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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 Радио станица "Радио Рашка", а након куповине Коперникус Радио
Телевизија Рашка д.о.о., Рашка, скраћеног идентификационог знака Радио Рашка
94,1 (Душанова 6, Рашка)
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 Радио станица Радио Рашка, а након куповине Радио Рашка 94,1
Пре свега, купац је у обавези да обезбеди континуитет у производњи медијских
садржаја 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, 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.).
Коперникус Радио Телевизија Рашка д.о.о., Рашка, скраћеног идентификационог
знака Радио Рашка 94,1, ималац је дозволе заведене под бројем 198/2008-10 за
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пружање опште медијске услуге (локално подручје-Лр 61/Рашка). Према наводима из
раније приложеног Програмског елабората пружаоца медијске услуге Радио Рашка
94,1 најављено је ће фокус бити на локалним темама и да ће се производити програмски
садржаји у блоковима, тако што ће се смењивати информативни са забавнокомерцијалним, док ће се током вечери и ноћи производити музички програм.
Увидом у евиденцију о достави снимака Службе за надзор и анализу РЕМ-а утврђено је
да је пружалац медијске услуге Радио Рашка 94,1 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 материјал
целокупног програма пружаоца медијске услуге Радио Рашка 94,1 од 01.01.2020. до
07.01.2020. године и од 01.05.2020. до 07.05.2020. године за потребе провере
поштовања обавезе обезбеђивања континуитета пословања према Уговору о продаји
капитала субјекта приватизације Јавног предузећа Радио станица "Радио Рашка" и
утврдила оквирну реализацију садржаја, који су предвиђени Програмским елаборатом.
Наиме, Радио Рашка 94,1 као пружалац опште медијске услуге, према подацима
добијеним на основу прегледаног материјала у оквиру месеца јануара и маја, наставио
је у 2020. години да производи програмске садржаје у складу са најавама из елабората,
односно претежно музичке, информативне, као и забавно-комерцијалне садржаје. У
надзираном периоду месеца јануара и маја, овај пружалац медијске услуге редовно је
производио специјализовану емисију о пољопривреди Агро дан, као и јутарњи програм
са актуелним сервисним информацијама (временска прогноза, стање на путевима, Мали
огласи и сл.) и информацијама о актуелностима са подручја Рашке и шире. Такође,
редовно је бележен информативни садржај Вести, као и информативни садржај
Хроника дана.
Након увида у достављени материјал произведеног програма Радио Рашка 94,1 од
01.01.2020. до 07.01.2020. године и од 01.05.2020. до 07.05.2020. године, утврђено је да
овај пружалац медијске услуге својим програмским садржајима доприноси
информисању становништва Рашке и околине на начин којим је предвиђено одредбама
члана 15. Закона о јавном информисању и медијима, као и одредбама члана 142. У вези
са наведеним одредбама, осим редовног информисања становништва Рашке и околине
о локалним темама, забележена су извештавања о различитим дешавањима на нивоу
целе републике са циљем информисања свих грађана Републике Србије, а такође су
током надзираног периода бележене и информације са циљем заштите животне
средине и здравља људи у оквиру редовних информативних садржаја, као што је нпр.
редовно извештавање о Корона вирусу).
Стога, имајући у виду претходно наведене податке из извештаја, Служба за надзор и
анализу РЕМ-а утврдила је да је пружалац медијске услуге Радио Рашка 94,1 у
надзираним периодима у оквиру првих недеља месеца јануара и маја и у 2020. години
оквирно наставио да пружа општу медијску услугу, односно да производи програм у
складу са предвиђеним најавама из елабората, као и у складу са свеопштим условима из
Уговора.
Дн-а:
- Министарство привреде, Кнеза Милоша 20, Београд
- Архива Регулаторног тела
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