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Број: 05-3143/15/20- 

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 Јавног информативног 

предузећа Радио телевизије Цариброд, Димитровград, а након куповине Радио 

телевизије Цариброд д.о.о., Димитровград (Трг Зорана Ђинђића 2, Димитровград) – 

Радио Цариброд 98,0  
 

Регулаторно тело за електронске медије има за циљ да провери пословање Радио 

телевизије Цариброд д.о.о., Димитровград – Радио Цариброд 98,0 у смислу 

поштовања уговорних обавеза из Уговора о продаји капитала субјекта приватизације 

Јавног информативног предузећа Радио телевизије Цариброд, Димитровград, а након 

куповине Радио телевизије Цариброд д.о.о., Димитровград.  

 

Радио телевизија Цариброд д.о.о., Димитровград, скраћеног идентификационог знака 

Радио Цариброд 98,0, ималац је дозволе заведене под бројем 175/2008-4 за пружање 

опште медијске услуге за локално подручје ─ Лр 14/Димитровград. 

  

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

да je Радио Цариброд 98,0 током 2020. године достављао снимке свог емитованог 

програма Регулаторном телу за електронске медије на начин којим је то предвиђено 

одредбама чл. 9 ст. 2 Уговора о продаји капитала субјекта приватизације Јавног 

информативног предузећа Радио телевизије Цариброд, Димитровград.  

 

Служба за надзор и анализу РЕМ-а извршила је увид у достављене снимке емитованог 

програма Радија Цариброд 98,0 ради провере поштовања обавезе обезбеђивања 

континуитета пословања према Уговору о продаји капитала субјекта приватизације 

Јавног информативног предузећа Радио телевизије Цариброд, Димитровград, чл. 9 ст. 1.  

 

Такође, ПМУ Радио Цариброд 98,0 доставио је извештај (допис број 05-3143/15/20-

73, од 19.10.2020. године) 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 овом допису наводе да и после приватизације испуњавају обавезу производње и 

емитовања информативног програма на језицима националних мањина 
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на територији коју покрива Радио Цариброд 98,0. У достављеном Извештају прецизно 

се наводи број, као и минутажа емитованих емисија на бугарском језику. 

 

У достављеном Годишњем извештају наводи се да је у претходној години на програму 

Радија Цариброд 98,0 укупно емитовано 8760 сати програма. Од тога, у оквиру емисија 

и рубрика 1273 сата говорног програма и 340 минута промотивног програма и 

маркетинга. Емитоване су укупно 2042 емисије, од тога на бугарском језику 1046 

(информативне и ауторске). Радним данима на Радију Цариброд 98,0 емитују се вести на 

бугарском језику („Новини“), 3 пута дневно. Емисија Од пола 10 („От 9 и половина“) 

емитује се такође радним данима и суботом, сразмерно на српском и бугарском језику, са 

гостима у студију и саговорницима путем телефонских укључења. Средом после подне 

(репризно четвртком) емитује се радио емисија на бугарском језику „Съкровищница на 

перли от българската и световна литература“ (Ризница бисера бугарске и светске 

књижевности), коју екипа Радија Цариброд 98,0 припрема у сарадњи са Бугарским 

националним радиом (БНР). Такође се сваке недеље емитују 2 информативне емисије (о 

актуелним дешавањима у Бугарској и региону), добијене у размени са БНР, са којим 

Радио телевизија Цариброд д.о.о. има потписан Протокол о сарадњи. И у музичком 

делу радио програма, бугарски језик заступљен је са значајним процентом, с обзиром на 

то да Радио Цариброд 98,0 располаже завидном дискографском колекцијом бугарске 

поп, рок, староградске, народне и изворне музике, како се наводи у Годишњем извештају. 

Такође се у Годишњем извештају наводи да је бугарски језик у програму Радија 

Цариброд 98,0 заступљен у процентима нешто више од 50%. 

 

Увидом у достављене снимке, као у упоредном анализом емитованог програма и 

Програмског елабората Радија Цариброд 98,0, а у поступку провере обезбеђивања 

континуитета у производњи медијских садржаја од јавног интереса (чл 9 ст. 1 Уговора), 

Служба за надзор и анализу РЕМ-а утврдила је да пружалац медијске услуге Радио 

телевизија Цариброд д.о.о., Димитровград – Радио Цариброд 98,0 поштује Програмски 

елаборат и емитује програм у складу са предвиђеном програмском шемом. Детаљном 

анализом уочено је да се емитује музички програм, затим информативни програм (вести 

и сервисне информације), као и забавни програм.  

 

У периоду надзора емитованог програма Радија Цариброд 98,0 евидентирани су 

садржаји на бугарском језику, који су Програмским елаборатом и предвиђени. 

 

Детаљном анализом, такође је утврђено да Радио телевизија Цариброд д.о.о,. 

Димитровград – Радио Цариброд 98,0 емитује већину програмских садржаја који се 

могу сматрати медијским садржајем од јавног интереса у складу са чл. 142 и чл. 15 

Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС", бр. 83/2014, 58/2015 и 

12/2016“).  

  

 Дн-а: 

 

- Министарство привреде, Кнеза Милоша 20, Београд 

- Архива Регулаторног тела  

 

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР  

 

Рајка Галин Ћертић 


