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Београд 

 

Извештај Службе за надзор и анализу РЕМ покренут по службеној дужности 

 

07- 1171/17 

 

Поступак покренут по службеној дужности 

 

Поступање по 

службеној 

дужности 

 

Служба за надзор и анализу је дописе Драгане Живановић 
(Јевремова 1, Београд); Бојане Илић (Медаковићева 82); Милице 

Стојилковић (Салвадора Аљендеа 38); Тамаре Бранковић; Јелене 

Коларски; Иване Павловић; Кадри Анисе (Карађорђева 100, Нови 

Сад); Данице Бранковић, заведене под бројем од 07-1171/17 до 07-

1178/17, прихватила за информације и покренула је поступак по 

службеној дужности.  

 

Датум пријема: 12.05.2017. и 15.05.2017. 

 

Против: Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и 

телевизију HAPPY TV DOO, Београд - Nacionalna Happy TV 

(Александра Дубчека 14, Београд)  

 

Емисија: Јутарњи програм (12.05.2017. године) 

 

Извештај 

 

 

У Регулаторно тело за електронске медије пристигло је, у периоду од 

12. до 15. маја 2017. године, више дописа против телевизије Happy, 

поводом гостовања некадашње порнографске звезде Ћићолине у 

Јутарњем програму, када је показала голе груди. 

  

Подносиоци дописа сматрају да је реч о емитовању еротског 

садржаја, чиме је прекршено више законских одредби које се односе 

на заштиту права малолетника у области пружања медијских услуга. 

 

Прегледом снимка јутарњег програма "Добро јутро Србијо" од 

12.05.2017. године, утврђено је да је гостовање Ћићолине емитовано 

у периоду од 09:24 до 10:00 (тц: 09:24:54 - 10:01:02).  

 

Спорни садржај уследио је након што је један од водитеља, Миломир 

Марић, који обавља и функцију главног и одговорног уредника 

телевизије, упитао гошћу шта је на њој право, а шта вештачко. 
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Објашњавајући да јој груди нису природне, ширећи мајицу да 

покаже део попрсја, гошћа је неколико пута упитала да ли може да 

их покаже. Водитељка је тада разговарала са водитељем, питала је: 

"Шта кажете господине Марићу, задовољни?", а он је одговорио 

"апсолутно задовољан". Након тога је преводилац, на поновљено 

питање гошће да ли може да покаже груди, одговорио да може. Она 

је потом потпуно спустила мајицу и показала груди, а затим и устала 

(тц: 9:53:36 до 9:53:45), што су водитељи прокоментарисали: "То је 

баш за јутарњи програм" и "Добро дошли у јутарњи програм. Децо у 

школу. Ево, деца у школу да иду." 

 

 тц: 9:53:38 

 тц: 9:53:44 

 

Конотацију непримерену времену емитовања и врсти садржаја имали 

су и делови разговора, најчешће подстицани питањима водитеља, као 

што су: да ли је имала секс у парламенту, је ли била на оргијама код 

Берлусконија, да ли је израчунала са колико је мушкараца била и је 

ли јој то битно и слично, као и одговори гошће који су се односили 

на период док је била порно глумица, на пример, број мушкараца са 

којима је била. 

Ћићолина је гостовала у јутарњем програму овог пружаоца медијске 

услуге поводом документарног филма о њеном животу који је требао 

да буде приказан на Белдокс фестивалу у Београду, а за који је 

емитован и трејлер са блурованим кадровима обнажене глумице.  

 



 

 

 
 

3 

Садржај није био означен бројком о препорученом годишту. 

    

 

 

НАПОМЕНА:  

 

Nacionalnој Happy TV је у претходе две године, од 1. јуна 2015. до 

1. јуна 2017, изречено шест мера упозорења због емитовања 

садржаја који могу да нашкоде физичком, моралном или 

менталном развоју малолетника, непоштовања достојанства 

личности малолетника, због кршења општих обавеза пружалаца 

медијских услуга у односу на програмске садржаје, због говора 

мржње и непоштовања достојанства личности, као и емитовања 

садржаја неподесних за млађе од 18 година пре 23 сата.  

 

Закључак 

 

Могућа повреда одредби: 

 

- Закон о електронским медијима члан 50.  став 3. Обавеза 

поштовања људских права (Садржаји који могу да шкоде физичком, менталном 

или моралном развоју малолетника морају бити јасно означени и не објављују се у 

време кад се основано може очекивати да их малолетници прате, имајући у виду 

уобичајени распоред њихових активности, осим изузетно као заштићена услуга са 

условним приступом на начин предвиђен овим законом.) 

 

- Закон о електронским медијима члан 68.  став 10. Заштита 

малолетних лица (Пружаоци медијске услуге су дужни да јасно означе програме 

који су у стању да угрозе малолетнике или су за њих неприкладни, као и да на то 

упозоре старатеље.) 
 

- Правилник о заштити права малолетника у области пружања 

медијских услуга члан 3. став 1. Опште обавезе (Пружалац медијске 

услуге је дужан да предузме све неопходне мере како његов програмски садржај не 

би нашкодио развоју малолетника, имајући при том у виду да малолетници 

уживају право на већи степен заштите слободног развоја личнпости него 

пунолетна лица) 

 

- Правилник о заштити права малолетника у области пружања 

медијских услуга члан 5. став 1. Програмски садржаји који могу 

нашкодити развоју малолетника - Опште обавезе (Пружалац медијске услуге 

дужан је да програмски садржај који може нашкодити развоју малолетника јасно 

означи на начин уређен овим правилником и не сме га објавити у време кад се 

основано може очекивати да га малолетници прате, имајући у виду уобичајени 

распоред њихових активности.) 

 

- Правилник о заштити права малолетника у области пружања 

медијских услуга члан 6. став 1. Обавеза категоризације програмских 

садржаја (Пружалац медијске услуге категоризује сваки програмски садржај који 

може нашкодити развоју малолетника.) 
   

      

01.06.2017.       Служба за надзор и анализу 

          

 

 


