Број: 01-1200/21
Датум: 13.07.2021.
Београд
ЗАПИСНИК
са 230. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије,
одржане 18. јуна 2021. године, са почетком у 11.20 часова.
Седници су присуствовали следећи чланови Савета:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Горан Петровић, заменик председнице Савета
Александра Јанковић, чланица Савета
Јудита Поповић, чланица Савета
Вишња Аранђеловић, чланица Савета
Александар Витковић, члан Савета
Милорад Вукашиновић, члан Савета
Радоје Кујовић, члан Савета

Седници су присуствовали и:
1.
2.
3.
4.
5.

Рајка Галин Ћертић, извршна директорка
Душица Недељковић, начелница Правне службе
Милан Тодоровић, генерални секретар
Стевица Смедеревац, начелник службе за надзор и анализу
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. Разговор са представницима Јавног медијског сервиса „Радио-телевизија
Cрбије“ у вези са извештајем Јавни медијски сервис „Радио-телевизија Cрбије“ –
Начини испуњавања законских програмских обавеза за период 01.01. –
31.12.2020. године;
3. Разговор са представницима Јавног медијског сервиса „Радио-телевизија
Војводине“ у вези са извештајем Јавни медијски сервис Радио-телевизија
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Војводине – Начини испуњавања законских програмских обавеза за период
01.01. – 31.12.2020. године;

1.

Усвајање дневног реда;

Заменик председнице Савета, Горан Петровић, предложио је допуну дневног реда.
1. Усвајање Записника са 229. редовне седнице Савета Регулаторног тела за
електронске медије одржане 15. јуна 2021. године;
2. Разматрање Извештаја Финансијске службе о измени назива врсте поступка
јавне набавке и измени Плана набавки за 2021. годину и доношење одлуке;
Након разматрања наведеног, заменик председнице Савета, Горан Петровић, је
предложио, а Савет једногласно усвојио допуњен дневни ред 230. редовне седнице:
2. Усвајање Записника са 229. редовне седнице Савета Регулаторног тела
за електронске медије одржане 15. јуна 2021. године;
3. Разговор са представницима Јавног медијског сервиса „Радиотелевизија Cрбије“ у вези са извештајем Јавни медијски сервис „Радиотелевизија Cрбије“ – Начини испуњавања законских програмских
обавеза за период 01.01. – 31.12.2020. године;
4. Разговор са представницима Јавног медијског сервиса „Радиотелевизија Војводине“ у вези са извештајем Јавни медијски сервис
Радио-телевизија Војводине – Начини испуњавања законских
програмских обавеза за период 01.01. – 31.12.2020. године;
5. Разматрање Извештаја Финансијске службе о измени назива врсте
поступка јавне набавке и измени Плана набавки за 2021. годину и
доношење одлуке;

2. Усвајање Записника са 229. редовне седнице Савета Регулаторног тела
за електронске медије одржане 15. јуна 2021. године;
Након спроведене дискусије, заменик председнице Савета, Горан Петровић, је
предложио, а чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Усваја се Записник са 229. редовне седнице Савета Регулаторног тела за
електронске медије одржане 15. јуна 2021. године.

3. Разговор са представницима Јавног медијског сервиса „Радиотелевизија Cрбије“ у вези са извештајем Јавни медијски сервис „Радиотелевизија Cрбије“ – Начини испуњавања законских програмских
обавеза за период 01.01. – 31.12.2020. године;
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Седници су приступили представници Јавног медијског сервиса „Радио-телевизија
Cрбије“ Драган Бујошевић, генерални директор и Владан Чкркић, директот ТВ
програма.
Начелник службе за мониторинг и анализу Стевица Смедеревац изнео је кратак садржај
Извештаја.
Директор ЈМС РТС навео је предности и недостатке програмског садржаја који се
емитује у програму Јавног медијског сервиса „Радио-телевизија Црбије“, а који су
забележен у Извештају. Указао је и на проблеме са којим се сусрећу и истакао да је РТС
радио смањеним капацитетом због пандемије изазване Корона вирусом нагласивши да
је од 2600 запослених у одређеном моменту радило свега 800 до 1000 људи. Нагласио је
такође да је током пандемије РТС реализовао комплетан програм школске онлајн
наставе и да је то захтевало ангажовање великог броја запослених, реализовано је преко
4000 сати школског програма у којем су учествовали и запослени из научног програма,
тиме је проценат премијерног програма знатно увећан. Истакао је да нформативни
програм и даље има приоритет, те да је кутурног програма мање и да је сведен
практично на Културни дневник. Забавног програма је било мање због смањеног броја
запослених услед пандемије. Научно образовани програм сведен је на онлајн наставу.
Такође је истакао квалитет програмског садржаја који се емитује на другом и трећем
терестријалном каналу РТС-а, трећи канал садржи само кутурно- уметнички програм,
истакао је да би било добро да се у анализи нађу и 8 телевизијских канала који се
налазе у каблу и 4 радијска канала, нагласио је посебно канал Наука где се 24 сата
емитује само наука и образовање, затим музички канал који се зове Класика и који
емитује само класичну музику. Нагласио је проблем са Независним продукцијама и да
је стално отворен конкурс. Истакао је и серијал емисије Од злата јабука којих је било 21
и које су се бавиле националним мањинама. Истакао је и да је повећан проценат
програма доступан осетљивим групама. Такође је изнео низ пројеката који су тренутно
у реализацији и који ће се наћи у будућој програмској шеми РТС-а.
Члан Савета Јудита Поповић поставила је питање о високом проценту информативног
програма, 37%, да ли се кроз Информативни програм или остале политичке емисије
може допринети подизању културе политичке дебате, те да би РТС могао започне тај
политички дијалог.
Директор ЈМС РТС навео је да су представници опозиционих странака, па и они који
нису у Парламенту, заступљени свакодневно су у прајм тајму у емисији Шта радите
бре, а да са председником може и треба да полемише само кандидат за председика
што је и до сада била пракса.
Члан Савета Александар Витковић изказао је своје задовољство добром праксом у
заступљености националних мањина, те изнео свој став да би било добро да
истичући да долази са Севера Србије могло да дође до сарадње са РТВ-ом па да се
емитује и програм о мађарској националној мањини и да се то не оставља то само за
РТВ. Истичући сарадњу са Панон телевизијом.
Члан Савета Радоје Кујовић изразио је задовоњство значајним порастом програма
који је намењен и прилагођен осетљивим групама.
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Члан Савета Милорад Вукашиновић похвалио је напор РТС-а да у условима
смањеног капацитета успева да одржи квалитет програма. Желео је да сазна податак
колико се дневно потроши креативних идеја, узимајући у обзир међународни
стандард, те изнео истраживање да 1000 креативних идеја дневно произведе РТС.
Такође је желео да сазна да ли РТС размишља о промени визуелног имиџа. Такође,
скренуо је пажњу да би требало да на интернет страници РТС челне људе тзв
Косова, називају исто онако како раде на дневницима тј. представници привремених
институција у Приштини.
Члан Савета Вишња Аранђеловић поставила је питање да ли је истина да је РТС
покушао да откупи права преноса европског првенста у фудбалу и да ли су добили
званичан одговор.
Након спроведене дискусије, заменик председнице Савета, Горан Петровић, је
предложио, а чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Констатује се да су чланови Савета РЕМ-а обавили разговор са представницима
Јавног медијског сервиса „Радио-телевизија Cрбије“ у вези са извештајем Јавни
медијски сервис „Радио-телевизија Cрбије“ – Начини испуњавања законских
програмских обавеза за период 01.01. – 31.12.2020. године.

4. Разговор са представницима Јавног медијског сервиса „Радиотелевизија Војводине“ у вези са извештајем Јавни медијски сервис
Радио-телевизија Војводине – Начини испуњавања законских
програмских обавеза за период 01.01. – 31.12.2020. године;
Седници је приступио представник Јавног медијског сервиса „Радио-телевизија
Војводине“ Ненад Ћаћић главни и одговорни уредник првог програма.
Начелник службе за мониторинг и анализу Стевица Смедеревац изнео је кратак садржај
Извештаја.
Представник Јавног медијског сервиса „Радио-телевизија Војводине“ навео да је због
епидемије Корона вируса РТВ радио смањеним бројем запослених, што је утицало на
програм, тај недостатак покушали су да надоместе програмима Независних продукција.
Такође спортски програм није био заступљен јер није било спортских такмичења услед
пандемије, навео и проблем изазван техничким недостацма услед смањеног броја
запослених. Истакао је да се програм ради на 11 језика националних мањина, те да три
радијске платформе раде на 16 језика националних заједница. Истакао је да се
програми производе на тим језицима што додатно отежава рад, јер нема увек
адекватног програма у независним проодукцијама. Нагласио је да РТВ улаже напор да
реализује емисије намењене осетљивим групама и да је томе посвећена посебна пажња.
Верски прорам такође има одређени проценат раста. Услед пандемије дошло до
одлагања реализације многих програмских садржаја па је представник РТВа нагласио
да ће у наредном периоду почети да се реализују планирани пројекти.
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Начелник службе за мониторинг и анализу Стевица Смедеревац изнео је кратак садржај
Извештаја.
Након спроведене дискусије, заменик председнице Савета, Горан Петровић, је
предложио, а чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Констатује се да су чланови Савета РЕМ-а обавили разговор са представницима
Јавног медијског сервиса „Радио-телевизија Војводине“ у вези са извештајем Јавни
медијски сервис Радио-телевизија Војводине – Начини испуњавања законских
програмских обавеза за период 01.01. – 31.12.2020. године.

5. Разматрање Извештаја Финансијске службе о измени назива врсте
поступка јавне набавке и измени Плана набавки за 2021. годину и
доношење одлуке;
Након спроведене дискусије, заменик председнице Савета, Горан Петровић, је
предложио, а чланови Савета једногласно донели
ОДЛУКУ
Усваја се измена назива врсте поступка јавне набавке у делу назива врсте
поступка тако да се уместо наведеног Отвореног поступка иста ставка измени у
Преговарачки поступак без објављивања јавног позива за набавку редни бр.0005 Услуге
одржавања и дораде софтвера за мониторинг и измену Плана набавки за 2021.годину.
6. Разно;
Члан савета Јудита Поповић изнела је свој став да је Записник са претходне
Седнице Савета непотпун те затражила транскрипт са те седнице.
Седница завршена у 12:20 часова.
Записник сачинила:
СЕКРЕТАР КАНЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА
ДРАГАНА ТАЉИЋ
ПРЕДСЕДНИЦА САВЕТА
ОЛИВЕРА ЗЕКИЋ
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