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Број: 05-2203/15/20- 

Датум:  

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 за информисање Шумадија, Аранђеловац, а након куповине Радио 

телевизије Шумадија д.о.о., Аранђеловац (Кнеза Михајла 108, Аранђеловац) – Радио 

Шумадија 

  

Назив медијске услуге (скраћено) Радио Шумадија 98,9 

Назив пружаоца медијске услуге Радио-Телевизија Шумадија д.о.о., Аранђеловац 

Број дозволе 63/2007-4 

Седиште и адреса правног лица Кнеза Михајла 108, Аранђеловац 

Врста медијске услуге према садржају Опште медијске услуге 

Врста медијске услуге према начину дистрибуције Линеарно-терестричко 

Зона покривања/расподеле Подручје региона - Рр 10/Аранђеловац, Топола, Младеновац 

Власничка структура ПМУ 1.Саша Јанковић-0,25% 2.Радио телевизија Шумадија доо 

Аранђеловац-99,75% 

 

Регулаторно тело за електронске медије има за циљ да провери пословање Радија 

Шумадија у смислу поштовања уговорних обавеза из Уговора о продаји капитала 

субјекта приватизације Јавног предузећа за информисање Шумадија, Аранђеловац, а 

након куповине Радио телевизије Шумадија д.о.о., Аранђеловац.  

 

Радио телевизија Шумадија д.о.о., Аранђеловац, скраћеног идентификационог знака 

Радио Шумадија ималац је дозволе заведене под бројем 63/2007-4 за пружање опште 

медијске услуге за подручје региона– Рр 10/Аранђеловац, Топола, Младеновац.   

  

Увидом у евиденцију о достави снимака Службе за надзор и анализу РЕМ-а утврђено је 

да је пружалац медијске услуге Радио Шумадија достављао снимке свог емитованог 

програма Регулаторном телу за електронске медије на начин којим је то предвиђено 

одредбама члана 9.2. Уговора о продаји капитала субјекта приватизације Јавног 

предузећа за информисање Шумадија, Аранђеловац.  

 

Служба за надзор и анализу РЕМ-а извршила је увид у достављени материјал 

емитованог програма Радија Шумадија у периоду од 1. дo 7. јануара, 1. до 7. фебруара, 

1. до 7. марта, 1. до 7. априла, 1. до 7. маја, 1. до 7. јуна, 1. до 7. јула, 1. до 8. августа, 1. 



до 7. септембра, 1. до 7. октобра и 1. до 7. новембра 2020. године ради провере 

поштовања обавезе обезбеђивања континуитета пословања према Уговору о продаји 

капитала субјекта приватизације Јавног предузећа за информисање Шумадија, 

Аранђеловац, члан 9.1.  

 

Након увида у достављени програм Радија Шумадија утврђено је да је ПМУ током 

посматраног периода свакодневно емитовао редовне информативне садржаје (Вести 

Радија Шумадија, Дневник Радија Шумадија) у складу са наводима из приложеног 

Програмског елабората. Наведене емисије су кратке, продукцијски елементарне форме 

(збирна вест или низ проширених вести које чита водитељка без снимака разговора или 

изјава актера или укључења уживо). У оквиру редовних информативних садржаја 

емитоване су информације из различитих области (политика и међународна сарадња, 

економија, пољопривреда, здравство, социјална заштита, друштво, образовање, 

култура, спорт, временска прогноза итд.) са подручја Аранђеловца и околине, али и 

целог региона. У посматраном периоду редовно су емитоване сервисне информације 

(извештаји о стању на путевима из оперативног центра АМСС), као и ЕПП садржаји и 

мали и пословни огласи намењени претежно становништву Аранђеловца и околине. 

Претежни део програма чине музичке нумере повремено прекидане најавама водитеља 

као ауторског садржаја, чиме су формално испуњене обавезе које се тичу испуњења 

квоте сопствене продукције (члан 70 став 1 Закона о електронским медијима: Пружалац 

медијске услуге дужан је да обезбеди да сопствена продукција учествује са најмање 

25% у његовом годишње емитованом програму), сходно дефиницији из члана 70 став 5 

Закона о електронским медијима ("Под сопственом продукцијом подразумевају се 

програмски садржаји који се састоје из изворног аудио или видео материјала чији је 

ауторски део већи од 20% у радио ... програму"). 

 

Програмским елаборатом Радио Шумадија није предвидео емитовање садржаја на 

језицима националних мањина, те овај пружалац медијске услуге није имао обавезу 

достављања годишњег извештаја из члана 9.3. Уговора о продаји капитала субјекта 

приватизације Јавног предузећа за информисање Шумадија, Аранђеловац. 

 

Увидом у достављени материјал емитованог програма Радија Шумадија, те његовом 

анализом, утврђено је да овај ПМУ емитовањем информативних садржаја о локалним 

дешавањима доприноси информисању становништва Аранђеловца, Тополе и 

Младеновца, на начин којим је то оквирно предвиђено одредбама члана 15. Закона о 

јавном информисању и медијима, као и одредбама члана 142.  

 

Д-на: 

- Министарство привреде, Кнеза Милоша 20, Београд 

- Архива Регулаторног тела 

 

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР 

 

Рајка Галин Ћертић 

 

 


