Број: 05-2177/15/20Датум:
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
радиодифузног предузећа Студио Б, Београд, а након куповине Радиодифузно
предузеће Студио Б д.о.о., Београд (Масарикова 5, Београд) – Радио Студио Б 99,1
100,8 105,4
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 радиодифузног предузећа Студио Б, Београд, а након куповине Радиодифузно
предузеће Студио Б д.о.о., Београд.
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, 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.).
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Радиодифузно предузеће Студио Б д.о.о., Београд, скраћеног идентификационог знака
Радио Студио Б 99,1 100,8 105,4, ималац је дозволе заведене под бројем 24/2006-5 за
пружање опште медијске услуге за регион града Београда, радиодифузна област 4 - Бгр
1 / Београд.
Увидом у евиденцију о достави снимака Службе за надзор и анализу РЕМ-а утврђено
је да је пружалац медијске услуге Радио Студио Б 99,1 100,8 105,4 наставио редовно
да доставља снимке свог целокупног програма и за период после приватизације током
2020. године и тиме испунио своју обавезу у вези са одредбом члана 9. став 2. Уговора.
Према приложеном Програмском елаборату пружалац медијске услуге Радио Студио
Б 99,1 100,8 105,4 није предвидео производњу садржаја на језицима националних
мањина, те овај пружалац медијске услуге није имао обавезу достављања годишњег
извештаја према одредби члана 9. став 3. Уговора о продаји капитала субјекта
приватизације Јавног радиодифузног предузећа Студио Б, Београд.
Према приложеном Програмском елаборату, Радио Студио Б 99,1 100,8 105,4 као
пружалац опште медијске услуге предвидео је производњу програма претежно
базираног на информативно-говорном профилу, уз производњу музичких садржаја.
Предвиђени су дневни и недељни информативни садржаји, а посебно је најављен
информативно-политички сегмент кроз форме Вести, репортажа, интервјуа,
аналитичких садржаја, контакт емисија, као и репортерских јављања. Такође су
најављени садржаји о култури, као и регионални програм.
Служба за надзор и анализу РЕМ-а извршила је увид у достављени материјал
произведеног програма Радио Студио Б 99,1 100,8 105,4 од 01.02.2020. до 07.02.2020.
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
радиодифузног предузећа Студио Б, Београд, заведеног 6. октобра 2015. године у
Агенцији за приватизацију под бројем 1-531/15-60/06, у складу са чланом 9.1.
Након увида у достављени снимак материјала пружаоца медијске услуге Радио
Студио Б 99,1 100,8 105,4 у периодима од 01.02.2020. до 07.02.2020. године и од
01.09.2020. до 07.09.2020. године установљена је реализација примарно најављених
информативних и музичких садржаја, али и других садржаја предвиђених елаборатом
(сервисне информације, садржаји о култури, актуелности и сл.). Медијска услуга у
виду редовног информативног садржаја Вести пружана је у складу са најавама из
елабората, у оквиру којих су бележене информације претежно на републичком нивоу.
У надзираним периодима у оквиру месеца фебруара и септембра редовно је бележен и
најављени регионални програм, тачније програм Слободна Европа са информацијама
из Србије и региона, односно суседних република Босне и Херцеговине, Црне Горе,
Македоније, те Хрватске. Редовно је пружана медијска услуга у виду регионалног
програма Радио Спутњик са информацијама о Србији, Русији, као и светској политици
и економији (Спутњиков преглед недеље, Спутњик интервју, Спутњикова орбита
културе и други слични садржаји), те је у вези са тим констатована значајна
заступљеност регионалног програма током надзираног периода. Такође су бележени
други садржаји, као што је нпр. емисија Док анђели спавају, у оквиру које је било речи
о различитим личностима, који су уједно били гости емисије.
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Анализом достављеног снимка материјала произведеног програма пружаоца медијске
услуге Радио Студио Б 99,1 100,8 105,4 од 01.02.2020. до 07.02.2020. године и од
01.09.2020. до 07.09.2020. године, утврђено је да овај пружалац медијске услуге својим
програмским садржајима доприноси информисању становништва Београда и околине
на начин којим је предвиђено одредбама члана 15. Закона о јавном информисању и
медијима, као и одредбама члана 142, као и информисању свих грађана Републике
Србије приказивањем, пре свега, регионалног програма. У вези са тим, осим редовног
информисања становнишва Београда и околине, као и свих грађана Репблике Србије,
забележена је производња медијских садржаја у циљу очувања културног идентитета
српског народа и националних мањина које живе на територији Републике Србије,
затим подршка производњи медијских садржаја у циљу заштите и развоја људских
права и демократије, те развоја културног и уметничког стваралаштва превасходно
путем садржаја Спутњикова орбита културе.
Узимајући у обзир све до сад наведене околности из извештаја, Служба за надзор и
анализу РЕМ-а утврдила је да је пружалац медијске услуге Радио Студио Б 99,1 100,8
105,4 у надзираним периоду од 01.02.2020. до 07.02.2020. 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 елабората, те тако и у складу
са свеопштим условима из Уговора.
Д-на:
- Министарство привреде, Кнеза Милоша 20, Београд
- Архива Регулаторног тела
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР
Рајка Галин Ћертић
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