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Број: 07-1816/20- 

Датум:  

Београд 

 

 

Министарство привреде 

ул. Кнеза Милоша 20 

Београд 

 

 

Предмет: Извештај Регулаторног тела за електронске медије о испуњавању 

уговорних обавеза из Уговора о продаји капитала субјекта приватизације ЈП центар 

за информисање Нови Кнежевац, Нови Кнежевац, скраћеног идентификационог 

знака Цинк инфо, а након куповине Центар за информисање Нови Кнежевац д.о.о., 

Нови Кнежевац (Трг Моше Пијаде 11, Нови Кнежевац), скраћеног идентификаионог 

знака ТВ Цинк 

 

Ради утврђивања поступања субјеката приватизације медија, Регулаторно тело за 

електронске медије наставља и у 2020. години да прати да ли и на који начин купац 

испуњава своје обавезе према Уговору о продаји капитала субјекта приватизације ЈП 

центар за информисање Нови Кнежевац, Нови Кнежевац – Цинк инфо, а након 

куповине Центар за информисање Нови Кнежевац д.о.о., Нови Кнежевац - ТВ 

Цинк.  
 

Пре свега, купац је у обавези да обезбеди континуитет у производњи медијских 

садржаја у складу са чланом 9.1. Уговора (Купац се обавезује да ће у периоду од 5 (пет) 

година рачунајући од дана закључења Уговора, обезбедити континуитет у 

производњи медијских садржаја од јавног интереса у складу са Законом о јавном 

информисању и медијима и Прилогом 3 Уговора који чине Програмска шема Субјекта 

приватизације у периоду од 12 месеци пре ступања на снагу Закона о јавном 

информисању и медијима, важећи Програмски елаборат са оквирном програмском 

шемом и изјава одговорног лица Субјекта приватизације о уделу програмског времена 

на појединим језицима националних мањина, односно уделу информативних, 

образовних, научних, културно-уметничких, дечјих, забавних, спортских и других 

програмских садржаја од јавног интереса на појединим језицима националних мањина 

у укупном програмском времену Субјекта приватизације у периоду од 12 месеци пре 

ступања на снагу Закона о јавном информисању и медијима.).  

 

Затим, купац је према Уговору дужан да Регулатору доставља редовно снимке свог 

произведеног целокупног програма у складу са чланом 9.2. (Купац је дужан да до 

сваког 15. у месецу почев од дана закључења уговора доставља Регулаторном телу за 

електронске медије снимке, у стандардним ДВД форматима, свог целокупног 

програма емитованог од 1-7. претходног месеца.). 

 



Центар за информисање Нови Кнежевац д.о.о., Нови Кнежевац, скраћеног 

идентификационог знака ТВ Цинк пружалац је линеарно-кабловске, сателитске и IPTV 

услуге. ТВ Цинк је према приложеном Програмском елаборату пружалац опште 

медијске услуге са дозволом заведеном под бројем К336, а која важи до 27. фебруара 

2025. године. 

 

Према приложеном Програмском елаборату ТВ Цинк предвидео је производњу 

садржаја на језицима националних мањина, односно на мађарском језику, те је овај 

пружалац медијске услуге имао и обавезу достављања годишњег извештаја према 

одредбама члана 9. став 3. Уговора о продаји капитала субјекта приватизације ЈП 

центар за информисање Нови Кнежевац, Нови Кнежевац – Цинк инфо, а након 

куповине Центар за информисање Нови Кнежевац д.о.о., Нови Кнежевац - ТВ 

Цинк. 

 

Увидом у евиденцију о достави снимака Службе за надзор и анализу РЕМ-а утврђено 

је да је ТВ Цинк доставио електронске снимке свог целокупног програма емитованог 

од 1-7. сваког месеца за период после приватизације током 2020. године, испунивши 

своју обавезу у вези са достављањем снимака, те је у вези са тим извршен увид у 

достављени материјал произведеног програма овог пружаоца медијске услуге од 

01.02.2020. до 07.02.2020. године, као и од 01.09.2020. до 07.09.2020. године за потребе 

провере поштовања обавезе обезбеђивања континуитета пословања. 

 

Према наводима из приложеног Програмског елабората ТВ Цинк пружалац је опште 

медијске услуге и том приликом најавио је пружање медијске услуге у периоду од 12 

до 22 часа на претежно српском, али и мађарском језику, намењеног свим старосним 

структурама. Осим производње програма на српском и мађарском језику, истичу да им 

је намера да програм буде базиран пре свега на квалитетном и свеобухватном 

информативном програму о догађајима из Новог Кнежевца. Такође осим актуелног 

информативног програма, као и специјализованих емисија у оквиру истог, посебно су 

најављени забавни, затим образовни, културни, научни, као и спортски програм. 

 

Након увида у достављени материјал произведеног програма пружаоца медијске 

услуге ТВ Цинк утврђена је претежна реализација најављених програмских садржаја, 

па је у вези са тим констатована реализација информативног, забавног, културно-

уметничког, спортског, као и других врста програма. У надзираном периоду бележене 

су специјализоване информативне, али и емисије других жанровских структура из 

различитих области (пољопривреда, привреда, медицина, здравље, аутомобилизам, 

животиње, односно кућни љубимци, путовања и др.). Такође, у оквиру информативног 

програма бележени су садржаји о актуелностима са претежно подручја Новог 

Кнежевца, као и државе, региона, односно целог света. Па је тако констатовано да је 

целокупни приказани програм ТВ Цинка оквирно у складу са најавама из елабората, с 

тим да су значајан број приказаних садржаја у надзираном периоду чиниле репризе. 

 

Пружалац медијске услуге ТВ Цинк је дана 21.10.2020. године на адресу Регулатора 

доставио допис (број 07-1816/20-2), односно Годишњи извештај о уделима програма на 

мађарском језику у којем се наводи да је овај пружалац медијске услуге у периоду од 

01.01.2020. до 31.09.2020. године емитовао емисију Догађања, у терминима од 16 и 23 

часа и трајањем од 25 до 50 минута, у оквиру које су повремено емитовани саджаји на 

мађарском језику.  

 



Након увида у достављени програм утврђена је реализација емисије Хроника 

националних мањина у оквиру које су забележени садржаји који се тичу различитих 

националних мањина – немачке, буњевачке, босанске, мађарске и других мањина 

(седнице савета националних мањина, пројекти пркограничне сарадње и др.), те су тако 

између осталог забележени сегменти који се тичу мађарске националне мањине, а који 

су бавили обележавањем Дана у Торди, обновом мађарског Дома културе, скупа у знак 

сећања на Светог Иштвана – оснивача мађарске државе и другим сличним садржајима 

у оквиру којих су приказивани сегменти на мађарском језику, титловани на српски 

језик.  

 

Након увида у достављени снимак материјала произведеног програма пружаоца 

медијске услуге ТВ Цинк од 01.02.2020. до 07.02.2020. године и од 01.09.2020. до 

07.09.2020. године, утврђено је да овај пружалац медијске услуге својим програмским 

садржајима доприноси информисању становништва Новог Кнежевца и околине на 

начин којим је предвиђено одредбама члана 15. Закона о јавном информисању и 

медијима, као и одредбама члана 142. У вези са тим, осим редовног информисања 

становнишва Новог Кнежевца и околине, забележени су садржаји у вези са подршком 

производњи медијских садржаја у циљу развоја културног и уметничког стваралаштва, 

као и очувања културног идентитета српског народа и националних мањина које живе 

на територији Републике Србије. 

 

Имајући у виду све до сад наведене околности из извештаја, Служба за надзор и 

анализу РЕМ-а је упоредном анализом достављених снимака произведеног програма у 

оквиру првих недеља месеца фебруара и септембра и важећег Програмског елабората 

са приложеном програмском шемом, утврдила да је пружалац медијске услуге ТВ 

Цинк у надзираном периоду током 2020. године оквирно пружао општу медијску 

услугу, тј. да је производио програм у складу са предвиђеним најавама из Програмског 

елабората, као и свеопштим условима из Уговора.  

 

Д-на: 

- Министарство привреде, Кнеза Милоша 20, Београд 

- Архива Регулаторног тела 

 

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР 

 

Рајка Галин Ћертић 


