Број: 05-2178/15/20Датум: 05.10.2020.
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
предузећа за информисање Радио телвизија Инђија, Инђија, а након куповине Радио
телевизија Инђија д.о.о., Инђија (Војводе Степе 1/3, Инђија) - Радио Инђија 96,0
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 предузећа за информисање Радио телвизија Инђија, Инђија, а након куповине
Радио телевизија Инђија д.о.о., Инђија.
Пре свега, купац је у обавези да обезбеди континуитет у производњи медијских
садржаја од јавног интереса, 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
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.).
Такође, купац има обавезу да Регулатору доставља годишњи извештај у складу са
одредбама члана 9.3. Уговора (Купац се обавезује да у року од 5 (пет) година у
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континуитету почевши од дана закључења Уговора доставља Регулаторном телу за
електронске медије годишњи извештај о уделу проограмског 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 емитованом програму
пружаоца медијске услуге за преттходну годину.).
Радио Инђија 96,0 ималац је дозволе заведене под бројем 380/2008-5 за пружање
опште медијске услуге за локално подручје – радиодифузна област 9, Лр 244 / Инђија.
Увидом у евиденцију о достави снимака Службе за надзор и анализу РЕМ-а утврђено
је да је пружалац медијске услуге Радио Инђија 96,0 наставио редовно да доставља
снимке свог целокупног програма и за период после приватизације током 2020. године,
чиме је испунио своју обавезу у вези са одредбом члана 9. став 2. Уговора.
Служба за надзор и анализу РЕМ-а извршила је увид у достављени снимак материјала
програма пружаоца медијске услуге Радио Инђија 96,0 од 01.03.2020. до 07.03.2020.
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
предузећа за информисање Радио телвизија Инђија, Инђија, заведеног 25. септембра
2015. године у Агенцији за приватизацију под бројем 1-490/15-470/06, у складу са
чланом 9.1.
Према оквирној програмској шеми, приложеној уз Програмски елаборат пружаоца
медијске услуге Радио Инђија 96,0 предвиђена је производња целодневног програма
који, како се наводи, осим музичког, обухвата информативне, образовне и забавне
садржаје као претежни део својих активности. Најављено је пружање медијске услуге
на српском језику, као и производња програмских садржаја радним данима у вечерњим
терминима на румунском, мађарском, украјинском, ромском и хрватском језику.
Такође је најављена производња садржаја на српском језику коју заједнички
припремају припадници националних мањина са циљем да своју културу и обичаје
приближе онима који њихов језик не разумеју. Предвиђени програм претежно је
сопствене продукције колажног типа, у највећој мери уживо, са гостовањима
релевантних људи из различитих сфера живота локалне заједнице и укључењима
слушалаца. Јутарњи програм најављен је претежно као сервисни, препоподневни као
доминантно информативни, поподневни као забавни, док је вечерњи програм највећим
делом предвиђен као музички и програм намењен припадницима националних мањина.
Такође је најављена производња програмских садржаја из области спорта,
пољопривреде, екологије, оних намењених деци и сл.
У надзираним седмодневним периодима у оквиру месеца марта и септембра 2020.
године, утврђено је да је пружалац медијске услуге Радио Инђија 96,0 редовно пружао
медијску услугу производње информативних, музичких, забавних и других садржаја,
иначе предвиђених Програмским елаборатом. Информативни програм реализован је
претежно путем садржаја сопствене продукције колажног типа у форми преподневног
и послеподневног програма са водитељем и тематиком на нивоу локалне заједнице, али
и ширег подручја. Такође, редовно су бележени информативни садржаји као што су
Радио Новости и други у циљу информисања грађана са подручја Инђије и шире.
Преподневни програм, претежно сервисно оријентисан, бележен је радним данима и
суботом. У оквиру наведених садржаја бележени су разговори са релевантним

саговорницима из различитих области (здравље и др.). У току надзираних периода у
марту и септембру такође је редовно бележена производња сервисних информација,
огласних порука и актуелности од важности за подручје Инђије и шире.
На адресу Регулаторног тела за електронске медије дана 24.09.2020. од стране
пружаоца медијске услуге Радио Инђија 96,0 достављен је допис (број 05-2178/15/2007), односно Годишњи извештај 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 достављеном извештају
пружалац медијске услуге Радио Инђија 96,0 навео је да је у периоду од 25.09.2019. до
17.09.2020. у оквиру програма на језицима националних мањина пружао медијску
услугу у виду програмског садржаја Украјински таласи на украјинском језику (40
емисија) и Путоказ (3 емисије). У извештају је наведено да је емитована емисија
Светионик (12 емисија), као и садржај Путеви векова (14 емисија). У достављеном
извештају наведено је да су у програмским садражајима на украјинском језику
обрађиване теме које се тичу саме украјинске националне заједнице, базиране на
недељним дешавањима са подручја Инђије, Новог Сада, Сремске Митровице, те да су
заступљене рубрике вести, култура, образовање, на данашњи дан, значајни датуми у
историји украјинског народа, делатност украјинских културно-уметничких друштава,
религија, обичаји и традиција украјинског народа и сличности са традицијом народа са
ових простора, очување националног идентитета. Такође, наведено је да су заступљени
и извештаји са дешавања на нивоу републике, као што су разни састанци Украјинског
савеза за националне мањине, конференције за новинаре, те да је укупан удео
програмског времена на појединим језицима националних мањина, односно на
украјинском језику, за задати извештајни период 35 сати, 35 минута и 22 секунде,
односно 69 емисија.
Након увида у достављени материјал произведеног програма пружаоца медијске
услуге Радио Инђија 96,0 од 01.03.2020. до 07.03.2020. године и од 01.09.2020. до
07.09.2020. године, утврђено је да овај пружалац медијске услуге својим програмским
садржајима доприноси информисању становништва Инђије 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 Инђије
и околине о свакодневним дешавањима, забележена су извештавања о различитим
пројектима на подручју Инђије, као и информисање у вези са развојем заштите здравља
људи, те редовно извештавање о Корона вирусу, као и информисање на матерњем
језику грађана Републике Србије припадника националних мањина и други слични
садржаји.
Након увида у достављени снимак материјала произведеног програма од 01.03.2020. до
07.03.2020. године и од 01.09.2020. до 07.09.2020. године у оквиру програма на
језицима националних мањина бележен је садржај Украјински таласи оквирно
викендом у поподневним часовима, у складу са наводима из Програмског елабората,
односно достављеног Годишњег извештаја овог пружаоца медијске услуге. У
посматраном периоду произведеног програма пружаоца медијске услуге Радио Инђија
96,0 од 01.03.2020. до 07.03.2020. године и од 01.09.2020. до 07.09.2020. године нису
забележени најављени садржаји из Програмског елабората на румунском, мађарском,
ромском и хрватском језику.

Узимајући у обзир све до сад наведене околности у извештају, Служба за надзор и
анализу РЕМ-а утврдила је да је пружалац медијске услуге Радио Инђија 96,0 у
надзираним периодима у оквиру месеца марта и септембра и у 2020. години оквирно
наставио да пружа медијску услугу, односно производи програмске садржаје у складу
са предвиђеним најавама из елабората, као и у складу са свеопштим условима из
Уговора.
Д-на:
- Министарство привреде, Кнеза Милоша 20, Београд
- Архива Регулаторног тела
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР
Рајка Галин Ћертић

