
 

 

 

Број: 01-2057/21 

Датум: 28. децембра 2021. године 

Београд 

 
З А П И С Н И К 

 

са 408. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у 

даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 06. децембра 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. 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 Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези са 

емисијом „Тема дана“ емитованом 29.11.2021. године од 15:55 до 17:15 часова у 

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

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

емисијом „На правом месту“ емитованом 11.11.2021. године од 21:30 до 23:10 

часова, у програму ПМУ Pink Media Group д.о.о., Београд – ТВ Пинк и 

доношење одлуке;   

4. Разматрање пријаве Покрет Опре Рома Србија, Стевица Николић, Нови Сад 

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

програмског садржаја емитованог у емисији „После ручка“ 26.10.2021. године и 

доношење одлуке;  

5. 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 
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подручје целе Републике и код ЈМУ Радио-Телевизија Србије (РТС) за месец 

октобар 2021. године и доношење одлуке;   

6. Обавештење о промени власничке структуре ПМУ ТВ Центар Свилајнац д.о.о., 

Свилајнац – ТВ Центар без претходне сагласности и доношење одлуке;  

7. Обавештење о промени власничке структуре ПМУ Радио-Владимирци д.о.о. 

Владимирци - Радио Владимирци 89,5 без претходне сагласности и доношење 

одлуке;   

8. Обавештење о промени власничке структуре ПМУ Medic Invest д.о.о., Београд, 

– Здравље ТВ без претходне сагласности и доношење одлуке;  

9. Разматрање захтева ПМУ Medic Invest д.о.о., Београд – Здравље ТВ, за издавање 

сагласности на акт о преносу дозволе број К378-2 од 27.03.2020. године и 

доношење одлуке;   

10. Разматрање пријавe промене власничке структуре ПМУ Вујић телевизија д.о.о., 

Ваљево 25 - ТВ Вујић и доношење одлуке;  

11. Разматрање захтева ПМУ Вујић телевизија д.о.о., Ваљево - ТВ Вујић за промену 

скраћеног идентификационог знака и доношење одлуке;  

12. Разматрање захтева ПМУ Удружење РТВ Бум 018, Ниш– Радио Бум 018 99,5 за 

промену скраћеног идентификационог знака и доношење одлуке;  

13. Разматрање захтева ПМУ Центар за информисање ТВ Инфо Плус, Врање - Ultra 

puls TV за промену програмског елабората и доношење одлуке;  

14. Разматрање захтева ПМУ Gmc-Trade д.о.о., Лазареваца - РТВ Гем, за приступ 

другом мултиплексу у алотменту Рудник и доношење одлуке;   

15. Разматрање захтева начелника Службе за надзор и анализу програма за 

унапређење сарадника у Служби за надзор и анализу програма емитера и 

доношење одлуке;  

16. Извештај са конференције „Заштита малолетника у области аудиовизуелних 

медијских услуга“ одржане 13.10.2021. године у Тирани, Република Албанија;  

 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Председница Савета предложила је допуну дневног реда. 

 

1. Разматрање захтева о издавању дозволе за пружање медијске услуге Независна 

непрофитна организација „ТВ-Новости”– RT auf Deutsch (RT DE), бр. 05-

2046/21 од 03.12.2021. године, сходно члану 83. Закона о електронским 

медијима и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се предложени дневни ред 408. ванредне седнице 

 

1. Усвајање дневног реда; 

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

вези са емисијом „Тема дана“ емитованом 29.11.2021. године од 15:55 до 

17:15 часова у програму ПМУ Pink Media Group д.о о., Београд – ТВ Пинк и 

доношење одлуке;  
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3. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у 

вези са емисијом „На правом месту“ емитованом 11.11.2021. године од 21:30 

до 23:10 часова, у програму ПМУ Pink Media Group д.о.о., Београд – ТВ 

Пинк и доношење одлуке;   

4. Разматрање пријаве Покрет Опре Рома Србија, Стевица Николић, Нови 

Сад поднете против ПМУ Happy TV д.о.о., Београд - Nacionalna Happy TV" 

због програмског садржаја емитованог у емисији „После ручка“ 26.10.2021. 

године и доношење одлуке;  

5. 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 октобар 2021. године и доношење одлуке;   

6. Обавештење о промени власничке структуре ПМУ ТВ Центар Свилајнац 

д.о.о., Свилајнац – ТВ Центар без претходне сагласности и доношење 

одлуке;  

7. Обавештење о промени власничке структуре ПМУ Радио-Владимирци 

д.о.о. Владимирци - Радио Владимирци 89,5 без претходне сагласности и 

доношење одлуке;   

8. Обавештење о промени власничке структуре ПМУ Medic Invest д.о.о., 

Београд, – Здравље ТВ без претходне сагласности и доношење одлуке;  

9. Разматрање захтева ПМУ Medic Invest д.о.о., Београд – Здравље ТВ, за 

издавање сагласности на акт о преносу дозволе број К378-2 од 27.03.2020. 

године и доношење одлуке;   

10. Разматрање пријавe промене власничке структуре ПМУ Вујић телевизија 

д.о.о., Ваљево 25 - ТВ Вујић и доношење одлуке;  

11. Разматрање захтева ПМУ Вујић телевизија д.о.о., Ваљево - ТВ Вујић за 

промену скраћеног идентификационог знака и доношење одлуке;  

12. Разматрање захтева ПМУ Удружење РТВ Бум 018, Ниш– Радио Бум 018 

99,5 за промену скраћеног идентификационог знака и доношење одлуке;  

13. Разматрање захтева ПМУ Центар за информисање ТВ Инфо Плус, Врање - 

Ultra puls TV за промену програмског елабората и доношење одлуке;  

14. Разматрање захтева ПМУ Gmc-Trade д.о.о., Лазареваца - РТВ Гем, за 

приступ другом мултиплексу у алотменту Рудник и доношење одлуке;   

15. Разматрање захтева начелника Службе за надзор и анализу програма за 

унапређење сарадника у Служби за надзор и анализу програма емитера и 

доношење одлуке;  

16. Извештај са конференције „Заштита малолетника у области 

аудиовизуелних медијских услуга“ одржане 13.10.2021. године у Тирани, 

Република Албанија;  

17. Разматрање захтева о издавању дозволе за пружање медијске услуге 

Независна непрофитна организација „ТВ-Новости”– RT auf Deutsch (RT 

DE), бр. 05-2046/21 од 03.12.2021. године, сходно члану 83. Закона о 

електронским медијима и доношење одлуке;  
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2. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у 

вези са емисијом „Тема дана“ емитованом 29.11.2021. године од 15:55 до 

17:15 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 

 

Покреће се поступак изрицања мере против ПМУ Pink Media Group д.о о., 

Београд – ТВ Пинк. 

 

Позвати представника ПМУ на следећу седницу Савета ради изјашњења о 

чињеницама које су повод за спровођење поступка. 

 

  

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

вези са емисијом „На правом месту“ емитованом 11.11.2021. године од 

21:30 до 23:10 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. 

 

  

4. Разматрање пријаве Покрет Опре Рома Србија, Стевица Николић, Нови 

Сад поднете против ПМУ Happy TV д.о.о., Београд - Nacionalna Happy 

TV" због програмског садржаја емитованог у емисији „После ручка“ 

26.10.2021. године и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Нема места покретању поступка. 

 

  

5. 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 октобар 2021. године и доношење 

одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 
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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 29.1.2; 32; 33.1; 33.4; 33.5; 

34.1.2; 35.1; 37.2; 37.3; 65.2; 66.4 Закона о електронских медија за месец октобар 2021. 

године. 

  

6. Обавештење о промени власничке структуре ПМУ ТВ Центар 

Свилајнац д.о.о., Свилајнац – ТВ Центар без претходне сагласности и 

доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Упутити допис пружаоцу медијске услуге Друштво за радио и телевизијску 

делатност и маркетиншке услуге ТВ Центар Свилајнац д.о.о. Свилајнац – ТВ Центар, 

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. 

 

  

7. Обавештење о промени власничке структуре ПМУ Радио-Владимирци 

д.о.о. Владимирци - Радио Владимирци 89,5 без претходне сагласности и 

доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Упутити допис ПМУ, којим ће га обавестити 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 писаној 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, али и поднети захтев за покретање прекршајног поступка по 

члану 110. Закона о електронским медијима. 

 

  

8. Обавештење о промени власничке структуре ПМУ Medic Invest д.о.о., 

Београд, – Здравље ТВ без претходне сагласности и доношење одлуке;  
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Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Упутити допис ПМУ Medic Invest д.о.о., Београд, ул. Михаила Аврамовића бр. 

54/1 – Здравље ТВ, 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. 

 

  

9. Разматрање захтева ПМУ Medic Invest д.о.о., Београд – Здравље ТВ, за 

издавање сагласности на акт о преносу дозволе број К378-2 од 

27.03.2020. године и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Даје се сагласност на нацрт Уговор о преносу права за пружање медијске услуге 

за Здравље ТВ од 12.11.2021. године на основу кога би се извршио пренос дозволе 

Регулаторног тела за електронске медије за пружање медијске услуге број К378-2 од 

27.03.2020. године са имаоца дозволе Medic Invest д.о.о., Београд, ул. Михаила 

Аврамовића бр. 54/1 – Здравље ТВ, на Удружење Екологија до здравља Београд, 

Булевар Војводе Мишића 39а, након чега би ималац наведене дозволе за пружање 

медијске услуге било Удружење Екологија до здравља Београд, Булевар Војводе 

Мишића 39а, МБ: 28329873, ПИБ:112679832. 

 

  

10. Разматрање пријавe промене власничке структуре ПМУ Вујић 

телевизија д.о.о., Ваљево 25 - ТВ Вујић и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да планираном променом власничке структуре Вујић телевизија 

д.о.о. из Ваљева, ул. Ужичка бр. 25 - ТВ Вујић, која би била извршена тако што би 

његов досадашњи оснивач Вујић Ваљево д.о.о. из Ваљева пренео целокупан свој 

оснивачки удео у висини од 70% у капиталу друштва на оснивача Милана Милиновића 

из Ваљева, неће настати стање којим се нарушава медијски плурализам. 

 

  

11. Разматрање захтева ПМУ Вујић телевизија д.о.о., Ваљево - ТВ Вујић за 

промену скраћеног идентификационог знака и доношење одлуке;  

 

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

 

Одобрава се промена скраћеног идентификационог знака пружаоца медијске 

услуге Вујић телевизија д.о.о. из Ваљева, ул. Ужичка бр. 25 - ТВ Вујић, у нови 

скраћени идентификациони знак „В 5“. 

 

  

12. Разматрање захтева ПМУ Удружење РТВ Бум 018, Ниш– Радио Бум 018 

99,5 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 

Удружење РТВ Бум 018, Ниш, Нова железничка колонија 14/4 – Радио Бум 018 99,5 у 

нови идентификациони знак „Супер ФМ 018 99,5“. 

 

  

13. Разматрање захтева ПМУ Центар за информисање ТВ Инфо Плус, 

Врање - Ultra puls TV за промену програмског елабората и доношење 

одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одобрава се промена програмског елабората пружаоцу медијске услуге Центар 

за информисање ТВ Инфо Плус, Врање - Ultra puls TV, тако што би уместо опште 

медијске услуге наставио да пружа специјализовану медијску услугу. 

  

14. Разматрање захтева ПМУ Gmc-Trade д.о.о., Лазареваца - РТВ Гем, за 

приступ другом мултиплексу у алотменту Рудник и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином о донели 

 

О Д Л У К У 

 

Решење Савета Регулаторног тела за електронске медије бр. 02-445/15-327 од 

16. јуна 2015. године, којим се додељује право на приступ другом мултиплексу у зони 

расподеле Рудник – Црни врх Јагодина за мрежу ЈП „Емисиона техника и везе“, 

допуњује се у ставу 1, тако што се после тачке 8. додаје: 

 

9. Друштво за производњу, промет и услуге „GMC-TRADE“д.о.о. из 

Лазаревца, ул. Димитрија Туцовића бр.1/1- РТВ Гем (ималац дозволе за пружање 

медијске услуге телевизијског емитовања на подручју региона - радиодифузна област 

4, Лр 60 ); 

 

 тако што се у ставу 3., након тачке 16. тог става додаје: 
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17. Друштво за производњу, промет и услуге „GMC-TRADE“д.о.о. из Лазаревца, 

ул. Димитрија Туцовића бр.1/1- РТВ Гем  

 

тако што се у образложењу Решења, у четвртом ставу, у седмом реду, после 

речи ТВ Сунце, додаје: 

- „ РТВ Гем“. 

У преосталом делу решење остаје неизмењено. 

  

15. Разматрање захтева начелника Службе за надзор и анализу програма за 

унапређење сарадника у Служби за надзор и анализу програма емитера 

и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се захтев начелника Службе за надзор и анализу програма. 

 

  

16. Извештај са конференције „Заштита малолетника у области 

аудиовизуелних медијских услуга“ одржане 13.10.2021. године у Тирани, 

Република Албанија;  

 

Након разматрања наведеног чланови Савета су већином донели 

 

О Д Л У К У 

 

Констатује се да су чланови Савета упознати са извештајем. 

 

  

17. Разматрање захтева о издавању дозволе за пружање медијске услуге 

Независна непрофитна организација „ТВ-Новости”– RT auf Deutsch (RT 

DE), бр. 05-2046/21 од 03.12.2021. године, 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 Независна 

непрофитна организација „ТВ-Новости”– RT auf Deutsch (RT DE), сходно члану 83. 

Закона о електронским медијима. 

 

Седница завршена у 12 часова. 

Записник сачинила:  

СЕКРЕТАР КАНЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА  

 

Драгана Таљић 

ПРЕДСЕДНИЦА САВЕТА 

Оливера Зекић 


