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Број: 05-2172/15/20- 

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 Радио телевизије Крушевац из Крушевца, а после куповине Радио 

телевизије Крушевац д.о.о., Крушевац (Трг Косовских јунака 6, Крушевац) – ТВ 

Крушевац  

 

 

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 телевизије Крушевац из Крушевца, а након куповине Радио 

телевизије Крушевац д.о.о., Крушевац (Трг Косовских јунака 6, Крушевац) – ТВ 

Крушевац  

 

Пре свега, купац је у обавези да обезбеди континуитет у производњи медијских 

садржаја од јавног интереса, 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.). 



 

Такође, купац има обавезу да Регулатору доставља годишњи извештај у складу са 

одредбама члана 9.3. Уговора (Купац се обавезује да у року од 5 (пет) година у 

континуитету почевши од дана закључења Уговора доставља Регулаторном телу за 

електронске медије годишњи извештај 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 емитованом програму 

пружаоца медијске услуге за преттходну годину.). 

 

ТВ Крушевац је ималац дозволе заведене под бројем 44/2007-6 (са роком важења до 

17.12.2023. године) за пружање опште медијске услуге са зоном покривања/расподеле: 

Алотмент Јастребац: Алексинац, Блаце, Бојник, Ћићевац, Дољевац, Крушевац, 

Куршумлија, Лебане, Лесковац, Медвеђа, Мерошина, Ниш, Прокупље, Ражањ, 

Сокобања, Трстеник Варварин, Врњачка Бања, Житорађа; подручје региона – Р 

13/Крушевац, Алексинац, Александровац, Трстеник. 

  

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

је да је пружалац медијске услуге ТВ Крушевац 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.  

 

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

програма пружаоца медијске услуге ТВ Крушевац од 01.03.2020. до 07.03.2020. 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 телевизије Крушевац из Крушевца, а након 

куповине Радио телевизије Крушевац д.о.о., Крушевац (Трг Косовских јунака 6, 

Крушевац), односно ТВ Крушевац. 

 

На адресу Регулаторног тела за електронске медије дана 16.11.2020. од стране 

пружаоца медијске услуге ТВ Крушевац достављен је допис (број 05-2172/15/20-88), 

односно Годишњи извештај 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 достављеном извештају 

пружалац медијске услуге ТВ Крушевац навео је да је у периоду од 09.11.2019. до 

09.11.2020. године у оквиру програма на језицима националних мањина приказивао 

дневну-информативну емисију у форми вести Nevipe на ромском језику сваким радним 

даном (понедељак-петак).  

 

Према оквирној програмској шеми, раније приложеној уз Програмски елаборат 

пружаоца медијске услуге ТВ Крушевац предвиђена је производња целодневног 

програма где је, како се наводи, поред информативног програма, који представља 

окосницу програма, заступљен и културни, образовни, документарни, спортски, 

забавни, играни, односно филмско-серијски програм, као и маркетинг. Такође, према 

најавама из Програмског елабората, предвиђено је приказивање програмског садржаја 

намењеног ромској популацији.  

 



У надзираним седмодневним периодима у оквиру првих недеља месеца марта и 

септембра 2020. године, утврђено је да је пружалац медијске услуге ТВ Крушевац 

редовно пружао медијску услугу производње информативних - како редовних садржаја 

са информацијама са подрчуја Крушевца и околине, Расинског округа, као и целе 

државе, тако и специјализованих информативних садржаја (из домена различитих 

тематика - аутомобилизам, кулинарство, екологија, технологије, туризам, 

пољопривреда, животиње, родитељство и сл.), потом дечјих (претежно 

синхронизовани цртани филмови), серијских, филмских, документарних, забавних и 

других програмских садржаја, иначе предвиђених Програмским елаборатом. Такође, у 

надзираном периоду установљена је производња најављеног информативног садржаја 

на ромском језику Nevipe, у складу са достављеним годишњим извештајем.  

 

Након увида у достављени материјал произведеног програма пружаоца медијске 

услуге ТВ Крушевац од 01.03.2020. до 07.03.2020. године и од 01.09.2020. до 

07.09.2020. године, утврђено је да овај пружалац медијске услуге својим програмским 

садржајима доприноси информисању становништва Крушевца и околине на начин 

којим је предвиђено одредбама члана 15. Закона о јавном информисању и медијима, 

као и одредбама члана 142. У вези са тим, осим редовног информисања становнишва 

Крушевца и околине о свакодневним дешавањима, забележена су извештавања о 

заштити здравља грађана, односно извештавање о епидемиолошкој ситуацији, те 

преношење хитних обавештења у вези са вирусом Ковид 19.  

 

Узимајући у обзир све до сад наведене околности у извештају, Служба за надзор и 

анализу РЕМ-а утврдила је да је пружалац медијске услуге ТВ Крушевац у надзираним 

периодима у оквиру месеца марта и септембра и у 2020. години оквирно наставио да 

пружа медијску услугу, односно производи програмске садржаје у складу са 

предвиђеним најавама из елабората, као и у складу са свеопштим условима из Уговора.  

 

Д-на: 

- Министарство привреде, Кнеза Милоша 20, Београд 

- Архива Регулаторног тела 

 

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР 

 

Рајка Галин Ћертић 


