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Предмет: Извештај Регулаторног тела за електронске медије о испуњавању
уговорних обавеза из Уговора о продаји капитала субјекта приватизације Јавног
радиодифузног предузећа Студио Б, Београд, а након куповине Радиодифузно
предузеће Студио Б д.о.о., Београд (Масарикова 5, Београд), скраћеног
идентификационог знака ТВ Студио Б.
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
Јавног радиодифузног предузећа Студио Б, Београд, а након куповине Радиодифузно
предузеће Студио Б д.о.о., Београд.
Пре свега, купац је у обавези да обезбеди континуитет у производњи медијских
садржаја у складу са чланом 9.1. (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, културноуметничких, 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
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.).
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Радиодифузно предузеће Студио Б д.о.о., Београд, скраћеног идентификационог знака
ТВ Студио Б, ималац је дозволе заведене под бројем 17/2006-6 за пружање опште
медијске услуге за регион града Београда - Б1 / Београд (Алотмент Авала: Барајево,
Београд, Гроцка, Ковачица, Ковин, Лазаревац, Мало Црниће, Младеновац, Обреновац,
Опово, Панчево, Пожаревац, Смедерево, Сопот, Велико Градиште.).
Увидом у евиденцију о достави снимака Службе за надзор и анализу РЕМ-а утврђено
је да је пружалац медијске услуге ТВ Студио Б наставио редовно да доставља снимке
свог целокупног програма и за период после приватизације током 2020. године, чиме је
испунио своју обавезу у вези са одредбама члана 9. став 2. Уговора.
Служба за надзор и анализу РЕМ-а извршила је увид у достављени материјал
произведеног програма ТВ Студио Б од 01.02.2020. до 07.02.2020. године и од
01.09.2020. до 07.09.2020. године за потребе провере поштовања обавезе обезбеђивања
континуитета пословања према Уговору о продаји капитала Јавног радиодифузног
предузећа Студио Б, Београд, заведеног 6. октобра 2015. године у Агенцији за
приватизацију под бројем 1-531/15-60/06, у складу са чланом 9.1.
Према приложеном Програмском елаборату ТВ Студио Б није предвидео производњу
садржаја на језицима националних мањина, те овај пружалац медијске услуге није
имао обавезу достављања годишњег извештаја из члана 9.3. Уговора о продаји
капитала субјекта приватизације Јавног радиодифузног предузећа Студио Б,
Београд.
У приложеном Програмском елаборату пружалац медијске услуге ТВ Студио Б
определио се као пружалац медијске услуге целокупног програма, посебно истичући
информативне, образовне, културне, научне, спортске, забавне и друге програмске
садржаје, као претежне делове својих активности. Према приложеном Програмском
елаборату програм се производи двадест и четири часа дневно и на српском језику.
Предвиђена је производња градског програма који би чиниле сервисне информације од
важности за Београђане и информативни програм који чине вести из друштвенополитичког живота и догађаја у републици и свету. Посебно је истакнут градскоинформативни програм, који уједно чини окосницу програма. Забавни и културно
уметнички програм најављен је путем емисија из различитих области, као што је свет
музике, религије, уметности и сл. Осим значајног броја информативних садржаја,
елаборатом је предвиђена производња документарног, спортског, музичког, дечјег,
серијског и филмског програма, као и садржаја из области културе.
Након увида у достављени материјал пружаоца медијске услуге ТВ Студио Б од
01.02.2020. до 07.02.2020. године и од 01.09.2020. до 07.09.2020. године установљена је
оквирна реализација садржаја предвиђених Програмским елаборатом, чиме је овај
пружалац медијске услуге наставио да поступа у складу са обавезама из Уговора.
Наиме, у надзираном периоду од 01.02.2020. до 07.02.2020. године, те од 01.09.2020. до
07.09.2020. године забележено је приказивање редовних информативних садржаја, као
и различитих програмских садржаја о здрављу, туризму, култури, уметности, моди,
духовности, аутомобилизму и другим областима, путем којих су реализовани и остали
жанрови, иначе предвиђени Програмским елаборатом. У складу са најавама из
Програмског елабората информативни програм у значајној мери базиран је на
информацијама у вези са Београдом и као такав чини окосницу програма. Осим
приказивања информативног програма (јутарњи програм колажног типа, те редовни
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информативни садржаји), установљена је производња документарног, културноуметничког, забавног, дечјег, музичког, спортског, серијског, филмског и других
програма предвиђених елаборатом. Служба је током надзираног периода бележила и
приказивање сервисних информација, комерцијалне садржаје, садржај ТВ продаја и
друге сличне. Анализом достављених снимака утврђено је да је овај пружалац медијске
услуге свакодневно производио садржајан и разноврстан програм, као и информације
од посебног значаја за становништво града Београда, али и шире.
Након увида у достављени материјал емитованог програма ТВ Студио Б 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 Београда 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 Београда и околине,
забележена су извештавања на нивоу целе републике у складу са законским одредбама
које се тичу информисања свих грађана Републике Србије. Такође, установљена је
производња медијских садржаја у циљу очувања културног идентитета српског народа,
у циљу развоја културног и уметничког стваралашта, заштите здравља људи, као и
других сличних садржаја.
Имајући у виду све до сад наведене околности из извештаја, Служба за надзор и
анализу РЕМ-а утврдила је да је пружалац медијске услуге ТВ Студио Б у надзираном
периоду од 01.02.2020. до 07.02.2020. године и од 01.09.2020. до 07.09.2020. године,
оквирно наставио да пружа општу медијску услугу, односно да производи програм у
складу са предвиђеним најавама из Програмског елабората, стога и условима из
Уговора.
Д-на:
- Министарство привреде, Кнеза Милоша 20, Београд
- Архива Регулаторног тела
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР
Рајка Галин Ћертић
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