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Број: 01-1173/2021 
Датум: 18.06.2021. године 

Београд 

 

 

З А П И С Н И К 

 

  

са 229. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, 

одржане 15. јуна 2021. године, са почетком у 11.20 часова. 

 

Седници су присуствовали следећи чланови Савета: 

 

1. Горан Петровић, заменик председнице Савета 

2. Александра Јанковић, чланица Савета 

3. Јудита Поповић, чланица Савета 

4. Вишња Аранђеловић, чланица Савета 

5. Александар Витковић, члан Савета 

6. Милорад Вукашиновић, члан Савета 

 

Седници су присуствовали и: 

 

1. Рајка Галин Ћертић, извршна директорка 

2. Душица Недељковић, начелница Правне службе 

3. Милан Тодоровић, генерални секретар 

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 председнице Савета Регулаторног тела за 

електронске медије, Горан Петровић, који је констатовао 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 228. редовне седнице Савета Регулаторног тела за 

електронске медије одржане 31. маја 2021. године; 

3. Разговор са представницима ПМУ Прва телевизија д.о.о.,  Београд - Прва у вези 

са Извештајем Комерцијални пружаоци медијских услуга - Начини испуњавања 

законских и програмских обавеза за 2020. годину;  

4. Разговор са представницима ПМУ Б92 д.о.о., Београд - ТВ Б92 у вези са 

Извештајем Комерцијални пружаоци медијских услуга - Начини испуњавања 

законских и програмских обавеза за 2020. годину; 
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5. Разговор са представницима ПМУ Happy TV д.о.о., Београд - Nacionalna Happy 

TV у вези са Извештајем Комерцијални пружаоци медијских услуга - Начини 

испуњавања законских и програмских обавеза за 2020. годину; 

6. Разговор са представницима ПМУ  Pink International Company д.о.о., Београд - 

TV Pink у вези са Извештајем Комерцијални пружаоци медијских услуга - 

Начини испуњавања законских и програмских обавеза за 2020. годину; 

7. Разно; 

 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања наведеног, заменик председнице Савета, Горан Петровић, је 

предложио, а Савет једногласно усвојио дневни ред 229. редовне седнице: 

 

2. Усвајање Записника са 228. редовне седнице Савета Регулаторног тела 

за електронске медије одржане 31. маја 2021. године; 

3. Разговор са представницима ПМУ Прва телевизија д.о.о.,  Београд— 

Прва у вези са Извештајем Комерцијални пружаоци медијских услуга - 

Начини испуњавања законских и програмских обавеза за 2020. годину;  

4. Разговор са представницима ПМУ Радио дифузно предузеће Б92 

друштво са ограниченом одговорношћу, Београд — ТВ Б92 у вези са 

Извештајем Комерцијални пружаоци медијских услуга - Начини 

испуњавања законских и програмских обавеза за 2020. годину; 

5. Разговор са представницима ПМУ Предузеће за маркетинг, издавачку 

делатност, радио и телевизију Happy TV д.о.о., Београд – Nacionalna 

Happy TV у вези са Извештајем Комерцијални пружаоци медијских 

услуга - Начини испуњавања законских и програмских обавеза за 2020. 

годину; 

6. Разговор са представницима ПМУ  Предузеће за информисање и 

маркетинг Pink International Company д.о.о., Београд — TV Pink у вези 

са Извештајем Комерцијални пружаоци медијских услуга - Начини 

испуњавања законских и програмских обавеза за 2020. годину; 

7. Разно; 

 

 

2. Усвајање Записника са 228. редовне седнице Савета Регулаторног тела 

за електронске медије одржане 31. маја 2021. године; 

  

Након спроведене дискусије, заменик председнице Савета, Горан Петровић, је 

предложио, а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се Записник са 228. редовне седнице Савета Регулаторног тела за 

електронске медије одржане 31. маја 2021. године. 
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3. Разговор са представницима ПМУ Прва телевизија д.о.о.,  Београд— 

Прва у вези са Извештајем Комерцијални пружаоци медијских услуга - 

Начини испуњавања законских и програмских обавеза за 2020. годину;  

 

Седници су приступиле представнице ПМУ Катарина Павловић и Ана Шушњар. 

 

Представнице ПМУ навеле су предности и недостатке програмског садржаја који се 

емитује у програму ПМУ који је забележен у Извештају. У разговору су истакле да 

улажу напор у побољшање квалитета програмског садржаја као и у отклањању 

прекршаја и других недостатака. Представнице ПМУ су навеле да је због епидемије 

Корона вируса дошло до одлагања реализације многих програмских садржаја и да ће у 

наредном периоду почети да се реализују планирани пројекти. 

 

Начелник службе за мониторинг и анализу Стевица Смедеревац изнео је кратак садржај 

Извештаја. 

 

Чланица Савета Јудита Поповић истакла је да је потребно унапредити програмски 

садржај ПМУ, посебно водећи рачуна о повећању културно-уметничког, научног и 

дечијег програма. 

 

Члан Савета Вишња Аранђеловић поставила је питање о заступљености представника 

опозиције у програмском садржају ПМУ и упитала да ли у том смислу постоје одређене 

потешкоће. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председнице Савета, Горан Петровић, је 

предложио, а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Констатује се да су чланови Савета РЕМ-а обавили разговор са представницима 

ПМУ којима је издата дозвола за подручје целе Републике поводом података наведених 

у извештају. 

  

 

4. Разговор са представницима ПМУ Радио дифузно предузеће Б92 

друштво са ограниченом одговорношћу, Београд — ТВ Б92 у вези са 

Извештајем Комерцијални пружаоци медијских услуга - Начини 

испуњавања законских и програмских обавеза за 2020. годину;  

 

Представнице ПМУ изнеле су свој став навеле предности и недостатке програмског 

садржаја који се емитује у програму ПМУ који је забележен у Извештају. У разговору 

су истакле да улажу напор у побољшање квалитета програмског садржаја као и у 

отклањању прекршаја и других недостатака. Представнице ПМУ су навеле да је због 

епидемије Корона вируса дошло до одлагања реализације многих програмских 

садржаја и да ће у наредном периоду почети да се реализују планирани пројекти. 

 

Начелник службе за мониторинг и анализу Стевица Смедеревац изнео је кратак садржај 

Извештаја. 
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Чланица Савета Јудита Поповић истакла је да је потребно унапредити програмски 

садржај ПМУ, посебно водећи рачуна о повећању културно-уметничког, научног и 

дечијег програма. 

 

Члан Савета Вишња Аранђеловић поставила је питање о заступљености 

представника опозиције у програмском садржају ПМУ и упитала да ли у том смислу 

постоје одређене потешкоће. 

 

   Након спроведене дискусије, заменик председнице Савета, Горан Петровић, је 

предложио, а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Констатује се да су чланови Савета РЕМ-а обавили разговор са представницима 

ПМУ којима је издата дозвола за подручје целе Републике поводом података наведених 

у извештају. 

  

 

5. Разговор са представницима ПМУ Предузеће за маркетинг, издавачку 

делатност, радио и телевизију Happy TV д.о.о., Београд – Nacionalna 

Happy TV у вези са Извештајем Комерцијални пружаоци медијских 

услуга - Начини испуњавања законских и програмских обавеза за 2020. 

годину;  

 

Седници су приступили представници ПМУ Александра Крстић и Миломир Марић. 

 

Представници ПМУ навели су предности и недостатке програма ПМУ који је 

забележен у Извештају. У разговору су истакли да улажу напор у побољшање 

квалитета програма као и у отклањање прекршаја и других недостатака. Истакли су 

такође да је већ током 2021. године видљив напредак у смислу смањења броја 

прекршаја као и смањење процента учешћа Ријалити програма у укупном програму.  

 

Начелник службе за мониторинг и анализу Стевица Смедеревац изнео је кратак садржај 

Извештаја. 

 

Чланица Савета Јудита Поповић истакла је да је потребно унапредити програмски 

садржај ПМУ, посебно водећи рачуна о повећању културно-уметничког, научног и 

дечијег програма. Такође, Јудита Поповић истакла је да је потребно смањити учешће 

Ријалити програма у укупном програму јер оно у 2020. години износи око 39%, а како 

би дошло до раста квалитета програма. 

 

Члан Савета Александра Јанковић истакла је да је потребно уз консултацију са 

представницима стручне службе РЕМ-а направити бољу класификацију програма 

како би поједини недостатци били уклоњени и одређена врста програмског садржаја 

била уочљива. 

 

Члан Савета Вишња Аранђеловић поставила је питање о заступљености 

представника опозиције у програмском садржају ПМУ и упитала да ли у том смислу 

постоје одређене потешкоће. 
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   Након спроведене дискусије, заменик председнице Савета, Горан Петровић, је 

предложио, а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К А 

 

Констатује се да су чланови Савета РЕМ-а обавили разговор са представницима 

ПМУ којима је издата дозвола за подручје целе Републике поводом података наведених 

у извештају. 

  

 

6. Разговор са представницима ПМУ  Предузеће за информисање и 

маркетинг Pink International Company д.о.о., Београд — TV Pink у вези 

са Извештајем Комерцијални пружаоци медијских услуга - Начини 

испуњавања законских и програмских обавеза за 2020. годину;  

 

Пртедставници ПМУ били су спречени да присуствују седници. 

 

   Након спроведене дискусије, заменик председнице Савета, Горан Петровић, је 

предложио, а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К А 

 

Одлаже се за следећу седницу Савета разговор са представницима ПМУ којима 

је издата дозвола за подручје целе Републике поводом података наведених у извештају. 

 

 

 

Седница завршена у 12:15 часова. 

 

Записник сачинила: 

СЕКРЕТАР КАНЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА 

 

ДРАГАНА ТАЉИЋ 

 

 

ПРЕДСЕДНИЦА САВЕТА 

 

ОЛИВЕРА ЗЕКИЋ 


