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Министарство привреде 

ул. Кнеза Милоша 20 

Београд 
 

 

Извештај: Регулаторног тела за електронске медије (РЕМ) о испуњавању уговорних 

обавеза које проистичу из Уговора о продаји капитала субјекта приватизације Јавно- 

информативног предузећа Нови пут из Јагодине, а после куповине Kоперникус Радио 

телевизије Јагодина д.о.о., Јагодина - Радио Јагодина 97,3 и КCN TВ Јагодина 

 

У поступку праћења приватизације медија, Регулаторно тело за електронске медије 

(РЕМ) има обавезу да провери да ли и на који начин купац испуњава обавезе које 

проистичу из Уговора о продаји капитала субјекта приватизације. У првом реду, купац 

има обавезу да ...обезбеди контиунитет 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, 

дечијих, 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 (члан 9. став 1 Уговора).  

 

Затим, 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 (члан 9. 

став 2 Уговора).  

 

Такође, купац има обавезу да Регулаторном телу за електронске медије доставља 

годишњи извештај о уделу програмског времена на појединим језицима националних 

мањина, односно уделу информативних, образовних, научних, културно-уметничких, 

дечијих, забавних, спортских и других програмских садржаја од јавног интереса на 

појединим језицима националних мањина у емитованом програму пружаоца медијске 

услуге за претходну годину (члан 9. став 3 Уговора). 

 

Kоперникус Радио телевизија Јагодина д.о.о., Јагодина - Радио Јагодина 97,3 јесте 

ималац дозволе за пружање медијске услуге радија за подручје региона (Рр11/ Јагодина, 



Ћуприја, Параћин, Свилајнац, са дозволом број 64/2007-3), са роком важења до 

17.12.2023. године. Према садржају Радио Јагодина 97,3 јесте пружалац медијске 

услуге целокупног програма, односно пружа општу медијску услугу која обухвата 

информативне, образовне, културне, научне, спортске, забавне и друге програмске 

садржаје.  

 

На основу налога Регулаторног тела за електронске медије, пружалац медијске услуге 

Радио Јагодина 97,3 у 2020. години редовно је достављао снимке емитованог програма 

у стандардном ДВД формату и у складу са чланом 9. став 2 Уговора о продаји 

капитала.  
 

Kоперникус Радио телевизија Јагодина д.о.о., Јагодина - КCN TВ Јагодина јесте 

ималац дозволе за пружање опште медијске услуге (Алотмент Рудник, Црни Врх, 

Баточина, Ћуприја, Деспотовац, Горњи Милановац, Јагодина, Кнић, Крагујевац, 

Лапово, Љиг, Параћин, Петровац на Млави, Рача, Рековац, Смедеревска Паланка, 

Свилајнац, Топола, Велика Плана, Жабари, локално подручје-Л 76/Јагодина; дозвола 

број 115/2008-5), са роком важења до 07.03.2024. године. Према садржају КCN TВ 

Јагодина јесте пружалац медијске услуге целокупног програма, односно пружа општу 

медијску услугу која обухвата информативне, образовне, културне, научне, спортске, 

забавне и друге програмске садржаје.  

 

На основу налога Регулаторног тела за електронске медије, пружалац медијске услуге 

КCN TВ Јагодина у 2020. години редовно је достављао снимке емитованог програма у 

стандардном ДВД формату и у складу са чланом 9. став 2 Уговора о продаји 

капитала.  
 

Пружалац медијске услуге (Радио Јагодина 97,3 и КCN TВ Јагодина) доставио је 

Годишњи извештај (бр. 05-2662/15/20-105) о уделу програмског времена на појединим 

језицима националних мањина, односно уделу информативних, образовних, научних, 

културно-уметничких, дечијих, забавних, спортских и других програмских садржаја од 

јавног интереса на појединим језицима националних мањина у емитованом програму 

пружаоца медијске услуге за претходну годину (члан 9. став 3 Уговора). У Извештају 

наводе да су у 2020. години, наставили да емитују радијске и телевизијске емисије на 

ромском језику; на телевизији месечно две премијерне емисије Ромске речи, у трајању 

од 30 минута, са два репризна термина, док је на радију емисија истог назива 

премијерно на програму сваког четвртка у 18, а репризно недељом од 14 часова. Наводе 

и да у оквиру информативног програма прате активности ромског цивилног сектора. 

 

Упоредном анализом достављених снимака и Програмског елабората, а у поступку 

провере обезбеђивања континуитета у производњи медијских садржаја од јавног 

интереса (члан 9. став 1 Уговора), Служба за надзор и анализу утврдила је да 

пружалац медијске услуге Радио Јагодина 97,3 поштује Програмски елаборат и 

емитује програм у складу са прокламованом програмском шемом. Детаљном анализом 

уочено је да се емитују информативне, музичке и верске емисије; присутна је 

концепција која подразумева програмске сегменте са претежно музичким програмом, а 

акценат се ставља и на информативни програм сервисног типа. Уочена је и редовна 

идентификација у програму, у складу са Законом. 

 

Упоредном анализом достављених снимака и Програмског елабората, а у поступку 

провере обезбеђивања континуитета у производњи медијских садржаја од јавног 



интереса (члан 9. став 1 Уговора), Служба за надзор и анализу утврдила је да КCN TВ 

Јагодина поштује Програмски елаборат и емитује програм у складу са прокламованом 

програмском шемом. Детаљном анализом уочено је да се свакодневно емитују 

информативне, документарне, научно-образовне, забавне, културно-уметничке, дечије, 

музичке, верске и спортске емисије, као и филмски и серијски програм. 

 

На основу достављених снимака, утврђено је да Kоперникус Радио телевизија 

Јагодина д.о.о., Јагодина односно Радио Јагодина 97,3 и КCN TВ Јагодина настављају 

да емитују већину програмских садржаја који се могу сматрати медијским садржајем од 

јавног интереса у складу са чланом 142. став 2 Закона о јавном информисању и 

медијима, те испуњавају уговорне обавезе које проистичу из Уговора о приватизацији. 

 

Дн-а: 

- Министарство привреде, Кнеза Милоша 20, Београд 

- Архива Регулаторног тела  

 

 

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР 

 

Рајкa Галин Ћертић 


