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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 ТВ K::CN Рашка
(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 ТВ K::CN Рашка.
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.).
Коперникус Радио Телевизија Рашка д.о.о., Рашка, скраћеног идентификационог
знака ТВ K::CN Рашка, ималац је дозволе за пружање медијске услуге целокупног
програма, заведене под бројем 38/2007-10 за подручје региона - Р6/Нови Пазар,
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Сјеница, Рашка (алотмент Копаоник: Александровац, Брус, Крушевац, Нови Пазар,
Рашка, Тутин).
Увидом у евиденцију о достави снимака Службе за надзор и анализу РЕМ-а утврђено
је да је пружалац медијске услуге Коперникус Радио Телевизија Рашка д.о.о., Рашка
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.
У раније достављеном Програмском елаборату пружаоца медијске услуге ТВ K::CN
Рашка најављено је праћење и презентовање локалних и регионалних тема, као и
производња програмских садржаја на ромском језику. Према приложеној програмској
шеми, дневни информативни програм чини окосницу сопствене продукције овог
пружаоца медијске услуге. Планирано је да, осим информативног програма, актуелни
догађаји из различитих области друштвеног живота буду теме и других емисија
сопствене продукције, а које ће бити различите жанровске структуре, односно
документарне, културно-образовне, дечије, спортске, забавне. Програмском шемом
предвиђен је и филмски, серијски и музички програм, као и најмање десет процената
садржаја независне продукције.
Служба за надзор и анализу РЕМ-а извршила је увид у достављени материјал
целокупног програма пружаоца медијске услуге Коперникус Радио Телевизија Рашка
д.о.о., Рашка од 01.04.2020. до 07.04.2020. године и од 01.09.2020. до 07.09.2020.
године за потребе провере поштовања обавезе обезбеђивања континуитета пословања
према Уговору о продаји капитала субјекта приватизације Јавног предузећа Радио
станица "Радио Рашка" и утврдила оквирну реализацију садржаја, предвиђених
Програмским елаборатом. Наиме, ТВ K::CN Рашка као пружалац опште медијске
услуге, према подацима добијеним на основу прегледаног материјала у оквиру месеца
априла и септембра, наставио је у 2020. години да производи информативни програм,
дечји (значајним делом синхронизовани цртани филмови), забавни, музички, спортски,
документарни, серијски, као и верски програм. У оквиру информативног програма
пружалац медијске услуге ТВ K::CN Рашка производио је редовне и специјализоване
програмске садржаје. Редовно је бележен информативни садржај Вести, као и остали
редовни информативни садржаји који су за примарну тематику имали актуелне
догађаје из целе републике. Такође, бележена је редовна производња јутарњег
информативног програма Добро јутро са информацијама од значаја за становштво са
подручја Рашке, али и шире. У оквиру надзираних периода месеца априла и септембра
бележени су специјализовани садржаји о аутомобилизму, здрављу, пољопривреди,
кућним љубимцима, као и из других сегмената. Такође, бележене су и сервисне
информације, Хит дана, Огласи, Временска прогноза, Времеплов и слични садржаји.
Након увида у достављени материјал произведеног програма Коперникус Радио
Телевизија Рашка д.о.о., Рашка од 01.04.2020. до 07.04.2020. године и од 01.09.2020.
до 07.09.2020. године, утврђено је да овај пружалац медијске услуге својим
програмским садржајима доприноси информисању становништва 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, бележена су
извештавања о различитим дешавањима на нивоу целе републике са циљем
информисања свих грађана Републике Србије. Између осталог, у оквиру редовних
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информативних садржаја приказивани су садржаји са циљем заштите и развоја
очувања културног идентитета српског народа и националних мањина које живе на
територији Републике Србије (најпре у вези са ромском националном мањином), као и
у вези са другим темама.
Пружалац медијске услуге Коперникус Радио Телевизија Рашка д.о.о., Рашка је дана
21.09.2020. године на адресу Регулатора доставио допис (број 05-2176/15/20-96),
односно Годишњи извештај о уделу програмског времена на програму Коперникус РТВ
Рашка у којем се наводи да је овај пружалац медијске услуге наставио да пружа опште
медијске услуге које обухватају информативне, образовне, културне, научне, спортске,
забавне и друге програмске садржаје, те да садржина програма у извештајном периоду
готово и да није мењана у односу на претходни. У достављеном годишњем извештају
наведено је да се програм емитује на српском и ромском језику, као и да је
процентуално најзаступљенији информативни, затим спортски, културно-уметнички,
као и документарни, музички, верски и друге врсте програма.
Након увида у достављени материјал програма од 01.04.2020. до 07.04.2020. године и
од 01.09.2020. до 07.09.2020. године утврђена је оквирна реализација најављених
програмских садржаја на језицима националних мањина, односно на ромском језику,
оквирно у складу са Програмским елаборатом, као и достављеним Годишњим
извештајем. У оквиру редовних информативних садржаја бележени су сегменти на
ромском језику у оквиру којих је извештавано о актуелним догађајима, а такође је
бележен информативно-забавни програм Хеј Ромален, у производњи Удружења Весели
Роми, Ниш, у оквиру ког су приказивани музички сегменти са ромском музиком, као и
инфомативни сегменти о историји и животу Рома.
Стога, имајући у виду све претходно наведено, Служба за надзор и анализу РЕМ-а
утврдила је да је пружалац медијске услуге Коперникус Радио Телевизија Рашка
д.о.о., Рашка у надзираним периодима у оквиру првих недеља месеца априла и
септембра 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. Такође је утврђено и да пружалац медијске
услуге Коперникус Радио Телевизија Рашка д.о.о., Рашка испуњава све законски
предвиђене обавезе у вези са производњом програма на језицима националних мањина,
односно на ромском језику.
Д-на:
- Министарство привреде, Кнеза Милоша 20, Београд
- Архива Регулаторног тела
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР
Рајка Галин Ћертић
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