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Предмет: Извештај Регулаторног тела за електронске медије о испуњавању
уговорних обавеза које проистичу из Уговора о продаји капитала субјекта
приватизације Јавног предузећа за информисање Радио телевизија Стара Пазова,
Стара Пазова, а после куповине Предузећа за информисање Радио телевизија Стара
Пазова д.о.о., Стара Пазова - Радио Стара Пазова
У поступку праћења ефеката 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).
Предузеће за информисање Радио телевизија Стара Пазова д.о.о., Стара Пазова Радио Стара Пазова јесте ималац дозволе за пружање медијске услуге радија за
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локално подручје (Лр 267 - Стара Пазова, фреквенција 91,5 МHz; дозвола број:
397/2008-2), са роком важења до 01.12. 2024. године. Према садржају Предузеће за
информисање Радио телевизија Стара Пазова д.о.о - Радио Стара Пазова јесте
ПМУ целокупног програма, односно пружа општу медијску услугу која обухвата
информативне, образовне, културне, научне, спортске, забавне и друге програмске
садржаје.
Пружалац медијске услуге редовно доставља снимке емитованог програма у
стандардном ДВД формату и у складу са чланом 9. став 2 Уговора о продаји
капитала.
Увидом у материјал мониторинга, достављеног за месеце децембар 2019. и јануарсептембар 2020., установљено је да је Радио Стара Пазова емитује жанровски
разноврстан програм, који у информативним емисијама покрива локалну и регионалну
проблематику, те је суштински у складу са Програмским елаборатом. Претежан део
програма је мозаичан, састоји се од низа музичких нумера без учешћа водитеља или
осталих изворних ауторских интервенција, које повремено прекидају кратке сервисне
информације или занимљивости са друштвених мрежа.
Програмска шема радним данима истоветна и подељена је у неколико већих целина:
Јутарњи програм (од 7 до 12 часова), у оквиру кога се емитују информативне емисије
(Вести, емитују се на сваких сат, Дневник, централна информативна емисија од 16
часова радним данима, Јутарњи преглед, Сервисне информације, Строго локално информативна емисија фокусирана на проблематику локалних средина које ПМУ
сигналом покрива, а тиче се спорта, културе, младих талената, пољопривреде...).
Поподневни програм (од 12 до 18 часова), у оквиру кога се емитују, осим редовних
информативних емисија, музичког и комерцијалног програма, и забавни програм кроз
квиз „Ко зна- зна“ и „Занимљивости“ и емисија из културе „Представљамо књигу“.
Жанровској разноврсности доприносе и редовне седмичне специјализоване емисије из
домена културе, уметности, спорта, музике или забаве, као што су: Емисије о спорту
(понедељком), о музици (уторком), о младим талентима (средом), пољопривреди
(четвтком) и култури (петком).
Пружалац медијске услуге је приватизован и није више у статусу јавног сервиса, те
више по том основу нема програмске обавезе припадајуће овом статусу, међутим, с
обзиром на то да није било захтева за промену, обавезе из Програмског елабората су
још на снази. Детаљним увидом у достављене снимке уочено је да Радио телевизија
Стара Пазова д.о.о - Радио Стара Пазова наставља да емитује већину програмских
садржаја који се могу сматрати медијским садржајем од јавног интереса у у складу са
чланом 142. став 2 Закона о јавном информисању и медијима (члан 9. став 1 Уговора).
Пружалац медијске услуге доставио je Годишњи извештај (допис број: 05-2201/15/2059, од 18.9.2020. 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).

2

Мониторингом снимака достављеног емитованог програма, установљено је да Радио
Стара Пазова испуњав своју обавезу емитовања програма на језицима националних
мањина, онако како је у програмском елаборату и предвиђено.
Овај ПМУ емитује посебан програм на језику словачке етничке мањине радним
данима, осим понедељком, у термину од 18 до 21 часова, суботом од 15 до 21, а
недељом од 7 до 10 часова. Најважнији сегмент овог програма је информативна
емисија: Denník / Дневник, затим Вести и посебна емисија Из нашег угла. Остале
информативне емисије су: Најава програма, Временска и Биопрогноза, Тачно време, Z
nášho uhla/Емисија о актуелним збивањима, документарно образовне: Imendan, Iz
prošlosti, забавне:Do vášho receptárа/Рецепт – Кувамо за вас, музичке: Избор Хита
дана и комерцијални: Malé oznamy/Mali oglasi ). Такође, у извештају истичу да Радио
Стара Пазова редовно учествује у недељној размени са другим радио станицама које
емитују програм на словачком језику, а као веома значајан оцењују Протокол о
пословној сарадњи са Јавном медијском установом Радио-телевизија Војводина.
Радио Стара Пазова 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

3

