Број: 01-1387/21
Датум: 22. октобра 2021. године
Београд
ЗАПИСНИК
са 401. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у
даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 29. јула 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.
8.
9.

Оливера Зекић, председница Савета;
Горан Петровић, заменик председника Савета
Александра Јанковић, члан Савета
Јудита Поповић, чланица Савета
Радоје Кујовић, члан Савета
Александар Витковић, члан Савета
Вишња Аранђеловић, чланица Савета
Милорад Вукашиновић, члан Савета
Божидар Зечевић, члан Савета

Седници је присуствовала Драгана Таљић, секретар канцеларије Савета.
Седницом је председавала председница Савета, Оливера Зекић, која је
констатовала 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 садржајима емитованим у емисији „Хит твит“, дана 18.07.2021. године у
програму ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд - ТВ Пинк и
доношење одлуке;
3. Разматрање пријаве о промени власничке структуре ПМУ Hype Production
д.о.о., Београд - Hype и доношење одлуке;
4. Обавештење о промени власничке структуре ПМУ Double-E д.о.о., Нови
Пазар и доношење одлуке;
5. Разматрање пријаве о промени власничке структуре ПМУ Радио телевизија и
продукција Свилајнац д.о.о., Свилајнац и доношење одлуке;
6. Разматрање пријавe о промени власничке структуре ПМУ HIFI д.о.о.,
Београд и доношење одлуке;
7. Разматрање захтева о промени скраћеног идентификационог знака ПМУ
Оригинал филм д.о.о., Београд – CCC и доношење одлуке;
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8. Разматрање захтева о промени скраћеног идентификационог знака ПМУ
Arena Channels Group д.о.о., Београд – Star TV и доношење одлуке;
9. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу о броју неправилности у
вези са Законом о оглашавању код комерцијалних ТВ пружалаца медијских
услуга (ПМУ) са дозволом за пружање медијске услуге за подручје целе
Републике и код ЈМУ Радио-Телевизија Србије (РТС) за месец јун 2021.
године и доношење одлуке;

1. Усвајање дневног реда;
Након разматрања наведеног чланови Савета су једногласно донели
ОДЛУКУ
Усваја се предложени дневни ред 401. ванредне седнице.
2. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у
вези са садржајима емитованим у емисији „Хит твит“, дана 18.07.2021.
године у програму ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд - ТВ
Пинк и доношење одлуке;
3. Разматрање пријаве о промени власничке структуре ПМУ Hype
Production д.о.о., Београд и доношење одлуке;
4. Обавештење о промени власничке структуре ПМУ Трговинско
информативно предузеће Double-E д.о.о., Нови Пазар и доношење
одлуке;
5. Разматрање пријаве о промени власничке структуре ПМУ Радио
телевизија и продукција Свилајнац д.о.о., Свилајнац и доношење
одлуке;
6. Разматрање пријавe о промени власничке структуре ПМУ HIFI д.о.о.,
Београд и доношење одлуке;
7. Разматрање захтева о промени скраћеног идентификационог знака
ПМУ Оригинал филм д.о.о., Београд - CCC и доношење одлуке;
8. Разматрање захтева о промени скраћеног идентификационог знака
ПМУ Arena Channels Group д.о.о., Београд - Star TV и доношење одлуке;
9. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу о броју
неправилности у вези са Законом о оглашавању код комерцијалних ТВ
пружалаца медијских услуга (ПМУ) са дозволом за пружање медијске
услуге за подручје целе Републике и код ЈМУ Радио-Телевизија Србије
(РТС) за месец јун 2021.године и доношење одлуке;

2. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у
вези са садржајима емитованим у емисији „Хит твит“, дана 18.07.2021.
године у програму ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд - ТВ
Пинк и доношење одлуке;
Члан Савета Јудита Поповић у имејлу изнела је своје неслагање са извештајем
службе. Наводећи свој став да је дошло до погрешног тумачења законских одредби од
стране Службе противно чл.3. ЗЕМ, који предвиђа да се одредбе овог закона тумаче у
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корист унапређења вредности демократског друштва у складу са начелима Устава
Републике Србије, закона којим се уређује област јавног информисања и важећим
међународним стандардима у области људских и мањинских права као и пракси
међународних институција које надзиру њихово спровођење.
Члан Савета Јудита Поповић сматра да је утврђено да су предметне фотографије
бруталне и шокантне, да су предмет актуелног истражног поступка и највероватније
судског поступка, да су приказиване у ударном термину у емисији забавног карактера
из чега произилази да је и основни циљ био забављање гледалаца, те да је наведеним
поступањем пружаоца медијске услуге дошло до кршења основне одредбе Устава због
могућег утицаја извршне власти на судску власт, одредбе Закона о парничном
поступку због неовлашћеног коришћења доказа из истражног поступка. Сматра да су
тимр повређени основни демократски принципи из области јавног информисања,
повређено је људско достојанство жртава, нанета је немерљива бол породицама чији се
синови воде као нестали, што је све супротно неком базичном друштвеном моралу.
Члан Савета Јудита Поповић, сматрам да постоје сви разлози за покретање поступка
против наведенг пружаоца медијске услуге, садржаних у одредбама чл.50., 68. Закона о
електронским медијима, као и у чл.19., чл. 21., чл. 26. Правилника о људским правима
у области пружања медијских услуга.
Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели
ОДЛУКУ
Нема места покретању поступка.

3. Разматрање пријаве о промени власничке структуре ПМУ Hype
Production д.о.о., Београд и доношење одлуке;
Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели
ОДЛУКУ
Упутити допис пружаоцу медијске услуге Hype Production д.о.о. Београд,
Булевар Војводе Бојовића бр. 6-8 – Hype, којим ће обавестити истог да је према
одредби из члана 105. став 1. Закона о електронским медијима ("Службени гласник
РС", бр. 83/2014 и 6/16 – др. закон), 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 и да ће Савет Регулатора убудуће, у случају непријављивања промене
власничке структуре Регулатору, покренути поступак изрицања мера, у складу са
чланом 28. Закона о електронским медијима.

4. Обавештење о промени власничке структуре ПМУ Double-E д.о.о., Нови
Пазар и доношење одлуке;
Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели
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ОДЛУКУ
Упутити допис пружаоцу медијске услуге Трговинском информативном
предузећу Double-E д.о.о. из Новог Пазара, ул. Саве Ковачевића бр. 46 - Radio YU 107,
којим ће обавестити истог да је према одредби из члана 105. став 1. Закона о
електронским медијима ("Службени гласник РС", бр. 83/2014 и 6/2016-др. закон),
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 и да ће Савет
Регулатора убудуће, у случају непријављивања промене власничке структуре
Регулатору, покренути поступак изрицања мера, у складу са чланом 28. Закона о
електронским медијима.

5. Разматрање пријаве о промени власничке структуре ПМУ Радио
телевизија и продукција Свилајнац д.о.о., Свилајнац и доношење
одлуке;
Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели
ОДЛУКУ
Упутити допис пружаоцу медијске услуге Радио телевизија и продукција
Свилајнац д.о.о. из Свилајнца, Бобово бб – Радио Свилајнац 107,6 којим ће обавестити
истог да је према одредби из члана 105. став 1. Закона о електронским медијима
(„Службени гласник РС“, бр. 83/2014 и 6/16 – др. закон), 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 и да ће Савет Регулатора убудуће, у случају
непријављивања промене власничке структуре Регулатору, покренути поступак
изрицања мера, у складу са чланом 28. Закона о електронским медијима.

6. Разматрање пријавe о промени власничке структуре ПМУ HIFI д.о.о.,
Београд и доношење одлуке;
Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели
ОДЛУКУ
Утврђује да планираном променом власничке структуре пружаоца медијске
услуге HIFI д.о.о. Београд, ул. Боже Јанковића бр. 27а, која би била извршена тако што
би његов досадашњи оснивач Ненад Раичевић свој целокупан удео у висини од 100%
пренео на физичко лице Драгану Петковић из Београда, неће настати стање којим се
нарушава медијски плурализам.

7. Разматрање захтева о промени скраћеног идентификационог знака
ПМУ Оригинал филм д.о.о., Београд - CCC и доношење одлуке;
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Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели
ОДЛУКУ
Одобрава се промена идентификационог знака пружаоца медијске услуге
Привредно друштво Оригинал филм д.о.о. Београд, ул. Коче Поповића бр. 9 - CCC у
нови идентификациони знак C&C MUZZIK.

8. Разматрање захтева о промени скраћеног идентификационог знака
ПМУ Arena Channels Group д.о.о., Београд - Star TV и доношење одлуке;
Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели
ОДЛУКУ
Одобрава се промена идентификационог знака пружаоцу медијске услуге Arena
Channels Group друштво са ограниченом одговорношћу, Београд, ул. Милутина
Миланковића бр. 9a – Star TV у нови идентификациони знак Super Star 2.

9. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу о броју
неправилности у вези са Законом о оглашавању код комерцијалних ТВ
пружалаца медијских услуга (ПМУ) са дозволом за пружање медијске
услуге за подручје целе Републике и код ЈМУ Радио-Телевизија Србије
(РТС) за месец јун 2021.године и доношење одлуке;
Након разматрања наведеног чланови Савета су већином 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 Nacionalna Happy TV у вези са повредама одредби члана 12; 23.6; 29.1.1; 29.1.2; 32;
33.4; 33.5; 35.1; 37.3; 65.2; 66.4 Закона о електронских медија, а по извештају Службе за
надзор и анализу за месец јун 2021. године.
Седница завршена у 12 часова.
Записник сачинила:
СЕКРЕТАР КАНЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА
Драгана Таљић
ПРЕДСЕДНИЦА САВЕТА
Оливера Зекић
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