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Број: 01-1100/21 

Датум: 15.06.2021. године 

Београд 

 

 

З А П И С Н И К 

 

  

са 228. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, 

одржане 31. маја 2021. године, са почетком у 11.37 часова. 

 

Седници су присуствовали следећи чланови Савета: 

 

1. Оливера Зекић, председница Савета 

2. Александра Јанковић, чланица Савета 

3. Јудита Поповић, чланица Савета 

4. Вишња Аранђеловић, чланица Савета 

5. Радоје Кујовић, члан Савета 

6. Александар Витковић, члан Савета 

7. Милорад Вукашиновић, члан Савета 

 

Седници су присуствовали и: 

 

1. Рајка Галин Ћертић, извршна директорка 

2. Душица Недељковић, начелница Правне службе 

3. Стевица Смедеревац, начелник службе за надзор и анализу 

4. Срђан Миљковић, аналитичар пројеката 

 

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 председавала председница Савета Регулаторног тела за електронске 

медије, Оливера Зекић, која је констатовала да седници присуствује већина чланова 

Савета, те да Савет има кворум за рад. 

 

За седницу је предложен следећи дневни ред: 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Усвајање Записника са 227. редовне седнице Савета одржане 10. маја 2021. 

године и Записника са 397. ванредне седнице Савета одржане 20. маја 2021. 

године; 

3. Разматрање Извештаја Комерцијални пружаоци медијских услуга - Начини 

испуњавања законских и програмских обавеза за 2020. годину и доношење 

одлуке;  
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4. Разматрање Извештаја Јавни медијски сервис Радио-телевизија Војводине 

– Начини испуњавања законских програмских обавеза за период 01.01. – 

31.12.2020. године и доношење одлуке;  

5. Разматрање Извештаја Јавни медијски сервис Радио-телевизија Cрбије – 

Начини испуњавања законских програмских обавеза за период 01.01. – 

31.12.2020. године и доношење одлуке;  

6. Разно; 

 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Председница Савета Регулаторног тела за електронске медије Оливера Зекић 

предложила је допуну дневног реда следећом тачком: 

 

1. Усвајање Записника са 398. ванредне седнице Савета одржане 28. 

маја 2021. године; 

 

Након разматрања наведеног, председница Савета, Оливера Зекић, је 

предложила, а Савет једногласно усвојио допуњен дневни ред 228. редовне седнице: 

 

2. Усвајање Записника са 227. редовне седнице Савета одржане 10. маја 2021. 

године, Записника са 397. ванредне седнице Савета одржане 20. маја 2021. 

године и Записника са 398. ванредне седнице Савета одржане 28. маја 2021. 

године; 

3. Разматрање Извештаја Комерцијални пружаоци медијских услуга - Начини 

испуњавања законских и програмских обавеза за 2020. годину и доношење 

одлуке;  

4. Разматрање Извештаја Јавни медијски сервис Радио-телевизија Војводине 

– Начини испуњавања законских програмских обавеза за период 01.01. – 

31.12.2020. године и доношење одлуке;  

5. Разматрање Извештаја Јавни медијски сервис Радио-телевизија Cрбије – 

Начини испуњавања законских програмских обавеза за период 01.01. – 

31.12.2020. године и доношење одлуке;  

6. Разно; 

 

 

2. Усвајање Записника са 227. редовне седнице Савета одржане 10. маја 

2021. године, Записника са 397. ванредне седнице Савета одржане 20. 

маја 2021. године и Записника са 398. ванредне седнице Савета одржане 

28. маја 2021. године; 

  

Након спроведене дискусије, председница Савета, Оливера Зекић, је 

предложила, а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усвајају се: Записник са 227. редовне седнице Савета одржане 10. маја 2021. 

године, Записник са 397. ванредне седнице Савета одржане 20. маја 2021. године и 

Записник са 398. ванредне седнице Савета одржане 28. маја 2021. године. 
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3. Разматрање Извештаја Комерцијални пружаоци медијских услуга - 

Начини испуњавања законских и програмских обавеза за 2020. годину и 

доношење одлуке;  

 

Срђан Миљковић, аналитичар пројеката, навео је да ПМУ ТВ Б92 није испунила нити 

једну законску програмску обавезу јер јој је удео европских АВ дела – 17,10%, удео 

европских АВ дела независних продуцената – 4,61% и удео сопствене продукције – 

20,41%.  У односу на достављени програмски елаборат ТВ Б92 показала је жанровску 

избалансираност садржаја, али јој, ипак, недостаје елаборатом најављен квалитетан 

дечји програм сопствене продукције. Током 2020. године на програму ТВ Б92 изостао 

је културно-уметнички програм.  

Наведени аналитичар пројеката навео је да је ПМУ РТВ Пинк испунио квоту европских 

АВ дела – 62,74% и  квоту сопствене продукције – 90,52%, али да није испунио квоту 

европских АВ дела независних продуцената – 9,53%  с тим да је 2019. године 

испуњавао све три обавезе. У односу на достављени Програмски елаборат и члан 11. 

Правилника о минималним условима за пружање медијске услуге у 2020. години 

изостало је емитовање образовних, културно-уметничких и дечјих програмских 

саджаја. 

ПМУ ТВ Прва испунила све три обавезне програмске квоте: удео европских АВ дела – 

97,94%, удео европских АВ дела независних продуцената – 14,62% и удео сопствене 

продукције – 44,03%. У програму ТВ Прва изостало је емитовање научно-образовних и 

културно-уметничких програмских садржаја. 

ПМУ Национална Хепи ТВ испунила је квоту европских АВ дела – 98,88% и квоту 

сопствене продукције – 93,89%, али није испунила квоту европских АВ дела 

независних продуцената –  5,31%. У 2020. години у програму овог ПМУ  изостало је 

емитовање научно-образовних, културно-уметничких и дечјих програмских садржаја. 

Чланица Савета, Јудита Поповић, затражила је појашњења од Стручне службе у вези 

извештаја, а она се односе на број изречених мера ПМУ током 2020. године и законске 

мере које  може Савет да предузме према ПМУ на основу истог. 

Извршна директорка објаснила је да свако кршење одредби из члана 47-71 Закона о 

електронским медијима представља основ за изрицање мера. 

 

Након спроведене дискусије, председница Савета, Оливера Зекић, је 

предложила, а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се извештај Комерцијални пружаоци медијских услуга - Начини 

испуњавања законских и програмских обавеза за 2020. годину. 

 

Извештај Комерцијални пружаоци медијских услуга - Начини испуњавања 

законских и програмских обавеза за 2020. годину објавити на сајту Регулаторног тела 

за електронске медије. 

 

Обавити разговоре са ПМУ којима је издата дозвола за подручје целе Републике, 

поводом података наведених у извештају. 
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4. Разматрање Извештаја Јавни медијски сервис Радио-телевизија 

Војводине – Начини испуњавања законских програмских обавеза за 

период 01.01. – 31.12.2020. године и доношење одлуке;  

 

Срђан Миљковић, аналитичар пројеката, навео је да Радио-телевизија Војводине на оба 

своја телевизијска канала (РТВ 1 и РТВ 2) у 2020. години испунила: 

-обавезу која произилази из члана 65. Закона о електронским медијима – обавезну 

квоту европских аудио-визуелних дела: удео европских АВ дела на РТВ 1 износи 

55,95%, а на РТВ 2 – 53,17%;  

-обавезу која произилази из члана 70. Закона о електронским медијима – обавезну 

квоту сопствене продукције: удео сопствене продукције на РТВ 1 изоси 39,89%, а на 

РТВ 2 – 46,45% и 

-обавезу која произилази из члана 66. Закона о електронским медијима – обавезну 

квоту европских аудио-визуелних дела независних продуцената Радио-телевизија 

Војводине испунила је на свом првом каналу РТВ 1, на којем емитује програм на 

српском језику, са вредношћу од 13,12%. На свом другом каналу (РТВ 2), на којем 

емитује програм намењен мањинским етничким заједницама, Радио-телевизија 

Војводине није испунила ову обавезну програмску квоту – 4,92%. Жанровском 

структуром програма РТВ 1, као и у свим раније посматраним годинама, доминира 

информативни програм – 36,70%.  

Други канал покрајинског јавног медијског сервиса – РТВ 2 резервисан је за програме 

на језицима мањинских националних заједница – сви програми на језицима 

националних заједница (сем програма на румунском и ромском језику) у 2020. години 

забележили су макар и симболичан раст удела у укупном емисионом времену програма 

РТВ 2. 

Милорад Вукашиновић, члан Савета, навео је да се „види“ криза идеја у програмима 

телевизија, али да је изненађујући податак заступљност верског програма од 1,19% 

имајући у виду да је РТВ својевремено имао емисију Буквар православља.  

 

   Након спроведене дискусије, председница Савета, Оливера Зекић, је 

предложила, а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се извештај Јавни медијски сервис „Радио-телевизија Војводине“ – 

Начини испуњавања законских програмских обавеза за период 01.01. – 31.12.2020. 

године 

 

Извештај Јавни медијски сервис „Радио-телевизија Војводине“ – Начини 

испуњавања законских програмских обавеза за период 01.01. – 31.12.2020. године 

објавити на сајту Регулаторног тела за електронске медије. 

 

Обавити разговоре са представницима Јавног медијског сервиса „Радио-

телевизија Војводине“ поводом података наведених у извештају. 
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5. Разматрање Извештаја Јавни медијски сервис „Радио-телевизија 

Cрбије“ – Начини испуњавања законских програмских обавеза за 

период 01.01. – 31.12.2020. године и доношење одлуке;  

 

Срђан Миљковић, аналитичар пројеката, навео је да је Радио-телевизија Србије на свом 

првом телевизијска канала (РТС 1) у 2020. години испунила обавезну квоту европских 

аудио-визуелних дела – 57,53%, док на другом ланалу (РТС 2) није испунила ову 

обавезну програмску квоту – 49,22%. Обавезну квоту европских аудио-визуелних дела 

независних продуцената Радио-телевизија Србије није испунила ни на првом каналу 

РТС 1 (7,84%), ни на другом каналу РТС 2 (9,59%). Такође, обавезну квоту сопствене 

продукције Радио-телевизија Србије испунила је на оба своја телевизијска канала: удео 

сопствене продукције на РТС 1 износи 52,54%, а на РТС 2 – 30,99%. 

Програмска концепција РТС 1 је да се на овом каналу емитују атрактивни садржаји 

велике гледаности, па су најзаступљенији информативни (37,47%), серијски (16,44%) и 

филмски програм (14,65%). Жанровска структура програма РТС 2 показује највећу 

заступљеност филмског програма (16,68%), али и значајне уделе музичког (13,10%), 

научно-образовног (12,56%) и документарног програма (12,46%). Културно-уметнички 

програм не остварује значајнији удео у понуди програма РТС 2 (2,93%), али зато 

програм РТС 3 носи слоган „24 сата програма културе и уметности“.  

 

   Након спроведене дискусије, председница Савета, Оливера Зекић, је 

предложила, а чланови Савета једногласно донели 

 

 

О Д Л У К А 

 

Усваја се извештај Јавни медијски сервис „Радио-телевизија Cрбије“ – Начини 

испуњавања законских програмских обавеза за период 01.01. – 31.12.2020. године 

 

Извештај Јавни медијски сервис „Радио-телевизија Cрбије“ – Начини 

испуњавања законских програмских обавеза за период 01.01. – 31.12.2020. године 

објавити на сајту Регулаторног тела за електронске медије. 

 

Обавити разговоре са представницима Јавног медијског сервиса „Радио-

телевизија Cрбије“ поводом података наведених у извештају. 

 

 

Седница завршена у 12:50 часова. 

 

Записник сачинила: 

НАЧЕЛНИЦА ПРАВНЕ СЛУЖБЕ 

 

ДУШИЦА НЕДЕЉКОВИЋ 

 

 

ПРЕДСЕДНИЦА САВЕТА 

 

ОЛИВЕРА ЗЕКИЋ 


