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Предмет: Извештај Регулаторног тела за електронске медије о испуњавању
уговорних обавеза из Уговора о продаји капитала субјекта приватизације Јавног
информативног предузећа Ивањички радио Јавно предузеће, Ивањица, а након
куповине Ивањички радио д.о.о., Ивањица (Милинка Кушића 23, Ивањица), скраћеног
идентификационог знака Радио Ивањички 92,4
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 информативног предузећа „Ивањички радио“ Јавно предузеће, Ивањица, а
након куповине Ивањички радио д.о.о., Ивањица.
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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Ивањички радио д.о.о., Ивањица, скраћеног идентификационог знака Радио
Ивањички 92,4 ималац је дозволе заведене под бројем 238/2008-9 за пружање опште
медијске услуге за локално подручје - Лр 171/Ивањица.
Увидом у евиденцију о достави снимака Службе за надзор и анализу РЕМ-а утврђено
је да је пружалац медијске услуге Радио Ивањички 92,4 наставио редовно да доставља
снимке свог целокупног програма и за период после приватизације током 2020. године.
Служба за надзор и анализу РЕМ-а извршила је увид у достављени материјал
произведеног програма Радио Ивањички 92,4 у периоду 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 субјекта
приватизације Јавног информативног предузећа „Ивањички радио“ Јавно предузеће,
Ивањица, заведеног 4. новембра 2015. године у Агенцији за приватизацију под бројем
1-607/15-148/07, у складу са чланом 9.1.
Пружалац медијске услуге Радио Ивањички 92,4 према наводима из раније
достављеног Програмског елабората није предвидео програм на језицима националних
мањина, стога овај пружалац медијске услуге нема обавезу достављања годишњег
извештаја из члана 9.3. Уговора о продаји капитала субјекта приватизације Јавног
информативног предузећа „Ивањички радио“ Јавно предузеће, Ивањица.
Ивањички радио д.о.о., Ивањица је пружалац медијске услуге целокупног програма,
према наводима из раније приложеног Програмског елабората. Радио Ивањички 92,4
је осим музичког програма, посебно најавио информативни програм (сервисне
информације, редовне информативне садржаје, односно локалне Вести, те
актуелности). Такође, пружалац медијске услуге Радио Ивањички 92,4 предвидео је
образовни, културно-забавни, дечји и друге врсте програма, као и производњу
специјализованих садржаја са различитим тематикама (наука, здравље, свет филма и
друго).
Служба за надзор и анализу РЕМ-а је након увида у достављени материјал целокупног
програма пружаоца медијске услуге Радио Ивањички 92,4 у периоду од 01.03.2020. до
07.03.2020. године и од 01.09.2020. до 07.09.2020. године утврдила реализацију пре
свега музичког програма, затим и редовних информативних садржаја са
информацијама од значаја за становништво Ивањице и околине, а потом и из целе
републике (Вести са информацијама из различитих области). Поред информативних
садржаја пласираних путем говорних сегмената са водитељем, бележене су и сервисне
информације за подручје Ивањице и околине, односно целе републике (нпр. укључења
из АМСС-а са информацијама о стању на путевима Србије), као и комерцијални
садржаји (Огласна табла, Маркетинг и слични садржаји).
Након увида у достављени материјал произведеног програма пружаоца медијске
услуге Радио Ивањички 92,4 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 Ивањице и околине на начин
којим је оквирно предвиђено одредбама члана 15. Закона о јавном информисању и
медијима, као и одредбама члана 142. У вези са тим, осим редовног извештавања
становништва са подручја Ивањице и околине о актуелним догађајима, забележени су
садржаји у форми подршке производњи медијских садржаја у циљу унапређивања

правне и социјалне државе, као и развоја спорта и физичке културе, те заштите
здравља људи (пре свега у вези са извештавањем о епидемиолошкој ситуацији),
углавном путем редовних информативних садржаја.
Служба за надзор и анализу РЕМ-а је упоредном анализом достављених снимака и
Програмског елабората, узимајући у обзир све до сад наведене околности, утврдила да
је пружалац медијске услуге Радио Ивањички 92,4 у надзираном периоду од
01.03.2020. до 07.03.2020. 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, као и у складу са свеопштим
условима из Уговора.
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