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Предмет: Извештај Регулаторног тела за електронске медије о испуњавању
уговорних обавеза по основу уговора о продаји капитала пружаоца медијских услуга
Коперникус радио телевизије Шид д.о.о., Шид – Радио Шид
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).
Радиодифузно предузеће Коперникус радио телевизије Шид д.о.о., Шид – Радио
Шид
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јесте ималац дозволе број: 77/2007-3 за пружање опште медијске услуге линеарнотерестричког начина дистрибуције за подручје региона-Рр 24/Шид, Сремска
Митровица, са периодом важења дозволе од 17. децембар 2007. — 17. децембар 2023.
Против овог пружаоца медијских услуга нема изречених мера прописаних Законом о
електронским медијима
Према садржају, Радиодифузно предузеће Коперникус радио телевизије Шид д.о.о.,
Шид – Радио Шид, јесте ПМУ целокупног програма, односно пружа општу медијску
услугу која обухвата музичке, информативне, забавне, културне, верске, спортске,
промотивне и комерцијалне рограмске садржаје.
Пружалац медијске услуге редовно се идентификује у складу са законом, али нешто
другачије од Субјекта приватизације поред назива Радио Шид идентификују се и као
Коперникус Радио Телевизија Шид 104,6 МHz.
У посматраном периоду евидентирани су садржаји на језицима националних мањина,
словачком и русинском, који су Програмским елаборатом и предвиђени.
Увидом у евиденцију о достави снимака Службе за надзор и анализу РЕМ утврђено је
да ПМУ Радио Шид испуњава обавезу редовне месечне доставе снимака из члана 9.
став 2 Уговора о продаји капитала субјекта приватизације Радиодифузно предузеће
Коперникус радио телевизије Шид д.о.о., Шид – Радио Шид.
Такође, ПМУ Радио Шид доставио је Годишњи извештај (допис број:05-2202/15/2088 од 15.09.2020. године) о уделу програмског времена на појединим језицима
националних мањина, односно уделу информативних, образовних, научних, културноуметничких, 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). Како је у
Годишњем извештају наведено, Радио Шид емитује емисије на русинском и словачком
језику. Емисије на русинском језику су: „Цветај црвена Калино“ средом од 16:30 до
17:00 и „Цветај срвена Калино вести и музика“ недељом од 08:30 до 09:00. На
словачком језику релизоване су емисије: „Словачки магазин“ понедељком од 16:30 до
17: 30 и „Библијска панорама“ недељом од 08:00 до 08:30.
Упоредном анализом достављених снимака за период јануар-септембар 2020. и
Програмског елабората, а у поступку провере обезбеђивања континуитета у
производњи медијских садржаја од јавног интереса у складу са Законом о јавном
информисању и медијима, Служба за надзор и анализу утврдила је да пружалац
медијске услуге Радиодифузно предузеће Коперникус радио телевизије Шид д.о.о.,
Шид – Радио Шид поштује Програмски елаборат и емитује садржајан и
разноврстан програм у складу са прокламованом програмском шемом.
Детаљном анализом уочено је да се свакодневно емитују следећи програмски жанрови:
информативни (Вести, Инфо, Новости дана, Јутарњи програм, Агро дан, Временска
прогноза, Тачно време), музички (Хит дана, Избор Хита дана, Жељотека Радио
Шида, фолк музика и поп-рок нумере домаће продукције), забавни (Новогодишњи
програм Радио телевизије Коперникус – Радио Шид), спортски (Тајм аут, Спортски
журнал и Спортски преглед Радио Шида), верски (Буквар православља) и
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комерцијални (Мали и пословни огласи и Маркетинг Коперникус Радио телевизије
Шида).
Радио Шид наставља да емитује програмске садржаје који се могу сматрати
медијским садржајем од јавног интереса у складу са чланом 142. став 2 Закона о
јавном информисању и медијима.
Д-на:
- Министарство привреде, Кнеза Милоша 20, Београд
- Архива Регулаторног тела
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР
Рајка Галин Ћертић
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