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Број: 

Датум:  

Београд 

 

 

З А П И С Н И К 

 

  

са 198. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, 

одржане 13. јула 2018. године, са почетком у 11.00 часова. 

 

Седници су присуствовали следећи чланови Савета: 

 

1. Горан Петровић, заменик председника Савета 

2. Александра Јанковић члан Савета 

3. Оливера Зекић члан Савета 

4. Ђорђе Возаревић члан Савета 

5. Радоје Кујовић члан Савета 

 

Седници су присуствовали и: 

 

 

1. Рајка Галин Ћертић, извршни директор 

2. Ненад Јанковић, генерални секретар 

3. Милан Тодоровић, виши правни сабетник 

4. Стевица Смедеревац, начелник службе за надзор и анализу 

5. Драгана Таљић, секретар канцеларије Савета 

Седница је одржана у седишту Регулаторног тела за електронске медије, Трг 

Николе Пашића 5, Београд, у сали за одржавање седница, на IV спрату. 

 

Седницом је председавао, заменик председника Савета РЕМ Горан Петровић који 

је констатовао да седници присуствује већина чланова Савета, те да Савет има кворум 

за рад и пуноправно одлучивање. 

 

За седницу је предложен следећи дневни ред: 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Усвајање записника са 197. редовне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 

30.5.2018. године, записника са 308. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане 

дана 5.6.2018. године и записника са 309. ванредне седнице Савета РЕМ-а 

одржане дана 29.6.2018. године; 

3. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по пријави Nielsen 

Audience Measurement д.о.о., Београд, преко пуномоћника, против пружаоца 

медијских услуга Национална Хепи ТВ, због програмских садржаја приказаних у 
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периоду од 10. до 15. маја 2018. године који могу нанети штету предузећу 

„Нилсен“ и доношење одлуке; 

4. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по основу пријаве 

Салахудина Фетића због повреде личног интереса приказивањем снимка дела 

информативног програма у оквиру електронског интернет издања ТВ  Нови 

Пазар у дужем временском периоду и доношење одлуке; 

5. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу поводом пријаве за 

обмањујуће оглашавање у огласној поруци за освеживач „Доместос“ који је 

поднела Адвокатска канцеларија Карановић/Николић из Београда 7.05.2018. 

године Регулаторном телу, као пуномоћник, у име привредног друштва Хенкел 

Србија из Београда, сходно одредбама чл. 11 Закона о оглашавању, због огласне 

поруке за освеживач ве-це шоља Domestos Power 5, оглашивача привредног 

друштва Унилевер Београд. Емитовање ове огласне поруке, наводи се у пријави, 

уочено је у програмима пружалаца медијских услуга (ПМУ) Пинк, Пинк 2, Прва, 

Прва плус, О2, Хепи, Фокс, Фокс мувиз, 24 кичин и AXN; 

6. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о броју неправилности код 

националних тв пружалаца медијских услуга (пму) у вези са аудио-визуелном 

комерцијалном комуникацијом на основу законa о оглашавању за мај 2018. 

године и доношење одлуке;  

7. Разматрање и доношење одлуке о обустављању поступка одузимања дозволе 

пружаоцу медијске услуге Предузећу „Конзум Лав“ д.о.о. из Ужица и 

обавештење о промени власничке структуре наведеног пружаоца медијске 

услуге;  

8. Разматрање и доношење одлуке по пријави Угоститељске радње Дејан Симовић 

Пр Пицерија 13, Чачак против Угоститељске радње Пастерија 13, Чачак;  

9. Информација о достави Плана пословања „Радио-телевизије Војводине“ за 2018. 

годину са трећом изменом и записника са 189. седнице Управног одбора „Радио-

телевизије Војводине“;  

10. Извештај са четрдесетосмог састанка Контакт Комитета директиве о 

аудиовизуелним медијским услугама, 30. мај 2018. године, Белгија, Брисел;  

11. Разно; 

  

1. Усвајање дневног реда; 

Заменик председника Савета РЕМ Горан Петровић предложио је допуну дневног 

реда: 

 

1. Разматрање молбе за ослобађање од плаћања накнаде због поплава за ПМУ ПД 

РТВ Јасеница д.о.о. -ТВ Јасеница из Смедеревске Паланке и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног, заменик председника Савета РЕМ је предложио, а Савет 

РЕМ једногласно усвојио допуњен дневни ред 198. редовне седнице: 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Усвајање записника са 197. редовне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 

30.5.2018. године, записника са 308. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане 
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дана 5.6.2018. године и записника са 309. ванредне седнице Савета РЕМ-а 

одржане дана 29.6.2018. године; 

3. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по пријави Nielsen 

Audience Measurement д.о.о., Београд, преко пуномоћника, против пружаоца 

медијских услуга Национална Хепи ТВ, због програмских садржаја приказаних у 

периоду од 10. до 15. маја 2018. године који могу нанети штету предузећу 

„Нилсен“ и доношење одлуке; 

4. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по основу пријаве 

Салахудина Фетића због повреде личног интереса приказивањем снимка дела 

информативног програма у оквиру електронског интернет издања ТВ  Нови 

Пазар у дужем временском периоду и доношење одлуке; 

5. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу поводом пријаве за 

обмањујуће оглашавање у огласној поруци за освеживач „Доместос“ који је 

поднела Адвокатска канцеларија Карановић/Николић из Београда 7.05.2018. 

године Регулаторном телу, као пуномоћник, у име привредног друштва Хенкел 

Србија из Београда, сходно одредбама чл. 11 Закона о оглашавању, због огласне 

поруке за освеживач ве-це шоља Domestos Power 5, оглашивача привредног 

друштва Унилевер Београд. Емитовање ове огласне поруке, наводи се у пријави, 

уочено је у програмима пружалаца медијских услуга (ПМУ) Пинк, Пинк 2, Прва, 

Прва плус, О2, Хепи, Фокс, Фокс мувиз, 24 кичин и AXN; 

6. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о броју неправилности код 

националних тв пружалаца медијских услуга (пму) у вези са аудио-визуелном 

комерцијалном комуникацијом на основу законa о оглашавању за мај 2018. 

године и доношење одлуке;  

7. Разматрање и доношење одлуке о обустављању поступка одузимања дозволе 

пружаоцу медијске услуге Предузећу „Конзум Лав“ д.о.о. из Ужица и 

обавештење о промени власничке структуре наведеног пружаоца медијске 

услуге;  

8. Разматрање и доношење одлуке по пријави Угоститељске радње Дејан Симовић 

Пр Пицерија 13, Чачак против Угоститељске радње Пастерија 13, Чачак;  

9. Информација о достави Плана пословања „Радио-телевизије Војводине“ за 2018. 

годину са трећом изменом и записника са 189. седнице Управног одбора „Радио-

телевизије Војводине“;  

10. Извештај са четрдесетосмог састанка Контакт Комитета директиве о 

аудиовизуелним медијским услугама, 30. мај 2018. године, Белгија, Брисел; 

11. Разматрање молбе за ослобађање од плаћања накнаде због поплава за ПМУ ПД 

РТВ Јасеница д.о.о. -ТВ Јасеница из Смедеревске Паланке и доношење одлуке; 

 

 

 

2. Усвајање записника са 197. редовне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 

30.5.2018. године, записника са 308. ванредне седнице Савета РЕМ-а 

одржане дана 5.6.2018. године и записника са 309. ванредне седнице Савета 

РЕМ-а одржане дана 29.6.2018. године;  

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 



4 

 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се записник са 197. редовне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 

30.5.2018. године, записник са 308. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 

5.6.2018. године и записник са 309. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 

29.6.2018. године. 

 

 

3. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по пријави 

Nielsen Audience Measurement д.о.о., Београд, преко пуномоћника, против 

пружаоца медијских услуга Национална Хепи ТВ, због програмских 

садржаја приказаних у периоду од 10. до 15. маја 2018. године који могу 

нанети штету предузећу „Нилсен“ и доношење одлуке;  

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Налаже се стручној служби да упути допис подносиоцу пријаве и ПМУ. 

 

 

4. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по основу 

пријаве Салахудина Фетића због повреде личног интереса приказивањем 

снимка дела информативног програма у оквиру електронског интернет 

издања ТВ  Нови Пазар у дужем временском периоду и доношење одлуке; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Налаже се стручној служби да на следећу седницу позову подносиоце пријаве и 

представнике ПМУ. 

 

 

5. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу поводом пријаве за 

обмањујуће оглашавање у огласној поруци за освеживач „Доместос“ који је 

поднела Адвокатска канцеларија Карановић/Николић из Београда 

7.05.2018. године Регулаторном телу, као пуномоћник, у име привредног 

друштва Хенкел Србија из Београда, сходно одредбама чл. 11 Закона о 

оглашавању, због огласне поруке за освеживач ве-це шоља Domestos Power 

5, оглашивача привредног друштва Унилевер Београд. Емитовање ове 

огласне поруке, наводи се у пријави, уочено је у програмима пружалаца 

медијских услуга (ПМУ) Пинк, Пинк 2, Прва, Прва плус, О2, Хепи, Фокс, 

Фокс мувиз, 24 кичин и AXN; 
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Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Налаже се стручној служби да упути допис подносиоцу пријаве и ПМУ.  

 

 

 

6. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о броју неправилности 

код националних тв пружалаца медијских услуга (пму) у вези са аудио-

визуелном комерцијалном комуникацијом на основу законa о оглашавању 

за мај 2018. године и доношење одлуке; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Поднети захтеве за покретање прекршајног поступка против пружалаца 

медијских услуга Предузеће за информисање и маркетинг Pink Internacional Company 

Друштво са ограниченом одговорношћу - ТВ Пинк, Радио дифузно предузеће Б92 А.Д. 

- ТВ O2, Предузће за маркетинг, издавачку делатност, Прва телевизија Д.О.О. – Прва, 

Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију Happy TV Д.О.О.– 

Nacionalna Happy TV у вези са повредама одредби члана 12; 17; 28.2; 29.1.2; 30.1; 32;  

33.4; 34.3; 34.4; 35.1; 35.2; 37.1; 37.3; 65.2; 66.4 Закона о електронских медија, а по 

извештају Службе за надзор и анализу за месец мај 2018. године. 

 

 

7. Разматрање и доношење одлуке о обустављању поступка одузимања 

дозволе пружаоцу медијске услуге Предузећу „Конзум Лав“ д.о.о. из Ужица 

и обавештење о промени власничке структуре наведеног пружаоца 

медијске услуге; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак одузимања дозволе за пружање медијске услуге бр. 

424/2009-1 од 21.02.2011. године покренут према пружаоцу медијске услуге Предузеће 

„Конзум Лав“ д.о.о. из Ужица, ул. Љубе Стојановића бр. 3  - Радио Лав плус, на 

седници одржаној дана 27.02.2017. године, због постојања разлога из члана 99. Закона о 

електронским медијима. 

 

Упутити допис пружаоцу медијске услуге Предузећу „Конзум Лав“ д.о.о. из 

Ужица, ул. Љубе Стојановића бр. 3  - ТВ Лав плус, којим ће обавестити истог да је 
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према одредби из члана 105. став 1. Закона о електронским медијима ("Службени 

гласник РС", бр. 83/2014 и 6/16), ималац дозволе за пружање медијске услуге дужан да 

сваку промену власничке структуре у основном капиталу (промена оснивача или 

промена висибне 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. 

Даје се налог Стручној служби да изврши промену података у дозволи за 

пружање терестријалне медијске услуге и у кабловској дозволи ТВ Лав плус, који се 

односе на власничку структуру, законског заступника и главног и одговорног уредника 

наведеног имаоца дозволе.  

 

 

8. Разматрање и доношење одлуке по пријави Угоститељске радње Дејан 

Симовић Пр Пицерија 13, Чачак против Угоститељске радње Пастерија 13, 

Чачак; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одбацује се пријава број 05-1194/18 од 10.05.2018. године против привредног 

друштва Угоститељска радња Пастерија 13, Чачак, због ненадлежности. 

 

 

9. Информација о достави Плана пословања „Радио-телевизије Војводине“ за 

2018. годину са трећом изменом и записника са 189. седнице Управног 

одбора „Радио-телевизије Војводине“; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Констатује се да су чланови Савета упознати са Информацијом. 

 

 

10. Извештај са четрдесетосмог састанка Контакт Комитета директиве о 

аудиовизуелним медијским услугама, 30. мај 2018. године, Белгија, Брисел; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Констатује се да су чланови Савета упознати са Извештајем. 
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11. Разматрање молбе за ослобађање од плаћања накнаде због поплава за ПМУ 

ПД РТВ Јасеница д.о.о. -ТВ Јасеница из Смедеревске Паланке и доношење 

одлуке; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Одобрава се додатни рок од два месеца за измирење доспелог дуга ПМУ ПД 

РТВ Јасеница д.о.о. -ТВ Јасеница из Смедеревске Паланке. 

 

 

Седница завршена у 11:45 часова. 

 

Записник сачинила: 

Секретар Канцеларије Савета 

 

Драгана Таљић 

 

 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

Горан Петровић 

 

 


