ЈАВНА МЕДИЈСКА УСТАНОВА
,,РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА ВОЈВОДИНЕ’’
НОВИ САД, ИГЊАТА ПАВЛАСА бр. 3.
ПРОГРАМСКИ САВЕТ
Број:
Датум:

ЗАПИСНИК
са VI седнице Програмског савета, одржане 06.6.2016. године у згради седишта РТВ,
улица Игњата Павласа бр. 3, Нови Сад, II спрат, соба 48.
Седници присуствују: др Александра Ђурић Боснић, Смиљка Сељин, Славица
Суботић Браун, др Роберт Фаркаш, Милош Катић, Ђорђе Симовић, Јованка Симић,
Марта Фехер, Драган Пејић, Маја Петровић, Анкица Драгин, Зоран Самарџић.
Седници не присуствују: Зденка Митић, Срђан Арсенијевић, Љубица Урошевић,
оправдано одсутни.
Поред чланова Програмског савета седници присуствују:
- мр Ненад Ђуретић, члан Управног одбора.
Почетак седнице у 18:00 часова.
Председница Програмског савета, др Александра Ђурић Боснић (у даљем тексту:
председница), након што је констатовала присуство 12 чланова Програмског савета и
утврдила да у складу са чланом 21. Пословника о раду Програмског савета постоји
кворум за пуноважно одлучивање, отворила VI седницу Програмског савета.
Пре преласка на дневни ред, председница је ставила на гласање Записник са V
седнице Програмског савета, који је усвојен са 12 гласова ,,за“, без примедби.
Након сугестије да се трећа тачка дневног реда преформулише и гласи:
,,Верификација одлуке о саопштењу Програмског савета од 19.5.2016. године“,
председница је ставила на гласање предлог дневног реда и констатовала да је са 12
гласова ,,за,, усвојен следећи:
ДНЕВНИ РЕД
1. Информација: упознавање Програмског савета са захтевима иницијативе
,,Подржи РТВ,,
2. Програмска концепција РТВ - реакција јавности на актуелне догађајеинформација о захтевима Програмског савета, достављена 19.5.2016. г. у форми
саопштења Управном одбору и новом руководству
3. Верификација одлуке о саопштењу Програмског савета од 19.5.2016. године
4. Разно.

Тачка 1. Информација: упознавање Програмског савета са захтевима иницијативе
,,Подржи РТВ,,
У оквиру ове тачке дневног реда председница је упознала Програмски савет о
отвореном писму - Захтеви иницијативе ,,Подржи РТВ“. Навела је коме су, поред
Програмског савета, захтеви прослеђени, као и потписнике иницијативе. Имала је у
виду да су, иако кадровска питања нису у компетенцији Програмског савета,
потписници овог писма, поред грађанских иницијатива и 112 новинара и уредника, који
су произвођачи програма Радио-телевизије Војводине. У току краће дискусије вршилац
дужности директора програма Славица Суботић Браун је саопштила да нису сви
уредници и новинари потписници ове иницијативе и нису сви запослени у РТВ, а члан
Програмског савета Зоран Самарџић је констатовао да Програмски савет треба да се
бави људима који производе програм, битно је шта они кажу, да ли ову ситуацију
доживљавају као политички притисак и да ли имају сметње у раду.
Тачка 2. Програмска концепција РТВ - реакција јавности на актуелне догађајеинформација о захтевима Програмског савета, достављена 19.5.2016. г. у форми
саопштења Управном одбору и новом руководству
У току излагања по овој тачки дневног реда председница је саопштила да је
Програмски савет 19.5.2016. године у форми саопштења за јавност поставио питање
новом руководству и Управном одбору да саопшти аргументе и критеријуме по којима
је дошло до драстичних промена у Радио-телевизији Војводине и смене уредника и
новинара, иако је утврђено да је велики број међу њима добио вредна домаћа и
међународна признања. Сматра да су тиме новинари и уредници који су смењени
оштећени и да, уколико њихов рад не може бити вреднован стимулацијом, не треба да
буде вреднован дестимулацијом. Са истим питањем се обратила представнику
Управног одбора и вршиоцу дужности директора програма. Подсетила је чланове
Програмског савета да су сви заједно процењивали програмску концепцију као
адекватну и вредновали је и валоризовали као добру. Програмски савет није добио
ниједну информацију шта се после тога десило. Зашто и након два саопштења није дат
одговор по којим аргументима и критеријумима је дошло до смене.
На постављена питања вршилац дужности директора програма, Славица Суботић
Браун, одговорила је да драстичних промена није било, смењен је само директор
програма, нико од осталих колега није смењен, нису имали звање са кога би били
смењени, било је прерасподеле посла и мењање тима. Велики број колега и даље
уређује програм. Нагласила је да је њен циљ, као и њених колега, да раде у интересу
РТВ-а, неће дозволити да РТВ има лошији програм. Такође ће се трудити да сви
новинари и уредници имају равноправан положај.
Члан Програмског савета Милош Катић констатовао је да су дешавања у РТВ довела до
протеста, да је на YouTube каналу ,,подржи РТВ,, 127 јавних личности и грађана
подржало иницијативу, да се РТВ спомиње на седницама Комитета за културу, науку,
образовање и медије Скупштине Савета Европе у негативном контексту, да реагује
медијско одељење ОЕБС-а, амбасадорка Аустралије, новинарске мреже… Такође је
констатовао да није приметио да су новинарке које су добиле награду Циркома биле
позване да гостују у емисијама РТВ-а, исто као и новинар који је добио награду за
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истраживачку причу. Поставио је и питање да ли ће бити емитован серијал ,,Иза зида,,
који се бави корупцијом.
Члан Програмског савета Смиљка Сељин је указала на тачку 6. иницијативе и
предложила да се направи једна јавна емисија да би се добила права информација и
слика о ситуацији у Радио-телевизији Војводине.
Зоран Самарџић је такође сугерисао да се припреми званично саопштење и направи
панел како би јавност видела о чему се ради.
Члан Управног одбора мр Ненад Ђуретић је информисао Програмски савет да је он из
прошлог сазива Управног одбора и да је на постављена питања већ одговорио члан
Управног одбора Синиша Бокан на претходној седници. Саопштио је да на протесту
није било пет хиљда људи како се наводи и да су се на протесту појавили и политичари.
Члан Програмског савета Марта Фехер је поставила питање да ли је са мањинским
програмима све уреду.
Члан Програмског савета Ђорђе Симовић је констатовао да је ово трећа седница на
којој се расправља о иницијативи. Навео је да сви имају право да протестују, али сматра
да има више опција особа који су у протесту, особа које су незадовољне својим
статусом, политичких партија, грађанских иницијатива, а и независних продукција.
Навео је разлоге због којих је конкурисао за члана Програмског савета и предложио да
се спусте тензије и Програмски савет настави да се бави програмом.
Члан Програмског савета Јованка Симић се захвалила Славици Суботић Браун на
информацијама и указала на део саопштења Програмског савета од 19. маја у коме се
наводи да све што је урађено прети да потпуно паралише рад јавног сервиса.
Констатује да није дошло до паралисања и сматра да Програмски савет излази из
оквира својих ингеренција. Такође сматра да је пропитивање и преслишавање новог
руководства бесмислено и да је нормално да ново руководство оформи свој тим. Све
што је програмски савет имао да каже речено је у саопштењу од 19. маја. Занима је како
ће изгледати програм, да ли ће наставити оним интензитетом и квалитетом који је
Програмски савет похвалио код претходних уредника, у нади да ће бити још
квалитетнији. Саопштила је да верује директору Копривици да није потписао ниједно
решење, нити о отказу, нити о премештају. Жели да види како ће ново руководство да
ради и креира програм.
Председница је саопштила да није дошло до паралисања програма, али је дошло до
јавног медијског случаја. Поставила је питање да ли је требало игнорисати писма која
су насловљена Програмском савету. Програмски савет се не бави кадровским
решењима, бави се програмом и условима да се програм одвија несметано. Предложила
је да се списак са наградама подели члановима Програмског савета, јер је изузетно
важно да јавни сервис зна са којим наградама и међународним признањима располаже.
Смиљка Сељин је у то смислу предложила да се у студију ,,М,, изложе на једном зиду
све досадашње награде.
Члан Програмског савета Анкица Драгин је у току излагања изнела мишљење да, након
смене тадашњег директора програма РТВ Слободана Арежине, јавности више није
јасно шта се заправо дешавало у РТВ и да је потребно јавност транспарентно
информисати о свему што се догодило. Оваква ситуација, у којој је, по њеном
мишљењу, јавност доведена у ситуацију да нагађа шта се дешава у РТВ и због чега,
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није у складу са мандатом РТВ да заступа јавни интерес, а самим тим прети и да угрози
њен углед и кредибилитет.
У току даље дискусије Славица Суботић Браун је одговарала на постављена питања.
Саопштила је да су са целом овом ситуацијом упознате међународне организације, као
што у ОЕБС и друге. Прослеђено је циркуларно писмо невладиним организацијама да
је став РТВ да не одступа од оног што подразумева чланство у Европској унији и да
остаје при документима који су потписани са ОЕБС-ом. Стигло је саопштење да се та
сарадња наставља. У вези са емисијом ,,Иза зида,, за 6 месеци су снимљене само
„покривалице“, а преко лета се неће радити. У вези са мањинским редакцијама
саопштила је да нико из мањинских редакција није подржао иницијативу ,,Подржи
РТВ,,. Покренута је друга иницијатива, промена организације у смислу да садашње
мањинске рубрике добију статус редакција и нагласила да има изузетну сарадњу са
мањинским редакцијама. У погледу јавне дебате саопштила је да је била заговорник и
да се и даље залаже за отворени студио на који би позвали компетентне људе из
менаџмента, генералног директора, представника Управног одбора, иницијативе,
представнике јавности. У погледу серије „Вере и завере“ саопштила је да је план да се
са последњом епизодом РТВ такмичи за награду у Холандији. Информисала је чланове
да је на одржаном састанку у Телевизији образложила зашто је дошло до одређених
прерасподела. У току даљег излагања је навела да би волела да се да оцена да ли је
дошло до одступања од досадашњег програма, да ли је било којим програмским
садржајем угрожен углед РТВ.
Након дугог дијалога председница је поставила питање да ли се Програмски савет
слаже да се Управном одбору и новом руководству упути предлог да се направи
емисија и тако грађанима и јавности учини доступним читав проблем, што би
допринело и разрешењу целе ситуације. Након што је Драган Пејић саопштио да се у
препоруку унесе да Програмски савет ни једног тренутка не жели да се меша у
кадровску политику, председница је ставила предлог препоруке на гласање и
констатовала да Програмски савет са 11 гласова ,,за,, и један ,,уздржан,, (Славица
Суботић Браун је била уздржана) доноси
ПРЕПОРУКУ
Програмски савет предлаже руководству Радио-телевизије Војводине да емисијом у
форми дебате - отвореног студија грађанима и јавности учини доступним читав
проблем око дешавања у Радио-телевизији Војводине.
Програмски савет сматра да би јавна дебата користила потенцијалном разрешењу
настале ситуације и допринела угледу Радио-телевизије Војводине, транспарентности и
јавности јавног сервиса.
Предлаже се одржавање дебате до 20 јуна 2016. године.
Тачка 3. Верификација одлуке о саопштењу Програмског савета од 19.5.2016. године
У оквиру уводног излагања по овој тачки дневног реда председница је саопштила да по
одредбама Пословника о раду, Програмски савет има право да о питањима која
захтевају хитно одлучивање доносе одлуку уз консултацију чланова Програмског
савета електронском поштом, а на наредној седници се овако донета одлука потврђује.
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Члан Програмског савета Ђорђе Симовић је саопштио да је 19. маја био службено
заузет и није знао за комуникацију електронском поштом поводом саопштења, те је
предложио да се провери да ли је већина чланова Програмског савета била за
доношење одлуке о саопштењу. Председница је потврдила да је постојала апсолутна
већина. Саопштење је сачињено по предлозима чланова Програмског савета, а
понудила је на увид и електронску преписку са њима. Након спроведене контроле
електронске поште, пребројавања гласова и након што је утврђено да се већина чланова
Програмског савета изјаснила за доношење одлуке о издавању саопштења, које је
прилог и саставни део ове одлуке, председница је предлог одлуке о верификацији
одлуке Програмски савета РТВ од 19.5.2016. године, ставила на гласање и констатовала
да Програмски савет са 8 гласова ,,за,, 1 глас ,,против,, (Славица Суботић Браун је
гласала против) и 2 ,,уздржана,, (Ђорђе Симовић и Јованка Симић су били уздржани)
доноси
ОДЛУКУ
Верификује се одлука Програмског савета од 19.5.2016. године, донета уз консултацију
чланова Програмског савета електронском поштом дана 19.5.2016. године.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Седница је завршена у 20:45 часова.
Записник сачинила
Злата Сливка
Председница Програмског савета
др Александра Ђурић Боснић
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