Број: 05-2164/15/20Датум:
Београд
Министарство привреде
ул. Кнеза Милоша 20
Београд
Предмет: Извештај Регулаторног тела за електронске медије о испуњавању
уговорних обавеза које проистичу из Уговора о продаји капитала субјекта
приватизације Јавног предузећа за информисање Нови Пазар, Нови Пазар, а после
куповине предузећа Радио Телевизија Нови Пазар д.о.о., Нови Пазар - РТВ Нови
Пазар
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).
Радио Телевизија Нови Пазар д.о.о., Нови Пазар - РТВ Нови Пазар (у даљем тексту
ПМУ) јесте ималац дозволе за пружање опште медијске услуге за подручје региона Р5/Нови Пазар, Тутин, Сјеница, Рашка, дозвола број 37/2007-2, са роком важења до
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17.12.2023. године. Према садржају, наведени ПМУ јесте пружалац медијске услуге
целокупног програма, односно пружа општу медијску услугу која обухвата
информативне, образовне, културне, научне, спортске, забавне и друге програмске
садржаје.
Против овог пружаоца медијских услуга нема изречених мера прописаних Законом о
електронским медијима.
На основу налога Регулаторног тела за електронске медије, Радио Телевизија Нови
Пазар, д.о.о., Нови Пазар - РТВ Нови Пазар редовно доставља снимке емитованог
програма у траженом формату и у складу са чланом 9. став 2 Уговора о продаји
капитала.
Такође, РТВ Нови Пазар доставио је Годишњи извештај (допис број:654 од
12.10.2020. године) 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) са процентуалним уделима
емитованог програма и детаљним описима приказаних емисија. У достављеном
извештаја се наводи да је заступљеност информативних садржаја 25%, програми из
културе, образовни и спортски програм су заступљени са по 10%, забавни 35%, а
документарни и дечији програм по 5% учешћа. Сви програмски садржаји емитовани су
у процентуалном односу језика бошњачки 60%-српски 40%.
Упоредном анализом достављених снимака за период од по седам дана емитованог
програма (01.-07. у месецу) у току првих десет месеци у 2020. години и Програмског
елабората, а у поступку провере обезбеђивања континуитета у производњи медијских
садржаја од јавног интереса у складу са Законом о јавном информисању и медијима,
Служба за надзор и анализу утврдила је да пружалац медијске услуге Радио Телевизија
Нови Пазар, д.о.о., Нови Пазар - РТВ Нови Пазар поштује Програмски елаборат и
емитује садржајан и разноврстан програм у складу са прокламованом програмском
шемом. Детаљном анализом уочено је да овај ПМУ свакодневно емитује
информативне, образовне, забавне, културне, дечје, музичке, спортске, серијске,
филмске, промотивне и комерцијалне садржаје.
Осим наведених садржаја, овај ПМУ је емитовао и онлајн наставу на босанском језику
за ученике основних и средњих школа.
Упоређујући емитовани програм са Програмским елаборатом уочавају се емисије,
разноликог жанра, углавном информативног, образовног, документарног, културног,
верског, дечјег, серијског и филмског програма, сопствене и независне продукције.
Информативне емисије, Дневник, Вјести, Сарајевска шпица, Вијести Алџазира,
Алџазира Балкан – покривају, осим региона, и вести из земље и света, док локалне
вести покривају област регије, са акцентом на сервисним информацијама; најчешће су
обрађене активности локалних самоуправа Новог Пазара и Прибоја, рад јавних
предузећа, као и обавештења од значаја за становништво приградских места. Доста
простора посвећено је информацијама из домена спорта, образовања, здравства, али
путописни садржаји у емисијама „Меридијани“, „Путујте са нама“ и „Србија у
кадру“. Садржаји из области културе преплићу се са обележавањем верских празника,
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који носе значајну минутажу у укупно емитованом програму. Евидентиран је и
документарни програм кроз емисије „Они побеђују“, „Вама на селу“, „Поглед“,
„Рјекама ка западу“, „Свет уметника“..., као и верски програм „Река православља“,
„Исламски програм“ (емисија о босанским обичајима и вери).
Комерцијални програм емитује се у оквиру законски дозвољеног времена, кроз
емисије: Огласи, Рекламе и Маркетинг.
Пружалац медијске услуге РТВ Нови Пазар редовно се идентификује у складу са
Законом.
На основу горе наведеног може се закључити да РТВ Нови Пазар 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
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