
 

 

 

 
Број: 01-1754/21 

Датум: 22. октобра 2021. године 

Београд 

 
З А П И С Н И К 

 

са 405. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 01. октобра 2021. године, са почетком у 13 часова 

 

У раду седнице учествовали су електронским односно телефонским путем 

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

1. Оливера Зекић, председница Савета; 

2. Горан Петровић, заменик председника Савета 

3. Александра Јанковић, члан Савета 

4. Јудита Поповић, чланица Савета 

5. Радоје Кујовић, члан Савета 

6. Александар Витковић, члан Савета 

7. Вишња Аранђеловић, чланица Савета 

8. Милорад Вукашиновић, члан Савета 

9. Божидар Зечевић, 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 захтева ПМУ Оригинал филм д.о.о., Београд – C&C Muzzik за 

промену скраћеног идентификационог знака и доношење одлуке;  

3. Разматрање захтева ПМУ Ђаковачка и Сремска бискупија, Викаријат 

Сремски, Петроварадин – Радио Марија Врдник 88,4 о покретању поступка 

престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата, сходно 

одредби из члана 89. став 1. тачка 1) Закона о електронским медијима и 

доношење одлуке;   

4. Разматрање захтевa ПМУ Браво Плус д.о.о., Крагујевац – Народни ФМ 88,3 

за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. 

став 2. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;  

5. Разматрање захтевa ПМУ Радио Каролина д.о.о., Београд – Радио Каролина 

106,3 за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 

88. став 2. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;   

6. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/466-

386/21-3 од 27.08.2021. године, којим је ПМУ Arena News Channels д.о.о. 
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Београд - Euronews утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге 

телевизијског емитовања и доношење одлуке;  

7. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези 

са специјалном емисијом поводом устоличења митрополита Јоаникија и са 

тим у вези скупова у Подгорици и на Цетињу, 04.09.2021. године од 18:00 до 

20:45 часова емитованом у програму ПМУ Pink Media Group д.о.о., Београд - 

ТВ Пинк и доношење одлуке;   

8. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези 

са емисијом Јутарњи програм емитованом у програму ПМУ Прва телевизија 

д.о.о., Београд – Прва и доношење одлуке;  

9. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези 

са емисијом „Ново јутро“ емитованом дана 12.09.2021. године у периоду од 

09:00:00 до 10:00:00 часова у програму ПМУ Pink Media Group д.о.о., 

Београд - ТВ Пинк и доношење одлуке;  

10. Разматрање пријаве Сање Ђукић и Србољуба Ђукића из Врњачке Бање 

поднете против ПМУ Happy TV д.о.о., Београд – Nacionalna Happy TV, због 

програмског садржаја емитованог у емисији „После ручка“ од 18.08.2021. 

године, од 15 до 17:30 часова и доношење одлуке;  

11. 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 месец август 2021. године и доношење одлуке;   

12. Обавештење о промени власничке структуре ПМУ Друштво са ограниченом 

одговорношћу Радио Срем, Рума – Радио Срем 102,7 и других података у 

дозволи насталих услед продаје правног лица у стечајном поступку;  

13. Разматрање захтева о издавању дозволе за пружање медијске услуге 

Инсајдер продукција д.о.о., Београд – Инсајдер ТВ канал, сходно члану 83. 

Закона о електронским медијима и доношење одлуке; 

  

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

Усваја се предложени дневни ред 405. ванредне седнице 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Разматрање захтева ПМУ Оригинал филм д.о.о., Београд – C&C Muzzik 

за промену скраћеног идентификационог знака и доношење одлуке;  

3. Разматрање захтева ПМУ Ђаковачка и Сремска бискупија, Викаријат 

Сремски, Петроварадин – Радио Марија Врдник 88,4 о покретању 

поступка престанка важења дозволе пре истека времена на које је 

издата, сходно одредби из члана 89. став 1. тачка 1) Закона о 

електронским медијима и доношење одлуке;  

4. Разматрање захтевa ПМУ Браво Плус д.о.о., Крагујевац – Народни ФМ 

88,3 за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са 

чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;  

5. Разматрање захтевa ПМУ Радио Каролина д.о.о., Београд – Радио 

Каролина 106,3 за продужење дозволе за пружање медијске услуге у 
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складу са чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима и 

доношење одлуке;   

6. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. 

КН/466-386/21-3 од 27.08.2021. године, којим је ПМУ Arena News 

Channels д.о.о. Београд - Euronews утврђена висина накнаде за пружање 

медијске услуге телевизијског емитовања и доношење одлуке;  

7. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у 

вези са специјалном емисијом поводом устоличења митрополита 

Јоаникија и са тим у вези скупова у Подгорици и на Цетињу, 04.09.2021. 

године од 18:00 до 20:45 часова емитованом у програму ПМУ Pink Media 

Group д.о.о., Београд - ТВ Пинк и доношење одлуке;   

8. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у 

вези са емисијом Јутарњи програм емитованом у програму ПМУ Прва 

телевизија д.о.о., Београд – Прва и доношење одлуке;  

9. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у 

вези са емисијом „Ново јутро“ емитованом дана 12.09.2021. године у 

периоду од 09:00:00 до 10:00:00 часова у програму ПМУ Pink Media 

Group д.о.о., Београд - ТВ Пинк и доношење одлуке;  

10. Разматрање пријаве Сање Ђукић и Србољуба Ђукића из Врњачке Бање 

поднете против ПМУ Happy TV д.о.о., Београд – Nacionalna Happy TV, 

због програмског садржаја емитованог у емисији „После ручка“ од 

18.08.2021. године, од 15 до 17:30 часова и доношење одлуке;  

11. 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 месец август 2021. године и доношење 

одлуке;   

12. Обавештење о промени власничке структуре ПМУ Радио Срем д.о.о., 

Рума – Радио Срем 102,7 и других података у дозволи насталих услед 

продаје правног лица у стечајном поступку;  

13. Разматрање захтева о издавању дозволе за пружање медијске услуге 

Инсајдер продукција д.о.о., Београд – Инсајдер ТВ канал, сходно члану 

83. Закона о електронским медијима и доношење одлуке. 

  

  

2. Разматрање захтева ПМУ Оригинал филм д.о.о., Београд – C&C Muzzik 

за промену скраћеног идентификационог знака и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одобрава се промена идентификационог знака пружаоца медијске услуге 

Привредно друштво Оригинал филм д.о.о. Београд, ул. Коче Поповића бр. 9 – C&C 

Muzzik у нови идентификациони знак Pop Star. 
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3. Разматрање захтева ПМУ Ђаковачка и Сремска бискупија, Викаријат 

Сремски, Петроварадин – Радио Марија Врдник 88,4 о покретању 

поступка престанка важења дозволе пре истека времена на које је 

издата, сходно одредби из члана 89. став 1. тачка 1) Закона о 

електронским медијима и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак престанка важења дозволе за пружање медијске услуге 

ПМУ Ђаковачка и Сремска бискупија, Викаријат Сремски, ул. Штросмајерова бр.20, 

Петроварадин – Радио Марија Врдник 88,4 пре времена на које је издата због 

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

 

Позвати представника ПМУ Радио Марија Врдник 88,4 на седницу Савета 

Регулатора, ради изјашњења о чињеници која је била основа за покретање поступка. 

 

  

4. Разматрање захтевa ПМУ Браво Плус д.о.о., Крагујевац – Народни ФМ 

88,3 за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са 

чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Продужава се дозвола за пружање медијске услуге ПМУ Браво Плус д.о.о., 

Крагујевац – Народни ФМ 88,3, сходно члану 88. Закона о електронским медијима. 

 

  

5. Разматрање захтевa ПМУ Радио Каролина д.о.о., Београд – Радио 

Каролина 106,3 за продужење дозволе за пружање медијске услуге у 

складу са чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима и 

доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Продужава се дозвола за пружање медијске услуге ПМУ Радио Каролина д.о.о., 

Београд – Радио Каролина 106,3, сходно члану 88. Закона о електронским медијима. 

 

  

6. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. 

КН/466-386/21-3 од 27.08.2021. године, којим је ПМУ Arena News 

Channels д.о.о. Београд - Euronews утврђена висина накнаде за пружање 

медијске услуге телевизијског емитовања и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 
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О Д Л У К У 

 

Доноси се привремено решење: 

 

МЕЊА СЕ Привремено Решење Савета Регулаторног тела за електронске 

медије бр. КН/466-386/21-3 од 27. августа 2021. године тако што : 

у преамбули Решења, речи: „Euronews“ д.о.о. из Београда, ул. Милутина 

Миланковића 9 – Euronews, а чији су законски заступници Раде Гојсовић и Дарко 

Петровић“, мењају се речима: „Arena News Channels“д.о.о. из Београда, ул. Владимира 

Поповића бр.6, спрат М, стан Б31-35- Euronews, а чији је законски заступник Раде 

Гојсовић “; 

у ставу 1 изреке Решења, речи: „К466: „Euronews“ д.о.о. из Београда, ул. 

Милутина Миланковића 9“, мењају се речима: К466-1 : „Arena News Channels“д.о.о. из 

Београда, ул. Владимира Поповића бр.6, спрат М, стан Б31-35“;  

у образложењу Решења, у ставу 1, у другом реду, речи: „К466: „Euronews“ д.о.о. 

из Београда, ул. Милутина Миланковића 9“, мењају се речима: К466-1 : „Arena News 

Channels“д.о.о. из Београда, ул. Владимира Поповића бр.6, спрат М, стан Б31-35“; 

у образложењу Решења, у ставу 1, у трећем реду, речи: „К466 од 

15.09.2020.године“, мењају се речима: „К466-1 од 28.07.2021. године“. 

У осталом делу, Решење бр. КН/466-386/21-3 од 27. августа 2021. године, остаје 

непромењено. 

 

  

7. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у 

вези са специјалном емисијом поводом устоличења митрополита 

Јоаникија и са тим у вези скупова у Подгорици и на Цетињу, 04.09.2021. 

године од 18:00 до 20:45 часова емитованом у програму ПМУ Pink Media 

Group д.о.о., Београд - ТВ Пинк и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Нема места покретању поступка. 

 

  

8. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у 

вези са емисијом Јутарњи програм емитованом у програму ПМУ Прва 

телевизија д.о.о., Београд – Прва и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Нема места покретању поступка. 
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9. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у 

вези са емисијом „Ново јутро“ емитованом дана 12.09.2021. године у 

периоду од 09:00:00 до 10:00:00 часова у програму ПМУ Pink Media 

Group д.о.о., Београд - ТВ Пинк и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Нема места покретању поступка. 

 

  

10. Разматрање пријаве Сање Ђукић и Србољуба Ђукића из Врњачке Бање 

поднете против ПМУ Happy TV д.о.о., Београд – Nacionalna Happy TV, 

због програмског садржаја емитованог у емисији „После ручка“ од 

18.08.2021. године, од 15 до 17:30 часова и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак изрицања мере против ПМУ Happy TV д.о.о., Београд – 

Nacionalna Happy TV.  

 

Налаже се стручној служби да позове подносиоце пријаве на следећу седницу 

Савета ради изјашњења. 

 

Налаже се стручној служби да позове представнике ПМУ на следећу седницу 

Савета ради изјашњења. 

 

  

11. 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 месец август 2021. године и доношење 

одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

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; 

33.1; 33.4; 35.1; 37.3; 65.2; 66.4 Закона о електронских медија, а по извештају Службе 

за надзор и анализу за месец август 2021. године. 
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12. Обавештење о промени власничке структуре ПМУ Радио Срем д.о.о., 

Рума – Радио Срем 102,7 и других података у дозволи насталих услед 

продаје правног лица у стечајном поступку;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Налаже се стручној служби да у складу са решењем Агенције за привредне 

регистре БД 48674/2021 од 14.06.2021. године изменит податке у дозволи за пружање 

медијске услуге ПМУ Друштво са ограниченом одговорношћу Радио Срем, Рума – 

Радио Срем 102,7. 

 

  

13. Разматрање захтева о издавању дозволе за пружање медијске услуге 

Инсајдер продукција д.о.о., Београд – Инсајдер ТВ канал, сходно члану 

83. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Издаје се дозвола за пружање медијске услуге на основу захтева подносиоцу 

захтева Инсајдер продукција доо Београд - Савски венац из Београда, ул. Савска бр. 5 – 

Инсајдер ТВ канал, сходно члану 83. Закона о електронским медијима. 

 

Седница завршена у 14 часова. 

 

Записник сачинила:  

СЕКРЕТАР КАНЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА  

 

Драгана Таљић  

ПРЕДСЕДНИЦА САВЕТА 

 

Оливера Зекић 

 

  

 


