У пријави је наведено да је у снимку који је приложен
реч о спорном садржају који се дана 16.01. објављивао на сваких 90 минута. Увид у
снимак који је Радио-Пулс доставио није могао да потврди тај навод. Снимци које је
подносилац пријаве доставио уз пријаву изгледају аутентично и стручна служба сматра
да је основано претпоставити да је реч о садржају који је веродостојан, али у снимцима
које је ПМУ Радио Пулс 88,7 доставио таквог садржаја нема.
Стручна служба нема начин да потврди да се достављени снимци односе на тражени
датум, нити да провери веродостојност достављеног материјала.
Пошто је тешко претпоставити да је подносилац пријаве фалсификовао снимљени
материјал који је доставио уз пријаву од 12.01., преостаје могућност да је спорни
садржај (видети транскрипт) објављен у неком другом термину (а не оном који је
назначен у пријави) или пак да је Радио-Пулс на недозвољен начин манипулисао са
снимљеним садржајем који је доставио Регулатору. Трећа могућност је да је садржај
објављен на некој другој радио-станици.
Против ПМУ Радио Пулс 88,7 је стигла је још једна пријава сличног садржаја (07269/21), коју је поднео Ненад Митић.
Закључак: Потребно је представника ПМУ Радио Пулс 88,7 из Гроцке позвати на
изјашњење.
Предлог Службе за надзор и анализу покретање поступка изрицања мера предвиђених
Законом о електронским медијима.
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Покреће се поступак изрицања мера предвиђених Законом о електронским
медијима према ПМУ Contex, д.о.о., Гроцка – Радио Пулс 88,7.
Позвати представника ПМУ на седницу ради изјашњења.
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16. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у
вези са емисијом СМС Жељотека емитованом у програму ПМУ Радио
Новости д.о.о., Београд – Радио Новости 104,7, дана 09.,10. и 11. фебрура
2021. године и доношење одлуке;
Извештај Службе за надзор и анализу:
Александар Калабић поднео је Регулаторном телу за електронске медије пријаву
против ПМУ Радио Новости коју је Служба за надзор и анализу прихватила као
информацију и покренула је поступак по службеној дужности. Калабић је у допису
навео да радио емитује смс поруке без навођења њихове цене, проследивши и снимак
спорног садржаја.
На захтев Регулатора, пружалац медијске услуге доставио је 24-часовни снимак
програма за три дана, од 09. до 11. фебруара 2021. године.
Надзором је утврђено да је свако вече, у периоду од 20 часова до после поноћи,
емитована „СМС жељотека“ током које се слушаоци позивају да путем специјалног
смс броја наручују песме и шаљу поруке. Водитељка само на почетку емисије, у првој
најави, наводи да је цена поруке за смс број 4095 „за МТС и Теленор мрежу 603,60
пара, за ВИП мрежу 603,48 пара и за Глобал мрежу 600 динара“. Након тога, све време
трајања програма, нешто дуже од четири сата, а на свака три- четири минута, слушаоци
се позивају да „укуцају А, направе размак, текст поруке и пошаљу на 4095“ без
прецизирања колико кошта слање поруке. Само током емисије од 09. фебруара, упућен
је 58 пута позив слушаоцима да наруче музичке жеље, а да ниједном није наведена
цена смс-а.
Могући прекршаји:
- Закон о електронским медијима члан 47. став 1. тачка 4) према којем је пружалац
медијске услуге, у односу на свој програмски садржај, у складу са својом програмском
концепцијом, дужан да (не пружа програмске садржаје који истичу и подржавају
наркоманију, насиље, криминално или друго недозвољено понашање, као и садржаје
који злоупотребљавају лаковерност гледалаца и слушалаца)
- Закон о електронским медијима члан 54. који се односи на одговорност за програмски
садржај (Пружалац медијске услуге одговара за програмски садржај, без обзира на то
да ли га је произвео пружалац или друго лице (нпр. независна продукција, закупљени
термин, програмска размена, најаве програма, СМС и друге поруке публике и сл)
- Правилник о заштити људских права у области пружања медијских услуга члан 25.
који се односи на забрану злоупотребе лаковерности у вези са посебно тарифираним
услугама став 1. тачке 1)-3) (Ако се корисници медијске услуге позивају да учествују у
програму, посредством посебно тарифираних услуга електронске комуникационе
мреже (нпр. посебно тарифирани број телефона), ради израж авања свог мишљења,
давања предлога, гласања или друге комуникације у вези са програмом, на јасан и
истинит начин морају се објавити следећи подаци: 1) укупан износ посебне тарифе
(нпр. цена успостављања позива, цена позива по јединици времена, цена слања СМС-а)
и износ пореза који корисник услуге плаћа на тај износ тарифе; 2) да ли коришћење
посебно тарифиране услуге гарантује учешће у програму; 3) начин наплате цене
коришћења посебно тарифиране услуге (нпр. да ли се она наплаћује одмах по
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започетом коришћењу посебно тарифиране услуге или тек по укључењу у програм) и
став 3 (У оквиру медијске услуге радија подаци из става 1. овог члана саопштавају се
одмах по објављивању броја за коришћење посебно тарифиране услуге)
- Закон о оглашавању члан 3. став 1. (Одредбе овог закона примењују се на оглашавање
без обзира на начин и средство којим се врши) и члан 3. став 2. тачка 1) Одредбе овог
закона примењују се и на активности које немају својство оглашавања у смислу члана
2. став 1. тачка 1) овог закона, као што су: објављивање порука личне природе, односно
други огласи физичких лица који нису везани за њихову пословну нити професионалну
делатност).
- Закон о оглашавању члан 17. који се односи на скривене тарифе, а на основу члана 3.
став 1. и члана 3. став 2. тачка 1) (Огласна порука која упућује на телефонски број,
односно други кориснички сервис за који важи посебна тарифа, мора уочљиво, јасно и
читљиво садржати износ те тарифе, односно укупне цене те услуге (успостављање
позива и тарифирање у минуту и сл.).
Предлог Службе за надзор и анализу покретање поступка изрицања мера предвиђених
Законом о електронским медијима.
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Покреће се поступак изрицања мера предвиђених Законом о електронским
медијима према ПМУ Радио Новости д.о.о., Београд – Радио Новости 104,7.
Позвати представника ПМУ на седницу ради изјашњења.

17. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у
вези са програмом ПМУ Клик-Комерц д.о.о., Горњи Милановац - ТВ
Инфо 24 плус и доношење одлуке;
Извештај Службе за надзор и анализу:
Регулаторном телу за електронске медије поднет је допис против ТВ Инфо 24 плус
због емитовање квиза, који је Служба за надзор и анализу РЕМ-а прихватила као
информацију у поступку који води по службеној дужности. Наводећи да се ради о
„очигледној превари“, у допису се описујући спорни садржај каже да пружалац
медијске услуге „емитује нешто као квиз с позивом гледаоцима да погоде која је
најдужа реч од неких слова намерно помешаних“. Иако је, како каже, очигледно о којој
се речи ради, упорно се позивају гледаоци да се јаве на специјално тарифиране бројеве
телефона (0906 900 999 и 0900 900 900) да би добили награду која се повећава и
достиже износ и до две хиљаде евра, али када се гледалац јави остаје на чекању да би
на крају био искључен. „И овај циркус траје два сата. Ко зна колико наивних људи
наседне на ову превару. Током трајања емисије објављује се неки гледалац који је
толико глуп да наведе погрешну реч. За то време водитељ бесомучно позива наивце да
се јављају“, наводи се у допису Бранислава Бајагића.
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Регулатор је 17.02.2021. године пружаоцу медијске услуге упутио налог за доставу
снимака, а потом 10.03.2021. године и ургенцију за доставу снимка, али ТВ Инфо 24
плус није ни на једну одговорио и послао снимке програма.
Против овог пружаоца медијске услуге већ је у октобру 2020. године поднета пријава
због преварног квиза (07-1902/20), али на налоге Регулатора да достави снимке
програма ТВ Инфо 24 плус ни тада није одговорила. Могући прекршаји:
Због недостављања тражених снимака РЕМ-у пружалац медијске услуге прекршио је:
- Закон о електронским медијима члан 24. који се односи на контролу рада пружалаца
медијских услуга (Регулатор контролише рад пружалаца медијских услуга у погледу
доследне примене и унапређивања начела на којима се заснива регулисање односа у
области електронских медија, у погледу испуњавања услова за пружање медијских
услуга, као и у извршавању других обавеза које по одредбама овог закона и
подзаконских аката имају пружаоци услуга, и предузима прописане мере без одлагања.
У спровођењу контроле из става 1. овог члана Регулатор је дужан да се посебно стара о
томе да пружаоци медијских услуга поштују обавезе које се односе на програмске
садржаје предвиђене овим законом и услове под којима им је дозвола издата, што се
посебно односи на врсту и карактер програма. Регулатор пред надлежним судом или
другим државним органом покреће поступак против пружаоца медијске услуге или
одговорног лица, ако његово чињење или нечињење има обележја дела кажњивог
према закону.)
- Закон о електронским медијима члан 47. став 2. (Сви пружаоци медијских услуга су
обавезни да програмске садржаје чувају у складу са прописима којима се уређује
област јавног информисања, односно у складу са прописима којима се уређује заштита
културних добара.)
- Закон о јавном информисању и медијима члан 69. (Издавач је дужан да чуване записе
стави на увид и достави њихову копију на захтев суда, другог надлежног државног
органа, регулаторног тела за област електронских медија, као и заинтересованог лица,
без одлагања, а најкасније у року од три дана од дана пријема писменог захтева).
Предлог Службе за надзор и анализу покретање поступка изрицања мера предвиђених
Законом о електронским медијима.
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Покреће се поступак изрицања мера предвиђених Законом о електронским
медијима према ПМУ Клик-Комерц д.о.о., Горњи Милановац - ТВ Инфо 24 плус.
Позвати представника ПМУ на седницу ради изјашњења.

18. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у
вези са емисијом „Добар лош зао“ емитованим у програму ТВ Нова С
дана 17.03.2021. године у периоду од 23:09:10 до 00:26:01 часова и
доношење одлуке;
Извештај Службе за надзор и анализу:
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Кратак садржај: екстремно увредљив говор у емисији Добар лош зао.
Емисија je конципирана као ауторска сатирична, садржајно - хумористички коментари
актуелних дневних збивања, по форми - разговор уживо у студију двојице аутора и
водитеља Марка Видојковића и Ненада Куљачина, као и с гостом у студију. Гост
предметне емисије био је новинар Слободан Ступар.
На одјавној шпици се емитује обавештење да је програм сатиричног карактера.

Емисију обележава екстремно увредљив говор претежно на рачун председника државе
Александра Вучића, а делом и Мише Вацића.
23:12:24 Марко Видојковић: „Можемо да се јебемо и са камилоједцем.“ (алузија на
Вучића)
23:14: Марко Видојковић: „шефе витки сте сисе су вам таман колко волим.“ (алузија на
Вучића)
23:15 Марко Видојковић: „какав је то био тренутак садизма да се издркава на Гордани
Узелац, жена ради за тебе коњино глупава ... шта се то десило говнару глупи да је тако
изпрозиваш да ми сад морамо да је зајебавамо, да је бранимо ... Гоцо у име ове коњине
глупаве извини ... он је причао о Ђиласовом рачуну па се издркао на Гордани Узелац.“
23:18 Ненад Куљачин: „Како тај мазгов неће да једе пицу од Ангеле Меркел, а ови су
могли да му увале и не знам шта од не знам чега, а он мисли да је камила.“
23:19:45 Марко Видојковић: „Можда су му рекли да је камила, а можда је добио
скуваног неког њиховог политичког непријатеља...они воле и да секу у амбасадама и
главе да секу...оћемо да Вучића нахранимо Ахмедом или ћемо камилом...“
23:20 Марко Видојковић: „И он је мазио камилу - коју камилу он помази заврши на
столу...“
23:20 Марко Видојковић: „Ево смејте се једите говна – једите камилу.“
23:30 Марко Видојковић: „Седнем на клозетску шољу, погледам – Вучић доле, а не то
ми се сад дешава.“
23:50 Марко Видојковић: „Имамо пирамиду на чијем је врху камилоједац“
0:12 Ненад Куљачин: „... то је Титу успело али овој дилеји...“
23:23 Ненад Куљачин: „Јебеш државу где ти је Миша Вацић националиста ... ја ти
гарантујем и тврдим да Миша Вацић није способан ни за ону акцију сам свој мајстор.“
Поводом изјаве госта, Слободана Ступара развила се и дискусија о полном и родном
опредељењу Дијане Хркаловић:
23:50 Слободан Ступар: „Хркаловић – оно не знам да ли је женско ...“
Ненад Куљачин: „Ето видиш не знаш да ли је мушко или женско, ја ти лепо кажем а ти
си искључив по том питању“ (обраћа се Видојковићу)
Марко Видојковић: „Слатка цура мало јој је глас огрубео од превише овог онога.“
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С обзиром да је емисија декларисана као сатирична, дакле нека врста естетске форме, и
ауторска, ставови, критике и увреде које износе водитељи требали би да спадају у
домен изношења личних ставова на које имају право на основу начела слободе
изражавања.
Предмет изругивања и вређања су јавне личности – председник државе, политичар и
доскорашња висока функционерка МУП-а. У складу са праксом Европског суда за
људска права („члан 10. се не примијењује само на идеје и информације које које се
сматрају неувредљивима и индиферентнима, већ укључује и оне које вријеђају,
шокирају или узнемиравају. То су захтјеви плурализма, толеранције и отворености ума
без којих нема демократског друштва") допуштена критика политичара као таквог
шира је него допуштена критика приватног лица, а политичар је обавезан на већи
степен толеранције него приватно лице: „Границе допуштене критике шире су у
погледу политичара када дела као такав, него у погледу приватне јединке. За разлику
од ове последње, први се неизбежно и свесно излаже помном испитивању сваке своје
речи и дела, како од стране новинара тако и од стране најшире јавности. Зато мора да
испољи већи степен толеранције... Постоји начело да се доказује само чињенични, а не
вредносни суд.“ (Wingrove v. the United Kingdom, 22.10.1996, став 58, Sürek v. Turkey
(4), 8.7.1999, став 57, Karatas v. Turkey, 8.7.1999, став 49, Ukrainian Media Group v.
Ukraine, 29.3.2005, став 39, Stoll. v. Switzerland, 25.4.2006, 6.4.2006, став 57).
Политичар који својим ставовима провоцира, мора прихватити и провокативне исказе
о себи (Oberschlick v. Austria (no. 2), 1.7.1997, став 33, 34), али је, у ствари, у природи
политичке дебате употреба претераних и увредљивих израза (Lopes Gomes Da Silva v.
Portugal, 28.9.2000, став 34, Roseiro Bento c. Portugal, 18.4.2006, став 43).
Већина изјава не реферирају се на лична својства већ на конкретна деловања
Александра Вучића и Мише Вацића, који као јавне личности морају бити подложни
изношењу и непријатних личних ставова о њиховој личности и деловању. Донекле је
упитан у овом смислу сегмент емисије у ком проблематизују пол и родно опредељење
Дијане Хркаловић, међутим јасно је да се изјаве односе на конкретно понашање и
изглед, а не на лична својства поменуте као припаднице одређеног колективитета, која,
као јавна личност такође може бити подложна и екстремнијим коментарима на свој
рачун. Стога у овом сегменту нема прекршаја забране говора мржње.
Међутим, у изјави „...они воле и да секу у амбасадама и главе да секу...оћемо да
Вучића нахранимо Ахмедом или ћемо камилом...“, могуће постоје елементи говора
мржње, негативном стереотипизацијом и генерализацијом целог арапског народа.
Наиме догађај „сеча главе у амбасади“ десио се знатно раније у Саудијској Арабији, а
догађај ком се аутори емисије изругују – вечера на којој је председник Вучић послужен
камиљим месом, у другој арапској земљи, па су могуће повређене одредбе члана 51.
Закона о електронским медијима („Регулатор се стара да програмски садржај пружаоца
медијске услуге не садржи информације којима се подстиче, на отворен или прикривен
начин, дискриминација, мржња или насиље због расе, боје коже, предака,
држављанства, националне припадности...“)
Бројним наведеним вулгарним увредама недвосмислено је повређено достојанство
личности које се коментаришу, сходно члану члану 50. став 1 Закона о електронским
медијима („Медијска услуга се пружа на начин којим се поштују људска права а
нарочито достојанство личности ...“)
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и члану 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.“)
Такође, постоје назнаке да је претераним коришћењем поменутих крајње вулгарних
израза („јебемо и са камилојебцем“, „издркава“, „говнару глупи“, „коњино глупава“,
„мазгов“, „једите говна“ ...) могуће прекршена одредба члана 47. тачка 3) Закона о
електронским медијима („Пружалац медијске услуге, у односу на свој програмски
садржај, у складу са својом програмском концепцијом, дужан је да ... : 3) допринесе
подизању општег културног и образовног нивоа грађана као и
члан 7. став 3. Правилника о заштити људских права у области пружања медијских
услуга којим се ПМУ обавезује „... да не објављује коментаре увредљиве природе, као
и да се суздржи од манипулисања изјавама, саопштењима, фотографијама и другим
садржајима у циљу измене њиховог основног смисла (нпр. малициозне монтаже,
злонамерно скраћивање или уклањање кључних делова изјаве и сл.).“
Међутим, потребно је проценити:
а) да ли за коментаре који прилично недвосмислено вређају лично достојанство
предметних јавних личности постоји програмско и уметничко оправдање, сходно
изузетку из става 2. поменутог члана 50. Закона о електронским медијима („...
Регулатор се стара да се у свим програмским садржајима поштује достојанство
личности и људска права, а нарочито се стара да се не приказује понижавајуће
поступање и сцене насиља и мучења, осим ако за то постоји програмско и уметничко
оправдање...“).
б) да ли јавни интерес за емитовањем изјава којима се повређује част и достојанство
личности, а којима се наводно доприноси јавној расправи претеже, у ком случају би се
применио изузетак из члана 26. став 2. Правилника о заштити људских права у области
пружања медијских („Изузетно од става 1. овог члана, пружалац медијске услуге може
објавити информацију којом се повређује част, углед или пијетет лица на које се она
односи, ако интерес за њено објављивање претеже над интересом заштите достојанства
његове личности, а нарочито ако се тиме доприноси јавној расправи о појави, догађају
или личности на коју се информација односи.“)
в) да ли је емисија заиста реализована у сатиричној форми, како је декларисано на
одјавној шпици, с обзиром на изузетак Емисија: Добар лош зао.
г) да ли се одредбе члана 47. тачка 3) Закона о електронским медијима и члан 7. став 3.
Правилника о заштити људских права у области пружања медијских услуга могу
применити с обзиром на естетски – сатирички карактер емисије којим се јамче извесне
уметничке слободе изражавања.
Емисија је, како је већ наглашено, концептуално и декларативно сатирична, међутим,
сатирична форма је упитна, јер аутори већином износе отворене увреде не користећи
уобичајена сатирична изражајна средства (хиперболе, гротеске, алузије, инсинуације,
алегорије, ироније, еуфемизаме, персифлаже, сарказме, парадоксе, пародије ...). Аутори
износе искључиво низ увреда и вулгарности готово без икаквих интервенција естетске
природе. Стога је процена да се изузетак из члана 26. став 5. Правилника о заштити
људских права у области пружања медијских услуга не може применити, а да се
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одредбе чланова 47. тачка 3) Закона о електронским медијима и 7. став 3. Правилника о
заштити људских права у области пружања медијских услуга могу применити у
предметном случају.
Могуће повреде одредаба: члана 50. Закона о електронским медијима („Медијска
услуга се пружа на начин којим се поштују људска права а нарочито достојанство
личности. Регулатор се стара да се у свим програмским садржајима поштује
достојанство личности и људска права, а нарочито се стара да се не приказује
понижавајуће поступање и сцене насиља и мучења, осим ако за то постоји програмско
и уметничко оправдање...“)
и члана 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.“)
Опис: коментари који прилично недвосмислено вређају лично достојанство
предметних јавних личности у складу са проценом да не постоји уметничко оправдање
за толико претерано изношење увреда и да програм фактички није сатиричне форме,
како је прокламовано на одјавној шпици, па се не може применити члан 26. став 5.
Правилника о заштити људских права у области пружања медијских услуга по ком се
сатирично приказивање не сматра повредом достојанства личности („Карикатурално,
сатирично, колажно и друго слично приказивање лица, не сматра се
повредомдостојанства личности или права на аутентичност...“)
Могуће повреде одредаба: члана 47. Закона о електронским медијима („Пружалац
медијске услуге, у односу на свој програмски садржај, у складу са својом програмском
концепцијом, дужан је да ... : 3) допринесе подизању општег културног и образовног
нивоа грађана.“)
Опис: претерано и неоправдано коришћење крајње вулгарних израза.
Могуће повреде одредаба: члана 7. став 3. Правилника о заштити људских права у
области пружања медијских услуга којим се ПМУ обавезује „... да не објављује
коментаре увредљиве природе, као и да се суздржи од манипулисања изјавама,
саопштењима, фотографијама и другим садржајима у циљу измене њиховог основног
смисла (нпр. малициозне монтаже, злонамерно скраћивање или уклањање кључних
делова изјаве и сл.).“
Опис: обиље увредљивих и вулгарних израза и коментара, с обзиром на процену да
нема уметничког оправдања.
Могуће повреде одредаба: члана 51. Закона о електронским медијима („Регулатор се
стара да програмски садржај пружаоца медијске услуге не садржи информације којима
се подстиче, на отворен или прикривен начин, дискриминација, мржња или насиље
због расе, боје коже, предака, држављанства, националне припадности...“).
Опис: негативна стереотипизација и генерализација целог арапског народа
Предлог Службе за надзор и анализу програма емитера је да Савет утврди да су
учињени прекршаји и да се упути допис регулаторном телу у Луксембургу.
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Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Налаже се стручној служби да обавести луксембуршко независно
аудиовизуелно тело (ALIA), ЕPRA, ЕRGA и ОSCE у вези са емисијом „ Добар лош зао“
емитованоj дана 17. Марта 2021. Године, у периоду од 23:09:10 до 00:26:01, у програму
ТВ Нова С, мајући у виду да је служба уочила велики број неправилности у предметној
емисији, а за које је Савет утврдио да представљају кршење одредби Закона о
електронским медијима и подзаконских аката.

19. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера 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 РадиоТелевизија Србије (РТС) за фебруар 2021. године;
Извештај Службе за надзор и анализу:
ПМУ
ЧЛАНОВИ
ЗАКОНА
12
29.1.1
29.1.2
32
33.1
33.4
35.1
35.2
37.2
37.3
46.3.3
46.5
65.2
66.4
Укупно
(појединачно)
Укупно (сви)

ТВ ПИНК

TВ Б92

РТС 1

РТС 2

Национална
ХЕПИ ТВ
3

116
4

82
1

1

13
232

20
70

3

1
6

10
2

2

47
1

ПРВА
1
12
13
24
26
25

1
45
2
6

1

11
379

98

14

2

17

43

1
15

230

134

857

Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Поднети захтеве за покретање прекршајног поступка против пружалаца
медијских услуга Pink Internacional Company д.о.о., Београд - ТВ Пинк, Б92 а.д.,
Београд - ТВ Б92, Прва телевизија д.о.о., Београд - Прва, Happy TV д.о.о., Београд 39

Nacionalna Happy TV у вези са повредама одредби члана 12; 29.1.1; 29.1.2; 32; 33.1;
33.4; 35.1; 37.2; 37.3; 46.3.3; 46.5; 65.2; 66.4 Закона о електронских медија, а по
извештају Службе за надзор и анализу за месец фебруар 2021. године.

20. Обавештење о промени власничке структуре ПМУ Tiszapartfest д.о.о.,
Кањижа – Info TV Tiszapart, сходно члану 105. Закона о електронским
медијима;
Извештај правне службе:
Увидом у регистар привредних субјеката Агенције за привредне регистре утврђено је
да је ПМУ Tiszapartfest д.о.о., ул. Занатлијска 45, Кањижа - Info TV Tiszapart извршио
промену власничке структуре без сагласности Савета Регулатора, тако што је један од
три оснивача (Габор Беде 33%, Лајош Фора 33%, Шандор Фејеш 33%), тачније Габор
Беде, изашао из привредног друштва, а свој удео у капиталу пренео на једног од
преостала два оснивача, на Лајоша Фору који сада има 66% удела у капиталу друштва.
Одредбом члана 105. став 1. Закона о електронским медијима прописано је да је
ималац дозволе за пружање медијске услуге дужан да сваку промену власничке
структуре у основном капиталу (промена оснивача или промена висине учешћа
оснивача у капиталу), претходно пријави Регулатору у писменој форми. Регулатор је
22.10.2019. године упутио ПМУ Info TV Tiszapart налог бр. 05-1946/19 за достављање
уговора о преносу оснивачких права. С обзиром да пружалац медијске услуге није
поступио по налогу, Регулатор је упутио урегнцију бр. 05-1946/19/20-1 од 22.02.2021.
године а потом поновио исти налог дана 17.03.2021.године. Дана 25.03.2021. године
ПМУ Info TV Tiszapart је доставио уговор о преносу удела закључен између Габор Беде
и Лајош Форе о преносу оснивачких права од 33%.
Имајући у виду да је Габор Беде, изашао из привредног друштва, а свој удео у
капиталу пренео на једног од преостала два оснивача, на Лајоша Фору, те да је промена
власничке структуре већ извршена у Регистру привредних субјеката Агенције за
привредне регистре,
Правна служба предлаже:
Да се упутити допис ПМУ Tiszapartfest д.о.о., ул. Занатлијска 45, Кањижа - Info TV
Tiszapart којим ће се обавестити да је према одредби члана 105. Закона о електронским
медијима, ималац дозволе за пружање медијске дозволе дужан да сваку промену
власничке структуре у основном капиталу, претходно пријави Регистратору у писаној
форми, као и да ће Савет Регулатора убудуће, у случају поновног непријављивања
промене власничке структуре, покренути поступак за изрицање мера (члан 28. Закона о
електронским медијима).
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Упутити допис ПМУ Tiszapartfest д.о.о., ул. Занатлијска 45, Кањижа - Info TV
Tiszapart којим ће се обавестити да је према одредби члана 105. Закона о електронским
медијима, ималац дозволе за пружање медијске дозволе дужан да сваку промену
власничке структуре у основном капиталу, претходно пријави Регистратору у писаној
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форми, као и да ће Савет Регулатора убудуће, у случају поновног непријављивања
промене власничке структуре, покренути поступак за изрицање мера (члан 28. Закона о
електронским медијима).

21. Разматрање захтева о издавању дозволе за пружање медијске услуге
Фондација Панонија, Суботица – Радио Панон, сходно члану 83. Закона
о електронским медијима и доношење одлуке;
Извештај правне службе:
Правна служба предлаже:
Да се изда дозвола за пружање медијске услуге на основу захтева Фондације Панонија
из Суботице – Радио Панон, сходно члану 83. Закона о електронским медијима.
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Издаје се дозвола за пружање медијске услуге на основу захтева Фондације
Панонија из Суботице – Радио Панон, сходно члану 83. Закона о електронским
медијима.

22. Разматрање захтева о издавању дозволе за пружање медијске услуге
Jasmina Vagić pr Agencija za audio-vizuelne aktivnosti Paradise Films,
Smederevska Palanka – Паприка ТВ, сходно члану 83. Закона о
електронским медијима и доношење одлуке;
Извештај правне службе:
Правна служба предлаже:
Да се изда дозвола за пружање медијске услуге на основу захтева Jasmina Vagić pr
Agencija za audio-vizuelne aktivnosti Paradise Films Smederevska Palanka – Паприка ТВ,
сходно члану 83. Закона о електронским медијима.
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Издаје се дозвола за пружање медијске услуге на основу захтева Jasmina Vagić
pr Agencija za audio-vizuelne aktivnosti Paradise Films Smederevska Palanka – Паприка
ТВ, сходно члану 83. Закона о електронским медијима.
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23. Разматрање захтева о издавању дозволе за пружање медијске услуге
Фондација Панонија, Суботица – Суботички мађарски радио, сходно
члану 83. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
Извештај правне службе:
Правна служба предлаже:
Да се изда дозвола за пружање медијске услуге на основу захтева Фондације Панонија,
Суботица – Суботички мађарски радио, сходно члану 83. Закона о електронским
медијима.
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Издаје се дозвола за пружање медијске услуге на основу захтева Фондације
Панонија, Суботица – Суботички мађарски радио, сходно члану 83. Закона о
електронским медијима.

24. Разматрање захтева ПМУ М о.д., Врање – Радио Фокус Плус 101,7 за
покретање поступка престанка важења дозволе пре истека времена на
које је издата сходно одредби члана 89. став 1. тачка 1) Закона о
електронским медијима и доношење одлуке;
Извештај правне службе:
Према Регистру медијских услуга, ПМУ Предузеће за производњу, промет и услуге М
о.д. Врање, ул. Херцеговачка бр. 13 – Радио Фокус Плус 101,7 ималац је дозволе број
289/2008-2 од 29. септембра 2016. године за пружање медијске услуге радија за
локално подручје – Лр 54/Врање.
Дана 09. априла 2021. године, ПМУ Радио Фокус Плус 101,7 обавестио је Регулатора
да је дана 05. априла 2021. године прекинуо емитовање програм због финансијске
ситуације и из здравствених разлога и да је истог дана искључио дотур сигнала на брдо
Пљачковицу одакле се емитује програм, те да враћа дозволу издату од стране
Регулатора број 289/2008-2 од 29. септембра 2016. године.
Одредбом члана 89. став 1. тачка 1) Закона о електронским медијима, одређено је да
дозвола за пружање медијске услуге престаје да важи и пре истека времена на које је
издата ако пружалац медијске услуге у писаном облику обавести Регулатора да више
не намерава да пружа медијску услугу.
Имајући у виду напред наведено, то је предлог Правне службе да Савет Регулатора
донесе следећу одлуку:
Да се покене поступак престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата
ПМУ Предузеће за производњу, промет и услуге М о.д. Врање, ул. Херцеговачка бр. 13
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– Радио Фокус Плус 101,7, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 1) Закона о
електронским медијима.
Да се позове представника ПМУ Предузеће за производњу, промет и услуге М о.д.
Врање, ул. Херцеговачка бр. 13 – Радио Фокус Плус 101,7 на седницу Савета
Регулаторног тела за електронске медије ради изјашњења о чињеници која је била
основ за покретање поступка одузимања дозволе.
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на које је
издата ПМУ Предузеће за производњу, промет и услуге М о.д. Врање, ул.
Херцеговачка бр. 13 – Радио Фокус Плус 101,7, због постојања разлога из члана 89.
став 1. тачка 1) Закона о електронским медијима.
Позвати представника ПМУ Предузеће за производњу, промет и услуге М о.д.
Врање, ул. Херцеговачка бр. 13 – Радио Фокус Плус 101,7 на седницу Савета
Регулаторног тела за електронске медије ради изјашњења о чињеници која је била
основ за покретање поступка одузимања дозволе.

25. Разматрање захтева ПМУ Омладински ТВ канал Нон Стоп 2015 д.о.о.,
Јагодина – TV Non Stop-кабал за покретање поступка престанка важења
дозволе пре истека времена на које је издата сходно одредби члана 89.
став 1. тачка 1) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
Извештај правне службе:
Према Регистру медијских услуга, ПМУ Омладински ТВ канал Нон Стоп 2015 д.о.о.
Јагодина, ул. Чочетова бр. 1а, локал 4 – TV Non Stop ималац је дозволе број К208-2 од
09. септембра 2021. године за пружање медијске услуге путем електронске
комуникационе мреже.
Дана 02. априла 2021. године, TV Non Stop обавестио је Регулатора да је дана 01.
априла 2021. године прекинуо емитовање програм због финансијске ситуације и да
враћа дозволу издату од стране Регулатора број К208-2.
Одредбом члана 89. став 1. тачка 1) Закона о електронским медијима, одређено је да
дозвола за пружање медијске услуге престаје да важи и пре истека времена на које је
издата ако пружалац медијске услуге у писаном облику обавести Регулатора да више
не намерава да пружа медијску услугу.
Имајући у виду напред наведено, то је предлог Правне службе да Савет Регулатора
донесе следећу одлуку:
Да се покрене се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на које је
издата ПМУ Омладински ТВ канал Нон Стоп 2015 д.о.о. Јагодина, ул. Чочетова бр. 1а,
локал 4 – TV Non Stop, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 1) Закона о
електронским медијима.
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Да се позове представника ПМУ Омладински ТВ канал Нон Стоп 2015 д.о.о. Јагодина,
ул. Чочетова бр. 1а, локал 4 – TV Non Stop на седницу Савета Регулаторног тела за
електронске медије ради изјашњења о чињеници која је била основ за покретање
поступка одузимања дозволе.
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на које је
издата ПМУ Омладински ТВ канал Нон Стоп 2015 д.о.о. Јагодина, ул. Чочетова бр. 1а,
локал 4 – TV Non Stop, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 1) Закона о
електронским медијима.
Позвати представника ПМУ Омладински ТВ канал Нон Стоп 2015 д.о.о.
Јагодина, ул. Чочетова бр. 1а, локал 4 – TV Non Stop на седницу Савета Регулаторног
тела за електронске медије ради изјашњења о чињеници која је била основ за
покретање поступка одузимања дозволе.

26. Разматрање захтева за давања сагласности на промену скраћеног
идентификационог знака ПМУ Сремски М радио д.о.о., Сремска
Митровица – Радио Озон 91,9;
Извештај правне службе:
Према Регистру медијских услуга ПМУ Сремски М радио д.о.о., Сремска Митровица,
Трг Светог Димитрија бр.15 - Радио Озон 91,9, ималац је дозволе број 396/2008-4 за
пружање медијске услуге на локалном подручју, радиодифузна област 9, Лр 265
(Сремска Митровица).
Дана 28.07.2016. године, ПМУ Радио Озон 91,9 је Регулатору упутио допис у којем је
навео планирају да промене скрећени идентификациони знак у Сремски М радио 91,9.
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.
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 Сремски М радио 91,9.
Имајући у виду напред наведено, предлог Правне службе је да Савет Регулатора донесе
одлуку
Да се да сагласност на измену скраћеног идентификационог знака из Радио Ознон 91, 1
у Сремски М радио 91,9.
Да се обавести Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
о насталој промени скраћеног идентификационог знака;
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Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Даје се сагласност на измену скраћеног идентификационог знака из Радио
Ознон 91, 1 у Сремски М радио 91,9.
Обавестити Регулаторну агенцију за електронске комуникације и поштанске
услуге о насталој промени скраћеног идентификационог знака.

27. Информација о достављању Записника са седнице УО РТВ, Записника
са ванседничног одлучивања УО РТВ и Извештаја о раду УО РТВ за
2020. годину;
Извештај правне службе:
Одредбом члана 51. Закона о Јавним медијским сервисима („Сл. гласник РС“ бр.
83/2014 и 103/2015) прописано је да Јавна медијска установа Радио-телевизија
Војводине једном годишње Савету Регулатора ради информисања подноси извештај о
раду и пословању за претходну годину.
Дана 16.04.2021. године ЈМУ РТВ је Регулатору доставила Записник са седнице УО
РТВ, Записник са ванседничног одлучивања УО РТВ и Извештај о раду УО РТВ за
2020. годину.
У извештају о раду УО РТВ за 2020. годину наводи се да је у циљу обезбеђења услова
за текуће пословање и бољи и квалитетнији програм закључени уговори са АП
Војводине, покрајинским секретаријатима, НИС-ом и Комерцијалном банком а.д.,
Београд и да су усвојени интерни акти и одлике у вези са пословањем РТВ.
У Записнику са седнице УО РТВ одржане 05.02.2021. године наведено је да је између
осталог усвојен Статут ЈМУ РТВ, дата је сагласност на инетрне акте и план јавних
набавки и извештаја о емитованом програму, промењено је седиште, па се седиште
ЈМУ РТВ сада налази у ул. Каменички пут бр.45.
У Записнику са седнице УО РТВ одржане 26.02.2021. године наведено је да је између
осталог усвојен финансијски извештај РТВ за 2020. годину, план јавних навбавки,
усвојени су предлози пројеката у вези са програмским садржајима и усвојени су
предлози пројеката у вези са техничким опремањем нове зграде.
У Записнику о доношењу одлуке без одржавања седнице од 15.01.2021. године
наведено је да је донета одлука о расходовању и начину отуђења средстава ван
употребе.
У Записнику о доношењу одлуке без одржавања седнице од 27.01.2021. године
наведено је између осталог да је усвојен извештај о редовном попису имовине, одлука
о расходу и начину отуђења расходованих средстава, усвојен је и План пословања за
2021. са првом изменом и План набавки за 2021. годину.

45

У Записнику о доношењу одлуке без одржавања седнице од 01.02.2021. године
наведено је да је дата сагласност на закључење уговора о финансирању са АП
Војводина, покрајинским секретаријатом за културу.
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Констатује се да су чланови Савета упознати са Информацијом.

28. Разматрање предлога Финансијске службе за расподелу средстава
резерви по Финансијском плану за 2021. годину и доношење одлуке;
Извештај финансијске службе:
Сагласно члану 34. став 2. Законa о електронским медијима у коме је наведено да се
Финансијским планом утврђују, између осталог и Резерве за непредвиђене издатке, то
је неопходно определити износ за трошкове консултантских и правних услуга из
области заштите ауторских и сродних права.
Укупно планирана средства Резерви за непредвиђене издатке предвиђена су у
Финансисјком плану Регулаторног тела за електронске медије за 2021. годину, на који
је Народна скупштина Републике Србије дала сагласност.
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Разматрање предлога Финансијске службе за расподелу средстава резерви по
Финансијском плану за 2021. годину и доношење одлуке.

29. Разматрање молбе ПМУ SAT TV communications eksport-import д.о.о.,
Пожареваа – SAT TV-kabаl за одобрење додатног рока за плаћање дуга
по основу накнаде за пружање медијске услуге и доношење одлуке;
Извештај финансијске службе:
Према стању утврђеном увидом у финансијску картицу ПМУ на дан 06.04.2021.
године, утврђено је да ПМУ, по основу накнаде за пружање медијске услуге, дугује
41.008,00 динара (6 мес.). Финансијска служба је ПМУ SAT TV-кабал послала
Обавештење о неизмиреном дугу дана 06.04.2021. године.
Дописом број 08-634/21-1 од 19.04.2021. године ПМУ SAT TV-кабал обратио се са
молбом да му Савет Регулаторног тела за електронске медије (у даљем тексту
Регулатор) одобри додатни рок за измирење доспелог дуга према Регулатору.
Што се тиче молбе за додатни рок за измирење дуга, указујемо да се на основу члана
89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима у коме је наведен накнадни
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примерен рок за измирење обавезе плаћања накнаде за пружање медијске услуге,
мишљење финансијске службе је да се ПМУ SAT TV communications eksport-import
д.о.о., пожаревац - SAT TV-кабал може одобрити додатни рок од 30 дана за измирење
доспелог дуга према Регулатору.
Уколико ПМУ не измири дуг у датом року, финансијска служба би Савету Регулатора
упутила предлог за покретање поступка за одузимање дозволе, а на основу члана 89.
став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима.
Напомињемо да је редовно плаћање месечне накнаде за пружање медијске услуге
обавеза по Закону о електронским медијима.
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Одобрава се ПМУ SAT TV communications eksport-import д.о.о., пожаревац SAT TV-кабал додатни рок од 30 дана за измирење доспелог дуга према Регулатору.

30. Разматрање молбе ПМУ SAT TV communications eksport-import д.о.о.,
пожаревац - SAT TV за одобрење додатног рока за плаћање дуга по
основу накнаде за пружање медијске услуге и доношење одлуке;
Извештај финансијске службе:
Према стању утврђеном увидом у финансијску картицу ПМУ на дан 06.04.2021.
године, утврђено је да ПМУ, по основу накнаде за пружање медијске услуге, дугује
373.053,42 динара (5 мес.). Финансијска служба је ПМУ SAT TV послала Обавештење
о неизмиреном дугу дана 06.04.2021. године.
Дописом број 08-634/21-1 од 19.04.2021. године ПМУ SAT TV обратио се са молбом да
му Савет Регулаторног тела за електронске медије (у даљем тексту Регулатор) одобри
додатни рок за измирење доспелог дуга према Регулатору.
Што се тиче молбе за додатни рок за измирење дуга, указујемо да се на основу члана
89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима у коме је наведен накнадни
примерен рок за измирење обавезе плаћања накнаде за пружање медијске услуге,
мишљење финансијске службе је да се ПМУ SAT TV communications eksport-import
д.о.о., пожаревац - SAT TV може одобрити додатни рок од 30 дана за измирење
доспелог дуга према Регулатору.
Уколико ПМУ не измири дуг у датом року, финансијска служба би Савету Регулатора
упутила предлог за покретање поступка за одузимање дозволе, а на основу члана 89.
став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима.
Напомињемо да је редовно плаћање месечне накнаде за пружање медијске услуге
обавеза по Закону о електронским медијима
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
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ОДЛУКУ
Одобрава се ПМУ SAT TV communications eksport-import д.о.о., пожаревац SAT TV додатни рок од 30 дана за измирење доспелог дуга према Регулатору.

31. Разматрање молбе ПМУ Штампа, радио и филм д.о.о., Бор – ТВ Бор за
одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу накнаде за пружање
медијске услуге и доношење одлуке;
Извештај финансијске службе:
Према стању утврђеном увидом у финансијску картицу ПМУ на дан 06.04.2021.
године, утврђено је да ПМУ, по основу накнаде за пружање медијске услуге, дугује
441.542,10 динара (5 мес.). Финансијска служба је ПМУ Штампа, радио и филм д.о.о.,
Бор – ТВ Бор послала Обавештење о неизмиреном дугу дана 06.04.2021.године.
Дописом број 08-635/21-1 од 14.04.2021. године ПМУ ТВ Бор обратио се са молбом да
му Савет Регулаторног тела за електронске медије (у даљем тексту Регулатор) одобри
додатни рок за измирење доспелог дуга према Регулатору, до окончања конкурса са
Министарством културе.
Што се тиче молбе за додатни рок за измирење дуга, указујемо да се на основу члана
89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима у коме је наведен накнадни
примерен рок за измирење обавезе плаћања накнаде за пружање медијске услуге,
мишљење финансијске службе је да се ПМУ Штампа, радио и филм д.о.о., Бор – ТВ
Бор може одобрити додатни рок од 30 дана за измирење доспелог дуга према
Регулатору.
Уколико ПМУ не измири дуг у датом року, финансијска служба би Савету Регулатора
упутила предлог за покретање поступка за одузимање дозволе, а на основу члана 89.
став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима. Напомињемо да је редовно плаћање
месечне накнаде за пружање медијске услуге обавеза по Закону о електронским
медијима.
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Одобрава се ПМУ Штампа, радио и филм д.о.о., Бор – ТВ Бор додатни рок од 30
дана за измирење доспелог дуга према Регулатору.

32. Разматрање молбе ПМУ Радиодифузно предузеће РТВ Шабац д.о.о.,
Шабац – ТВ Шабац за одобрење додатног рока за плаћање дуга по
основу накнаде за пружање медијске услуге за и доношење одлуке;
Извештај финансијске службе:
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Према стању утврђеном увидом у финансијску картицу ПМУ на дан 06.04.2021.
године, утврђено је да ПМУ, по основу накнаде за пружање медијске услуге, дугује
1.093.284,80 динара (9,7 мес.). Финансијска служба је ПМУ РТВ Шабац д.о.о., Шабац –
ТВ Шабац послала Обавештење о неизмиреном дугу дана 06.04.2021. године.
Дописом број 08-639/21-1 од 14.04.2021. године ПМУ ТВ Шабац обратио се са молбом
да му Савет Регулаторног тела за електронске медије (у даљем тексту Регулатор)
одобри додатни рок од 30 дана за измирење доспелог дуга према Регулатору.
Што се тиче молбе за додатни рок за измирење дуга, указујемо да се на основу члана
89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима у коме је наведен накнадни
примерен рок за измирење обавезе плаћања накнаде за пружање медијске услуге,
мишљење финасијске службе је да се ПМУ РТВ Шабац д.о.о., Шабац – ТВ Шабац
може одобрити додатни рок од 30 дана за измирење доспелог дуга према Регулатору.
Уколико ПМУ не измири дуг у датом року, финансијска служба би Савету Регулатора
упутила предлог за покретање поступка за одузимање дозволе, а на основу члана 89.
став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима.
Напомињемо да је редовно плаћање месечне накнаде за пружање медијске услуге
обавеза по Закону о електронским медијима.
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Одобрава се ПМУ РТВ Шабац д.о.о., Шабац – ТВ Шабац додатни рок од 30 дана
за измирење доспелог дуга према Регулатору.

33. Разматрање молбе ПМУ Телевизија Галаксија 32 д.о.о., Чачак – ТВ
Галаксија за одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу накнаде
за пружање медијске услуге за и доношење одлуке;
Извештај финансијске службе:
Према стању утврђеном увидом у финансијску картицу ПМУ на дан 06.04.2021.
године, утврђено је да ПМУ, по основу накнаде за пружање медијске услуге, дугује
304.149,91 динара (5,2 мес.). Финансијска служба је ПМУ Телевизија Галаксија 32
д.о.о., Чачак – ТВ Галаксија послала Обавештење о неизмиреном дугу дана
06.04.2021.године.
Дописом број 08-633/21-1 од 21.04.2021. године ПМУ ТВ Галаксија обратио се са
молбом да му Савет Регулаторног тела за електронске медије (у даљем тексту
Регулатор) одобри додатни рок од 20 дана за измирење доспелог дуга према
Регулатору.
Што се тиче молбе за додатни рок за измирење дуга, указујемо да се на основу члана
89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима у коме је наведен накнадни
примерен рок за измирење обавезе плаћања накнаде за пружање медијске услуге,
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мишљење финансијске службе је да се ПМУ Телевизија Галаксија 32 д.о.о., Чачак – ТВ
Галаксија може одобрити додатни рок од 20 дана за измирење доспелог дуга према
Регулатору.
Уколико ПМУ не измири дуг у датом року, финансијска служба би Савету Регулатора
упутила предлог за покретање поступка за одузимање дозволе, а на основу члана 89.
став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима.
Напомињемо да је редовно плаћање месечне накнаде за пружање медијске услуге
обавеза по Закону о електронским медијима.
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Одобрава се ПМУ Телевизија Галаксија 32 д.о.о., Чачак – ТВ Галаксија додатни
рок од 20 дана за измирење доспелог дуга према Регулатору.

34. Разматрање молбе ПМУ РТВ Шабац д.o.o., Шабац – Радио Шабац 103,7
за одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу накнаде за
пружање медијске услуге за и доношење одлуке;
Извештај финансијске службе:
Према стању утврђеном увидом у финансијску картицу ПМУ на дан 07.04.2021.
године, утврђено је да ПМУ, по основу накнаде за пружање медијске услуге, дугује
11.146,52 (4 мес.). Финансијска служба је ПМУ РТВ Шабац д.o.o., Шабац – Радио
Шабац 103,7 послала Обавештење о неизмиреном дугу дана 06.04.2021.године.
Дописом број 08-272/21-1 од 19.04.2021. године ПМУ ТВ Шабац обратио се са молбом
да му Савет Регулаторног тела за електронске медије (у даљем тексту Регулатор)
одобри додатни рок за измирење доспелог дуга према Регулатору.
Што се тиче молбе за додатни рок за измирење дуга, указујемо да се на основу члана
89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима у коме је наведен накнадни
примерен рок за измирење обавезе плаћања накнаде за пружање медијске услуге,
мишљење финасијске службе је да се ПМУ РТВ Шабац д.o.o., Шабац – Радио Шабац
103,7 може одобрити додатни рок од 30 дана за измирење доспелог дуга према
Регулатору.
Уколико ПМУ не измири дуг у датом року, финансијска служба би Савету Регулатора
упутила предлог за покретање поступка за одузимање дозволе, а на основу члана 89.
став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима.
Напомињемо да је редовно плаћање месечне накнаде за пружање медијске услуге
обавеза по Закону о електронским медијима.
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
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ОДЛУКУ
Одобрава се ПМУ РТВ Шабац д.o.o., Шабац – Радио Шабац 103,7 додатни рок
од 30 дана за измирење доспелог дуга према Регулатору.

35. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка
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 и доношење
одлуке;
Извештај финансијске службе:
Увидом у финансијску картицу ПМУ Нишка телевизија д.о.о., Ниш – НТВ утврдђено је
да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 06.04.2021. године
износи 1.041.312,48 (8 мес.).
Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 06.04.2021.године;
Нема уплата.
Месечни износ накнаде је 130.164,06 динара.
Финансијска служба предлаже покретање поступка.
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Покреће се поступак 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.
Позвати представника са седницу Савета.

36. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка
престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ
ТВ 5 д.о.о., Ужице – Телевизија 5 Ужице, због постојања разлога из
члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење
одлуке;
Извештај финансијске службе:
Увидом у финансијску картицу ПМУ ТВ 5 д.о.о., Ужице – Телевизија 5 Ужице
утврдђено је да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 06.04.2021.
године износи 239.328,63 (6,1 мес.).
Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 06.04.2021.године;
ПМУ је дана 14.04.2021. године уплатио износ од 50.000,00 динара, тако да дуг по
Обавештењу износи 189.328,63 динара.
Месечни износ накнаде је 39.033,67 динара.
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Финансијска служба предлаже покретање поступка.
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је
издата ПМУ ТВ 5 д.о.о., Ниш – Телевизија 5 Ужице, због постојања разлога из члана
89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима.
Позвати представника са седницу Савета.

37. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка
престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ
РТВ Алди д.о.о., Прешево – ТВ Алди, због постојања разлога из члана
89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење
одлуке;
Извештај финансијске службе:
Увидом у финансијску картицу ПМУ РТВ Алди д.о.о., Прешево – ТВ Алди утврдђено
је да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 06.04.2021. године
износи 7.702,80 (5 мес.).
Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 06.04.2021.године;
Нема уплата.
Месечни износ накнаде је 1.540,56 динара.
Финансијска служба предлаже покретање поступка.
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је
издата ПМУ РТВ Алди д.о.о., Прешево – ТВ Алди, због постојања разлога из члана 89.
став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима.
Позвати представника са седницу Савета.

38. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка
престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ
Радио телевизија Цариброд д.о.о., Димитровград – ТВ Цариброд, због
постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским
медијима и доношење одлуке;
Извештај финансијске службе:
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Увидом у финансијску картицу ПМУ Радио телевизија Цариброд д.о.о., Димитровград
– ТВ Цариброд утврдђено је да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на
дан 06.04.2021. године износи 40.486,16 (8 мес.).
Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 06.04.2021. године;
Нема уплата.
Месечни износ накнаде је 5.060,77 динара.
Финансијска служба предлаже покретање поступка.
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је
издата ПМУ Радио телевизија Цариброд д.о.о., Димитровград – ТВ Цариброд, због
постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима.
Позвати представника са седницу Савета.

39. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка
престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ
РТВ Голија д.о.о., Ивањице – ТВ Голија, због постојања разлога из
члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење
одлуке;
Извештај финансијске службе:
Увидом у финансијску картицу ПМУ РТВ Голија д.о.о., Ивањица – ТВ Голија
утврдђено је да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 06.04.2021.
године износи 104.780,80 (6,5 мес.).
Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 06.04.2021. године;
Нема уплата.
Месечни износ накнаде је 15.987,08 динара.
Финансијска служба предлаже покретање поступка.
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је
издата ПМУ РТВ Голија д.о.о., Ивањица – ТВ Голија, због постојања разлога из члана
89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима.
Позвати представника са седницу Савета.

40. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка
престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ
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ТВ Мост д.о.о., Нови Сад – ТВ Мост, због постојања разлога из члана 89.
став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење;
Извештај финансијске службе:
Увидом у финансијску картицу ПМУ ТВ Мост д.о.о., Нови Сад – ТВ Мост утврдђено је
да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 06.04.2021. године
износи 1.172.630,20 (5 мес.).
Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 06.04.2021. године;
Нема уплата.
Месечни износ накнаде је 234.526,04 динара.
Финансијска служба предлаже покретање поступка.
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је
издата ПМУ ТВ Мост д.о.о., Нови Сад – ТВ Мост, због постојања разлога из члана 89.
став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима.
Позвати представника са седницу Савета.

41. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка
престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ
РТВ Прима Интернационал д.о.о., Бајина Башта – ТВ Прима, због
постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским
медијима и доношење одлуке;
Извештај финансијске службе:
Увидом у финансијску картицу ПМУ РТВ Прима Интернационал д.о.о., Бајина Башта –
ТВ Прима утврдђено је да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан
06.04.2021. године износи 99.365,90 (7,6 мес.).
Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 06.04.2021. године;
Нема уплата.
Месечни износ накнаде је 13.015,53 динара.
Финансијска служба предлаже покретање поступка.
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је
издата ПМУ РТВ Прима Интернационал д.о.о., Бајина Башта – ТВ Прима, због
постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима.
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Позвати представника са седницу Савета.

42. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка
престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ
Зона Плус д.о.о., Ниш – Зона Плус, због постојања разлога из члана 89.
став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
Извештај финансијске службе:
Увидом у финансијску картицу ПМУ Зона Плус д.о.о., Ниш – Зона Плус утврђено је да
дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 06.04.2021. године износи
4.067.174,59 (9,7 мес.).
Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 06.04.2021. године;
Нема уплата.
Месечни износ накнаде је 419.806,02 динара.
Финансијска служба предлаже покретање поступка.
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је
издата ПМУ Зона Плус д.о.о., Ниш – Зона Плус, због постојања разлога из члана 89.
став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима.
Позвати представника са седницу Савета.

43. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка
престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ
Новосадска ТВ д.о.о. – Новосадска ТВ из Новог Сада, због постојања
разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и
доношење одлуке;
Извештај финансијске службе:
Увидом у финансијску картицу ПМУ Новосадска ТВ д.о.о. – Новосадска ТВ из Новог
Сада утврђено је да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан
06.04.2021.године износи 671.339,36 (3,9 мес.).
Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 06.04.2021.године;
ПМУ је дана 16.04.2021.године уплатио износ од 200.000,00 динара, тако да дуг по
Обавештењу износи 471.339,36 динара.
Месечни износ накнаде је 170.872,26 динара.
Финансијска служба предлаже покретање поступка.
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
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ОДЛУКУ
Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је
издата пружаоцу медијске услуге Новосадска ТВ д.о.о. – Новосадска ТВ из Новог Сада
због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8. Закона о електронским медијима.
Позвати представника са седницу Савета.

44. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка
престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ
RTV Belle Amie д.о.о., Ниш – TV Belle Amie, због постојања разлога из
члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење
одлуке;
Извештај финансијске службе:
Увидом у финансијску картицу ПМУ RTV Belle Amie д.о.о., Ниш – TV Belle Amie
утврђено је да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 06.04.2021.
године износи 1.948.500,55 (6 мес.).
Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 06.04.2021. године;
ПМУ је дана 13.04.2021. године уплатио износ од 500.000,00 динара, затим дана
15.04.2021. године износ од 500.000,00 динара и дана 19.04.2021. године износ од
448.500,55 динара, тако да дуг по Обавештењу износи 500.000,00 динара.
Месечни износ накнаде је 323.644,75 динара.
Финансијска служба предлаже покретање поступка.
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је
издата ПМУ RTV Belle Amie д.о.о., Ниш – TV Belle Amie, због постојања разлога из
члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима.
Позвати представника са седницу Савета.

45. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка
престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ
Фортус медија д.о.о. Београд – Дечија ТВ-кабал, због постојања разлога
из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и
доношење одлуке;
Извештај финансијске службе:
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Увидом у финансијску картицу ПМУ Фортус медија д.о.о., Београд – Дечија ТВ-кабал
утврђено је да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 06.04.2021.
године износи 101.733,50 динара (5 мес.).
Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 06.04.2021. године;
ПМУ дана 16.04.2021. године уплатио износ од 60.980,10 динара, чиме је смањио дуг
по обавештењу и који на дан 20.04.2021. године износи 40.753,40 динара. (2 мес.), али
није измирио дуг у целости.
Месечни износ накнаде је 20.326,70 динара.
Финансијска служба предлаже покретање поступка.
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је
издата ПМУ Фортус медија д.о.о., Београд – Дечија ТВ-кабал, због постојања разлога
из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима.
Позвати представника са седницу Савета.

46. Разматрање Извештаја Финансијске
престанка важења дозволе пре истека
Сурдуличка радио телевизија д.о.о.
постојања разлога из члана 89. став 1.
медијима;

службе о покретању поступка
времена на који је издата ПМУ
Сурдулица – СРТ-кабал, због
тачка 8) Закона о електронским

Извештај финансијске службе:
Увидом у финансијску картицу ПМУ Сурдуличка радио телевизија д.о.о., Сурдулица –
СРТ-кабал утврђено је да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан
06.04.2021. године износи 193,40 динара (4 мес.).
Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 07.04.2021. године;
Нема уплата.
Месечни износ накнаде је 48.40 динара.
Финансијска служба предлаже покретање поступка.
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је
издата ПМУ Сурдуличка радио телевизија д.о.о., Сурдулица – СРТ-кабал, због
постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима.
Позвати представника са седницу Савета.
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47. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка
престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ
Радио телевизија Бујановац д.о.о., Бујановац – ТВ Бујановац-кабал, због
постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским
медијима и доношење одлуке;
Извештај финансијске службе:
Увидом у финансијску картицу ПМУ Радио телевизија Бујановац д.о.о., Бујановац –
ТВ Бујановац-кабал утврђено је да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга
на дан 06.04.2021. године износи 1.866,78 динара (11.69 мес.).
Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 06.04.2021. године;
Нема уплата.
Месечни износ накнаде је 159,72динара.
Финансијска служба предлаже покретање поступка.
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је
издата ПМУ Радио телевизија Бујановац д.о.о., Бујановац – ТВ Бујановац-кабал, због
постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима.
Позвати представника са седницу Савета.

48. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка
престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ
Mix Media 2009 д.о.о., Краљево – ТV Mix-кабал, због постојања разлога
из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и
доношење одлуке;
Извештај финансијске службе:
Увидом у финансијску картицу ПМУ Mix Media 2009 д.о.о., Краљево – ТV Mix-кабал
утврђено је да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 06.04.2021.
године износи 840,56 динара (4 мес.).
Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 07.04.2021.године;
Нема уплата.
Месечни износ накнаде је 210, 14 динара.
Финансијска служба предлаже покретање поступка.
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
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ОДЛУКУ
Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је
издата ПМУ Mix Media 2009 д.о.о., Краљево – ТV Mix-кабал, због постојања разлога из
члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима.
Позвати представника са седницу Савета.

49. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка
престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ
ТВ Мост д.о.о., Нови Сад – ТВ Мост-кабал, због постојања разлога из
члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење
одлуке;
Извештај финансијске службе:
Увидом у финансијску картицу ПМУ ТВ Мост д.о.о., Нови Сад – ТВ Мост-кабал
утврђено је да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 06.04.2021.
године износи 28.722,76 динара (4 мес.).
Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 06.04.2021. године;
Нема уплата.
Месечни износ накнаде је 7.180,69 динара.
Финансијска служба предлаже покретање поступка.
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је
издата ПМУ ТВ Мост д.о.о., Нови Сад – ТВ Мост-кабал, због постојања разлога из
члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима.
Позвати представника са седницу Савета.

50. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка
престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ
РТВ Холивуд Наис д.о.о., Ниш – ТВ Наис-кабал, због постојања разлога
из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и
доношење одлуке;
Извештај финансијске службе:
Увидом у финансијску картицу ПМУ РТВ Холивуд Наис д.о.о., Ниш – ТВ Наис-кабал
утврђено је да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 06.04.2021.
године износи 3.692,96 динара (5.5 мес.).
Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 07.04.2021. године;
Нема уплата.
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Месечни износ накнаде је 669,56 динара.
Финансијска служба предлаже покретање поступка.
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је
издата ПМУ РТВ Холивуд Наис д.о.о., Ниш – ТВ Наис-кабал, због постојања разлога
из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима.
Позвати представника са седницу Савета.

51. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка
престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ
Nova Showtime д.о.о., Зајечар – ТВ Нова-кабал, због постојања разлога
из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и
доношење одлуке;
Извештај финансијске службе:
Увидом у финансијску картицу Nova Showtime д.о.о., Зајечар – ТВ Нова-кабал
утврђено је да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 07.04.2021.
године износи 1.366,56 динара (6 мес.).
Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 07.04.2021. године;
Нема уплата.
Месечни износ накнаде је 227,76 динара.
Финансијска служба предлаже покретање поступка.
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је
издата ПМУ Nova Showtime д.о.о., Зајечар – ТВ Нова-кабал, због постојања разлога из
члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима.
Позвати представника са седницу Савета.

52. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка
престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ
РТВ Прима Интернационал д.о.о., Бајина Башта – ТВ Прима–кабал,
због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о
електронским медијима и доношење одлуке;
Извештај финансијске службе:
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Увидом у финансијску картицу ПМУ РТВ Прима Интернационал д.о.о., Бајина Башта –
ТВ Прима утврђено је да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан
06.04.2021. године износи 817,32 динара (4 мес.).
Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 07.04.2021.године;
Нема уплата.
Месечни износ накнаде је 102,63 динара.
Финансијска служба предлаже покретање поступка.
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је
издата ПМУ РТВ Прима Интернационал д.о.о., Бајина Башта – ТВ Прима, због
постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима.
Позвати представника са седницу Савета.

53. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка
престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ
Телевизија Пруга нова д.о.о., Лајковац – ТВ Пруга-кабал, због
постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским
медијима и доношење одлуке;
Извештај финансијске службе:
Увидом у финансијску картицу ПМУ Телевизија Пруга нова д.о.о., Лајковац – ТВ
Пруга-кабал утврђено је да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан
06.04.2021. године износи 2.785,42 динара (7 мес.).
Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 07.04.2021. године;
Нема уплата.
Месечни износ накнаде је 398,75 динара.
Финансијска служба предлаже покретање поступка.
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је
издата ПМУ Телевизија Пруга нова д.о.о., Лајковац – ТВ Пруга-кабал, због постојања
разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима.
Позвати представника са седницу Савета.
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54. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка
престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ
Bukovača Company, Нови Варош – ТВ Златар-кабал, због постојања
разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и
доношење одлуке;
Извештај финансијске службе:
Увидом у финансијску картицу ПМУ Bukovača Company, Нови Варош – ТВ Златаркабал утврђено је да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан
06.04.2021. године износи 1.268,14 динара (4 мес.).
Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 07.04.2021. године;
Нема уплата.
Месечни износ накнаде је 317,02 динара.
Финансијска служба предлаже покретање поступка.
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је
издата ПМУ Bukovača Company, Нови Варош – ТВ Златар-кабал, због постојања
разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима.
Позвати представника са седницу Савета.

55. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка
престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ
ТВ 5 д.о.о., Ужице – Телевизија 5 плус-кабал, због постојања разлога из
члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење
одлуке;
Извештај финансијске службе:
Увидом у финансијску картицу ПМУ ТВ 5 д.о.о., Ужице – Телевизија 5 плус-кабал
утврђено је да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 06.04.2021.
године износи 1.932,96 динара (4 мес.).
Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 06.04.2021. године;
Нема уплата.
Месечни износ накнаде је 483,24 динара.
Финансијска служба предлаже покретање поступка.
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
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ОДЛУКУ
Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је
издата ПМУ ТВ 5 д.о.о., Ужице – Телевизија 5 плус-кабал, због постојања разлога из
члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима.
Позвати представника са седницу Савета.

56. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка
престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ
Medijski Centar Blue д.о.о., Сомбор – ББ Радио 89,7 због постојања
разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и
доношење одлуке;
Извештај финансијске службе:
Увидом у финансијску картицу ПМУ Medijski Centar Blue д.о.о., Сомбор – ББ Радио
89,7 утврђено је да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан
07.04.2021. године износи 2.788,36 динара (4 мес.).
Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 07.04.2021. године;
Нема уплата.
Месечни износ накнаде је 697,09 динара.
Финансијска служба предлаже покретање поступка.
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је
издата ПМУ Medijski Centar Blue д.о.о., Сомбор – ББ Радио 89,7, због постојања
разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима.
Позвати представника са седницу Савета.

57. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка
престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ
Авалон д.о.о., Оџаци – ББ Радио Плус 89,7, због постојања разлога из
члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење
одлуке;
Извештај финансијске службе:
Увидом у финансијску картицу ПМУ Авалон д.о.о., Оџаци – ББ Радио Плус 89,7
утврђено је да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 07.04.2021.
године износи 2.788,33 динара (4 мес.).
Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 07.04.2021. године;
Нема уплата.
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Месечни износ накнаде је 697,09 динара.
Финансијска служба предлаже покретање поступка.
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је
издата ПМУ Авалон д.о.о., Оџаци – ББ Радио Плус 89,7, због постојања разлога из
члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима.
Позвати представника са седницу Савета.

58. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка
престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ
Еуро Алфа експорт – импорт д.о.о., Суботица – Naxi City radio 88,3, због
постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским
медијима и доношење одлуке;
Извештај финансијске службе:
Увидом у финансијску картицу ПМУ Еуро Алфа експорт – импорт д.о.о., Суботица –
Naxi City radio 88,3 утврђено је да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга
на дан 07.04.2021. године износи 13.615,76 динара (4 мес.).
Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 07.04.2021. године;
Нема уплата.
Месечни износ накнаде је 3.403,94 динара.
Финансијска служба предлаже покретање поступка.
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је
издата ПМУ Еуро Алфа експорт – импорт д.о.о., Суботица – Naxi City radio 88,3, због
постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима.
Позвати представника са седницу Савета.

59. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка
престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ
Радио Бачка д.о.о., Бач – Радио Бачка 99,1, због постојања разлога из
члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење
одлуке;
Извештај финансијске службе:
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Увидом у финансијску картицу ПМУ Радио Бачка д.о.о., Бач – Радио Бачка 99,1
утврђено је да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 07.04.2021.
године износи 1.385,48 динара (4 мес.).
Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 07.04.2021. године;
Нема уплата.
Месечни износ накнаде је 346,37 динара
Финансијска служба предлаже покретање поступка.
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је
издата ПМУ Радио Бачка д.о.о, Бач – Радио Бачка 99,1, због постојања разлога из члана
89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима.
Позвати представника са седницу Савета.

60. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка
престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ М
о.д., Врање – Радио Фокус Плус 101,7, због постојања разлога из члана
89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење
одлуке;
Извештај финансијске службе:
Увидом у финансијску картицу ПМУ М о.д., Врање – Радио Фокус Плус 101,7
утврђено је да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 07.04.2021.
године износи 14.059.00 динара (7 мес.).
Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 07.04.2021. године;
Нема уплата.
Месечни износ накнаде је 2.008,50 динара.
Финансијска служба предлаже покретање поступка.
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је
издата ПМУ М о.д., – Радио Фокус Плус 101,7, због постојања разлога из члана 89.
став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима.
Позвати представника са седницу Савета.
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61. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка
престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ
Мелос д.о.о., Краљево – Радио Мелос 107,0, због постојања разлога из
члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење
одлуке;
Извештај финансијске службе:
Увидом у финансијску картицу ПМУ Мелос д.о.о., Краљево – Радио Мелос 107,0
утврђено је да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 07.04.2021.
године износи 21.123,41 динара (7 мес.).
Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 07.04.2021. године;
Нема уплата.
Месечни износ накнаде је 3.017,63динара.
Финансијска служба предлаже покретање поступка.
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је
издата ПМУ Мелос д.о.о., Краљево – Радио Мелос 107,0, због постојања разлога из
члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима.
Позвати представника са седницу Савета.

62. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка
престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ
ИБМ д.о.о., Краљево – Радио Накси М 102,5, због постојања разлога из
члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење
одлуке;
Извештај финансијске службе:
Увидом у финансијску картицу ПМУ ИБМ д.о.о., Краљево – Радио Накси М 102,5
утврђено је да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 07.04.2021.
године износи 15.087.23 динара (5 мес.).
Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 07.04.2021. године;
Нема уплата.
Месечни износ накнаде је 3.017,63динара.
Финансијска служба предлаже покретање поступка.
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
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ОДЛУКУ
Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је
издата ПМУ ИБМ д.о.о., Краљево – Радио Накси М 102,5, због постојања разлога из
члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима.
Позвати представника са седницу Савета.

63. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка
престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ
РТВ Прима Интернационал д.о.о., Бајина Башта – Радио Примус, због
постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским
медијима и доношење одлуке;
Извештај финансијске службе:
Увидом у финансијску картицу ПМУ РТВ Прима Интернационал д.о.о., Бајина Башта –
Радио Примус утврђено је да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на
дан 07.04.2021. године износи 4.380,52 динара (7 мес.).
Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 07.04.2021. године;
Нема уплата.
Месечни износ накнаде је 625,75 динара.
Финансијска служба предлаже покретање поступка.
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је
издата ПМУ РТВ Прима Интернационал д.о.о., Бајина Башта – Радио Примус, због
постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима.
Позвати представника са седницу Савета.

64. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка
престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ
Милена Вучетић ПР Агенција за бежичне телекомуникације Пундосат,
Ариље – Радио Рзавац 96,0, због постојања разлога из члана 89. став 1.
тачка 8) Закона о електронским медијима и и доношење одлуке;
Извештај финансијске службе:
Увидом у финансијску картицу ПМУ Милена Вучетић ПР Агенција за бежичне
телекомуникације Пундосат, Ариље – Радио Рзавац 96,0 утврђено је да дуг по основу
накнаде за пружање медијских услуга на дан 07.04.2021. године износи 4.213,75 динара
(6,99 мес.).
Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 07.04.2021.године;
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Нема уплата.
Месечни износ накнаде је 602,5 динара.
Финансијска служба предлаже покретање поступка.
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је
издата ПМУ Милена Вучетић ПР Агенција за бежичне телекомуникације Пундосат,
Ариље – Радио Рзавац 96,0, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона
о електронским медијима.
Позвати представника са седницу Савета.

65. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка
престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ
Santos-comerce д.о.о., Зрењанин – Радио Сантос 105,9, због постојања
разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и
доношење одлуке;
Извештај финансијске службе:
Увидом у финансијску картицу ПМУ Santos-comerce д.о.о., Зрењанин – Радио Сантос
105,9 утврђено је да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан
07.04.2021. године износи 11.866.00 динара (4 мес.).
Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 07.04.2021. године;
Нема уплата.
Месечни износ накнаде је 2.966,50 динара.
Финансијска служба предлаже покретање поступка.
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је
издата пружаоцу медијске услуге ПМУ Santos-comerce д.о.о., Зрењанин – Радио Сантос
105,9, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским
медијима.
Позвати представника са седницу Савета.

66. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка
престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ
Коперникус Радио Телевизија Крајина д.о.о. Бор – Радио Сезам 91,3,
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због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о
електронским медијима и доношење одлуке;
Извештај финансијске службе:
Увидом у финансијску картицу ПМУ Коперникус Радио Телевизија Крајина д.о.о., Бор
– Радио Сезам 91,3 утврђено је да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга
на дан 07.04.2021. године износи 4.676,24 динара (4 мес.).
Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 07.04.2021. године;
Нема уплата.
Месечни износ накнаде је 1.169,06 динара.
Финансијска служба предлаже покретање поступка.
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је
издата ПМУ Коперникус Радио Телевизија Крајина д.о.о., Бор – Радио Сезам 91,3, због
постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима.
Позвати представника са седницу Савета.

67. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка
престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ
Радио Србобран д.о.о., Србобран – Радио Србобран, због постојања
разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и
доношење одлуке;
Извештај финансијске службе:
Увидом у финансијску картицу ПМУ Радио Србобран д.о.о., Србобран – Радио
Србобран утврђено је да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан
07.04.2021. године износи 1.569,52 динара (4 мес.).
Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 07.04.2021. године;
Нема уплата.
Месечни износ накнаде је 392,38 динара.
Финансијска служба предлаже покретање поступка.
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је
издата ПМУ Радио Србобран д.о.о., Србобран – Радио Србобран, због постојања
разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима.
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Позвати представника са седницу Савета.

68. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка
престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ
Бета Пресс д.о.о., Београд – Радио Сто Плус, због постојања разлога из
члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење
одлуке;
Извештај финансијске службе:
Увидом у финансијску картицу ПМУ Бета Пресс д.о.о., Београд – Радио Сто плус
утврђено је да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 07.04.2021.
године износи 14.570,48 динара (4 мес.).
Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 07.04.2021. године;
Нема уплата.
Месечни износ накнаде је 3.642,62 динара.
Финансијска служба предлаже покретање поступка.
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је
издата ПМУ Бета Пресс д.о.о., Београд – Радио Сто Плус, због постојања разлога из
члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима.
Позвати представника са седницу Савета.

69. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка
престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ
Радио Севен д.о.о., Ниш – Радио Тди Севен 88,8, због постојања разлога
из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и
доношење одлуке;
Извештај финансијске службе:
Увидом у финансијску картицу ПМУ Радио Севен д.о.о., Ниш – Радио ТДИ Севен 88,8
утврђено је да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан 07.04.2021.
године износи 31.289,35 динара (5 мес.).
Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 07.04.2021. године;
Нема уплата.
Месечни износ накнаде је 6.257,87 динара.
Финансијска служба предлаже покретање поступка.
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
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ОДЛУКУ
Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је
издата ПМУ Радио Севен д.о.о., Ниш – Радио Тди Севен 88,8, због постојања разлога
из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима.
Позвати представника са седницу Савета.

70. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка
престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ
Буба Мара Радио XXX д.о.о., Београд – Радио X 91,2, због постојања
разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и
доношење одлуке;
Извештај финансијске службе:
Увидом у финансијску картицу ПМУ Буба Мара Радио XXX д.о.о., Београд – Радио X
91,2 утврђено је да дуг по основу накнаде за пружање медијских услуга на дан
07.04.2021. године износи 4.868.58 динара (6 мес.).
Послато Обавештење о неизмиреном дугу дана 07.04.2021. године;
Нема уплата.
Месечни износ накнаде је 810,93 динара.
Финансијска служба предлаже покретање поступка.
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Покреће се поступак престанка важења дозволе пре истека времена на који је
издата ПМУ Буба Мара Радио XXX д.о.о., Београд – Радио X 91,2, због постојања
разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима.
Позвати представника са седницу Савета.

71. Доношење одлуке у поступку пре истека времена на које је издата ПМУ
Радио и телевизија Бачка Паланка д.о.о., Бачка Паланка – ТВ Бап
сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
Извештај финансијске службе:
Уплатама од 90.000,00 динара дана 05.04.2021. године и 91.510,40 динара дана
06.04.2021. године дуг по поступку је измирен у целости.
Финансијска служба предлаже обуставу поступка.
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
71

ОДЛУКУ
Обуставља се поступак.

72. Доношење одлуке у поступку пре истека времена на које је издата ПМУ
Мелос д.о.о., Краљево – ТВ Мелос, сходно члану 89 став 1. тачка 8)
Закона о електронским медијима;
Извештај финансијске службе:
Уплатама од 90.000,00 динара дана 05.04.2021. године и 91.510,40 динара дана
06.04.2021. године дуг по поступку је измирен у целости.
Финансијска служба предлаже обуставу поступка.
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Обуставља се поступак.

73. Доношење одлуке у поступку пре истека времена на које је издата ТВ
Смедерево д.о.о., Смедерево – Телевизија СД, сходно члану 89 став 1.
тачка 8) Закона о електронским медијима;
Извештај фнансијске службе:
Дана 01.02.2021. године ПМУ је уплатио износ од 500.000,00 динара и дана 15.04.2021.
године износ од 848.443,12 динара, тако да је дуг по поступку измирен у целости.
Финансијска служба предлаже обуставу поступка.
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Обуставља се поступак.
Седница завршена у 13 часова.
Записник сачинила:
СЕКРЕТАР КАНЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА
Драгана Таљић
ПРЕДСЕДНИЦА САВЕТА
Оливера Зекић
72

