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Број: 01-1323/21 

Датум: 22. октобра 2021. године 

Београд 

 

 

З А П И С Н И К 

 

  

са 231. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, 

одржане 13. јула 2021. године, са почетком у 11.20 часова. 

 

Седници су присуствовали следећи чланови Савета: 

 

1. Оливера Зекић, председница Савета 

2. Горан Петровић, заменик председнице Савета 

3. Александра Јанковић, чланица Савета 

4. Јудита Поповић, чланица Савета 

5. Вишња Аранђеловић, чланица Савета 

6. Александар Витковић, члан Савета 

7. Милорад Вукашиновић, члан Савета 

8. Радоје Кујовић, 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 председавала председница Савета Регулаторног тела за електронске 

медије, Оливера Зекић, која је констатовала да седници присуствују сви чланови 

Савета, те да Савет има кворум за рад. 

 

За седницу је предложен следећи дневни ред: 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Усвајање Записника са 230. редовне седнице Савета Регулаторног тела за 

електронске медије одржане 31. маја 2021. године, 399. ванредне седнице 

Савета Регулаторног тела за електронске медије одржане 21. јуна 2021. 

године, 400. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске 

медије одржане 08. јула 2021. године; 
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3. Разговор са представницима ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд - 

TV Pink у вези са Извештајем, позвив за 11 часова Комерцијални пружаоци 

медијских услуга - Начини испуњавања законских и програмских обавеза за 

2020. годину; 

4. Доношење одлуке о издавању дозволе на основу Јавног конкурса за пружање 

медијске услуге радија путем терестричког аналогног преноса за подручје 

целе Републике Србије;  

5. Разматрање и доношење одлуке о расписивању Јавног конкурса за издавање 

дозволе за пружање медијске услуге радија путем терестричког аналогног 

преноса за подручје града Сомбора (фреквенција 97,5 MHz); 

6. Разматрање Листе кандидата за именовање шест чланова Управног одбора 

Јавне медијске установе „Радио-Телевизија Србије"(РТС) од 20.11.2020. 

године и доношење одлуке;  

7. Разматрање Листе кандидата за именовање шест чланова Управног одбора 

Јавне медијске установе „Радио-Телевизија Војводине"(РТВ) од 20.11.2020. 

године и доношење одлуке; 

8. Разно; 

 

  

1. Усвајање дневног реда; 

 

Након разматрања наведеног, председница Савета, Оливера Зекић, је 

предложила, а Савет једногласно усвојио дневни ред 231. редовне седнице: 

 

2. Усвајање Записника са 230. редовне седнице Савета Регулаторног тела 

за електронске медије одржане 31. маја 2021. године, 399. ванредне 

седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије одржане 21. 

јуна 2021. године, 400. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за 

електронске медије одржане 08. јула 2021. године; 

3. Разговор са представницима ПМУ Pink International Company д.о.о., 

Београд - TV Pink у вези са Извештајем, позвив за 11 часова 

Комерцијални пружаоци медијских услуга - Начини испуњавања 

законских и програмских обавеза за 2020. годину; 

4. Доношење одлуке о издавању дозволе на основу Јавног конкурса за 

пружање медијске услуге радија путем терестричког аналогног преноса 

за подручје целе Републике Србије;  

5. Разматрање и доношење одлуке о расписивању Јавног конкурса за 

издавање дозволе за пружање медијске услуге радија путем 

терестричког аналогног преноса за подручје града Сомбора 

(фреквенција 97,5 MHz); 

6. Разматрање Листе кандидата за именовање шест чланова Управног 

одбора Јавне медијске установе „Радио-Телевизија Србије"(РТС) од 

20.11.2020. године и доношење одлуке;  

7. Разматрање Листе кандидата за именовање шест чланова Управног 

одбора Јавне медијске установе „Радио-Телевизија Војводине"(РТВ) од 

20.11.2020. године и доношење одлуке; 

8. Разно; 
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2. Усвајање Записника са 230. редовне седнице Савета Регулаторног тела 

за електронске медије одржане 31. маја 2021. године, 399. ванредне 

седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије одржане 21. 

јуна 2021. године, 400. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за 

електронске медије одржане 08. јула 2021. године; 

  

Након спроведене дискусије, председница Савета, Оливера Зекић, је 

предложила, а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се Записник са 230. редовне седнице Савета Регулаторног тела за 

електронске медије одржане 31. маја 2021. године, 399. ванредне седнице Савета 

Регулаторног тела за електронске медије одржане 21. јуна 2021. године, 400. ванредне 

седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије одржане 08. јула 2021. године. 

 

 

3. Разговор са представницима ПМУ Pink International Company д.о.о., 

Београд - TV Pink у вези са Извештајем, позвив за 11 часова 

Комерцијални пружаоци медијских услуга - Начини испуњавања 

законских и програмских обавеза за 2020. годину;  

 

Седници су приступили представници ПМУ Жељко Митровић, власник и директор и 

Татјана Ђурашиновић, Правни заступник. 

 

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

Извештаја. 

 

Власник и директор ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд - TV Pink господин 

Митровић навео је предности и недостатке програмског садржаја који се емитује у 

програму Pink International Company д.о.о., Београд - TV Pink, а који су забележен у 

Извештају. Истакао је да је проблем у категоризацији програма. Говорио је о Јутарњем 

програму, за који је рекао да је колажног типа и да покрива Информативни, кутурно- 

уметнички и забавни програм и да су све три врсте програма припремљене веома 

одговорно и професионално. Нагласио је да Јутарњи програм траје четири сата и да у 

њему често има образовног програма, да Pink International Company д.о.о., Београд - TV 

Pink има свој научни центар и да се поједине теме врло озбиљно обрађују. Господин 

Митровић је истакао да у Јутарњем програму има и дечијег програма, кроз најаве 

дечијих играних представа, инсертима из представа и гостовања глумаца са којима се 

разговара о манифестацијама које се организују за децу. Представник ПМУ Pink 

International Company д.о.о., Београд - TV Pink господин Митровић рекао је да у 

програму нема цртаних филмова али да је у целокупном програму деци посвећењо 

доста пажње кроз садржаје о којима је говорио.  

 

Начелник службе за мониторинг и анализу Стевица Смедеревац навео је да је раније 

било сарадње са запосленима на Pink International Company д.о.о., Београд - TV Pink и 

да су тада запослени у РЕМ-у давали консултације око категоризације програма, те да 

би та врста сарадње требало да буде обновљена како би се уклонили недостаци. 

 

http://www.rem.rs/uploads/files/izvestaji%20o%20nadzoru/Komercijalni%20pru%C5%BEaoci%20medijskih%20usluga%20-%20na%C4%8Dini%20ispunjavanja%20zakonskih%20i%20programskih%20obaveza%20-%20izve%C5%A1taj%20za%202020.pdf
http://www.rem.rs/uploads/files/izvestaji%20o%20nadzoru/Komercijalni%20pru%C5%BEaoci%20medijskih%20usluga%20-%20na%C4%8Dini%20ispunjavanja%20zakonskih%20i%20programskih%20obaveza%20-%20izve%C5%A1taj%20za%202020.pdf
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Власник и директор ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд - TV Pink господин 

Митровић истакао је да ће се ПМУ решити проблем са недостатком научно-образовног, 

културно-уметничког и дечијег програма. 

 

Члан Савета Јудита Поповић цитирала је Закон о електронским медијима у коме се 

наводи да ПМУ има обавезу да дориноси подизању образовног и културног нивоа 

грађана. Затим је навела да Pink International Company д.о.о., Београд - TV Pink Pink има 

висок проценат информативног програма од 30% и ријалити програма 40%, а затим 

изнела свој став да тако висок проценат оваквог садржаја не доприноси подизању 

културног и образовног нивоа грађана. Члан савета Јудита Поповић сматра да није 

потребно пуко испуњавање форме, да се одређени проценат програмског садржаја 

задовољи, већ сматра да је потребно квалитативно испунити програм. Члан савета 

Јудита Поповић сматра да сама класификација програма неће поправити квалитативно 

програм и износи свој став да РЕМ у том случају може да реагује у складу са својим 

овлашћењима у складу са Законом, уколико ПМУ одступи од свог програмског 

елабората. 

 

Члан Савета Вишња Аранђеловић поставила је питање о заступљености 

представника опозиције у програмском садржају ПМУ Pink International Company 

д.о.о., Београд - TV Pink и упитала да ли у том смислу постоје одређене потешкоће. 

 

Представник ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд - TV Pink Жељко 

Митровић истакао је да представници опозиције одбијају да учествују у програму 

Pink International Company д.о.о., Београд - TV Pink , пре свега истичући емисију Хит 

Твит. Представник ПМУ Жељко Митровић наглашава да информативни програм 

равномерно представља активности свих парламентарних странака, а истиче да 

ПМУ нема обавезу да представља ванпарламентарне политичке организације али да 

Pink International Company д.о.о., Београд - TV Pink и њихове представнике позивају 

у своје емисије. 

 

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 

уочљивија. Члан Савета Александра Јанковић говорила је и о Ријалити програму на ТВ 

Пинк и истакла да Савет РЕМ-а са пажљом прати извештаје стручне службе РЕМ-а и 

нагласила да Савет расправља о прекршајима које служба уочи. 

 

Представник ПМУ Жељко Митровић истакао је да је телевизија Пинк увела неколико 

степена контроле ријалити програма. Нагласио је да Ријалити програм прати велика 

организација и продукција и истакао да се програм емитује са одложеним преносом, да 

је програм увек блурован када се појави неприкладан садржај тада се такође и тон 

бипује како неприкладан говор не би био емитован. Представник ПМУ Жељко 

Митровић истакао је да се најчешће спорни садржаји налазе на интернет страницама и 

другим електронским медијима али не у програму ПМУ-а. 

 

Након спроведене дискусије, председница Савета, Оливера Зекић, је 

предложила, а чланови Савета једногласно донели 
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О Д Л У К У 

 

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

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. 

 

  

4. Доношење одлуке о издавању дозволе на основу Јавног конкурса за 

пружање медијске услуге радија путем терестричког аналогног преноса 

за подручје целе Републике Србије;  

 

Председница Савета потсетила је чланове Савета на програмске елаборате пријављених 

ПМУ као и на садржај Јавних разговора обављених са представницима пријављених 

ПМУ на конкурсу. 

 

Председница Савета је у складу са Законом предложила формирање комисије која ће 

спровести гласање за доделу дозволе за пружање медијске услуге радија путем 

терестричког аналогног преноса као и за спровођење гласања за изборе чланова УО 

РТС И РТВ. 

 

За чланове комисије предложени су: 

 

Горан Петровић, заменик председнице Савета, председник комисије 

Душица Недељковић, начелница правне службе, члан комисије и 

Стевица Смедеревац, начелник службе за надзор и анализу програма, члан комисије. 

 

Након спроведене дискусије, председница Савета, Оливера Зекић, је 

предложила, а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Формира се комисија за спровођење гласања у следећем саставу: 

 

Горан Петровић, заменик председнице Савета, председник комисије 

Душица Недељковић, начелница правне службе, члан комисије и 

Стевица Смедеревац, начелник службе за надзор и анализу програма, члан комисије. 

 

Након тога приступило се гласању. Записник о већању и гласању налази се у прилогу 

Записника. 

 

Након пребројаних гласова председник комисије Горан Петровић саопштио је 

резултате гласања. Према избројеним гласовима Савет је већином донео 

 

О Д Л У К У 

 

Издаје се дозвола на основу Јавног конкурса за пружање медијске услуге радија 

путем терестричког аналогног преноса за подручје целе Републике Србије (Кр 5) 

подносиоцу пријаве Kolorton Print д.о.о.., Београд - Radio Cherry. 

 

http://www.rem.rs/uploads/files/izvestaji%20o%20nadzoru/Komercijalni%20pru%C5%BEaoci%20medijskih%20usluga%20-%20na%C4%8Dini%20ispunjavanja%20zakonskih%20i%20programskih%20obaveza%20-%20izve%C5%A1taj%20za%202020.pdf
http://www.rem.rs/uploads/files/izvestaji%20o%20nadzoru/Komercijalni%20pru%C5%BEaoci%20medijskih%20usluga%20-%20na%C4%8Dini%20ispunjavanja%20zakonskih%20i%20programskih%20obaveza%20-%20izve%C5%A1taj%20za%202020.pdf
http://www.rem.rs/uploads/files/izvestaji%20o%20nadzoru/Komercijalni%20pru%C5%BEaoci%20medijskih%20usluga%20-%20na%C4%8Dini%20ispunjavanja%20zakonskih%20i%20programskih%20obaveza%20-%20izve%C5%A1taj%20za%202020.pdf
http://www.rem.rs/uploads/files/Javni_konkursi/15-JK%202019/Lista%20potpunih%20i%20blagovremenih%202019..pdf
http://www.rem.rs/uploads/files/Javni_konkursi/15-JK%202019/Lista%20potpunih%20i%20blagovremenih%202019..pdf
http://www.rem.rs/uploads/files/Javni_konkursi/15-JK%202019/Lista%20potpunih%20i%20blagovremenih%202019..pdf
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5. Разматрање и доношење одлуке о расписивању Јавног конкурса за 

издавање дозволе за пружање медијске услуге радија путем 

терестричког аналогног преноса за подручје града Сомбора 

(фреквенција 97,5 MHz); 

 

Начелнца правне службе Душица Недељковић изнела је савету Извештај службе број 

05-1235721. 

  

Након спроведене дискусије, председница Савета, Оливера Зекић, је 

предложила, а чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Расписује се Јавни конкурс за издавање дозволе за пружање медијске услуге 

радија за подручје Сомбора- (МХз) 97.5. 

Налаже се стручној служби да оглас конкурса објави у Службеном гласнику у на 

веб страни Регулатора. 

 

 

6. Разматрање Листе кандидата за именовање шест чланова Управног 

одбора Јавне медијске установе „Радио-Телевизија Србије"(РТС) од 

20.11.2020. године и доношење одлуке; 

 

Начелнца правне службе Душица Недељковић, члан комисије, поделила је гласачке 

листиће члановима Савета. 

 

Записник о већању и гласању налази се у прилогу Записника. 

 

Након пребројаних гласова председник комисије Горан Петровић саопштио је 

резултате гласања.  

 

Према избројеним гласовима Савет је већином донео 

 

О Д Л У К У 

 

За чланове Управног одбора Јавне медијске установе „Радио-Телевизија Србије“ 

именују се: 

1. Бранислав Кланшчек; 

2. Мирослав М. Николић; 

3. Бранко Радун; 

4. проф. др Миливоје Павловић; 

5. Љиљана Ђурђевац; 

6. Мухарем Баздуљ. 

 

Налаже се стручној служби да Именовање чланова Управног одбора објави у једним 

дневним новинама које покривају територију целе Републике и на веб страни 

Регулатора. 
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7. Разматрање Листе кандидата за именовање шест чланова Управног 

одбора Јавне медијске установе „Радио-Телевизија Војводине"(РТВ) од 

20.11.2020. године и доношење одлуке; 

 

Начелнца правне службе Душица Недељковић, члан комисије, поделила је гласачке 

листиће члановима Савета. 

 

Записник о већању и гласању налази се у прилогу Записника. 

 

Након пребројаних гласова председник комисије Горан Петровић саопштио је 

резултате гласања.  

 

Према избројеним гласовима Савет је већином донео 

 

О Д Л У К У 

 

За чланове Управног одбора Јавне медијске установе „Радио-Телевизија 

Војводине" именују се: 

1. Александар Комненовић; 

2. Борислав Пупавац; 

3. Марко Ћалић; 

4. Александар Чупић; 

5. Валентин Мик. 

 

Потом се приступило поновном гласању за избор преосталог члана УО. Након 

одржаних пет кругова гласања и након пребројаних гласова председник комисије Горан 

Петровић саопштио је резултате гласања.  

 

Записник о већању и гласању налази се у прилогу Записника. 

 

Према избројеним гласовима Савет је већином донео 

 

О Д Л У К У 

 

Ни један кандидат нема потребну већину гласова. 

Налаже се стручној служби да Именовање пет чланова Управног одбора објави у 

једним дневним новинама које покривају територију целе Републике и на веб страни 

Регулатора. 

 

Седница завршена у 13 часова. 

 

Записник сачинила: 

СЕКРЕТАР КАНЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА 

 

ДРАГАНА ТАЉИЋ 

 

ПРЕДСЕДНИЦА САВЕТА 

 

ОЛИВЕРА ЗЕКИЋ 


