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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 Градски информативни центар Аполо Нови Сад, а након куповине 

Новосадска ТВ д.о.о., Нови Сад (Трг слободе 3/III, Нови Сад) 

 

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 Градски информативни центар Аполо Нови Сад, а након куповине 

Новосадска ТВ д.о.о., Нови Сад. 

 

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.). 

 

Новосадска ТВ д.о.о., Нови Сад, скраћеног идентификационог знака Новосадска ТВ, 

ималац је дозволе заведене под бројем 138/2008-15 за пружање опште медијске услуге 
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(Алотмент Црвени Чот: Бач, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Бечеј, Беочин, Богатић, 

Инђија, Ириг, Кула, Мали Иђош, Нови Сад, Оџаци, Пећинци, Рума, Србобран, Сремска 

Митровица, Сремски Карловци, Стара Пазова, Шид, Темерин, Тител, Врбас, Жабаљ - 

локално подручје - Л 141/Нови Сад). Према садржају, НОВОСАДСКА ТВ доо, Нови 

Сад пружалац је медијске услуге целокупног програма који обухвата информативне, 

образовне, културне, научне, спортске и забавне садржаје, као претежни део својих 

активности.  

 

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

је да је пружалац медијске услуге Новосадска ТВ д.о.о., Нови Сад 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 материјал 

целокупног програма пружаоца медијске услуге Новосадска ТВ д.о.о., Нови Сад од 

01.03.2020. до 07.03.2020. године и од 01.08.2020. до 07.08.2020. године за потребе 

провере поштовања обавезе обезбеђивања континуитета пословања према Уговору о 

продаји капитала субјекта приватизације Јавног предузећа Градски информативни 

центар Аполо Нови Сад и утврдила оквирну реализацију садржаја, који су предвиђени 

Програмским елаборатом. Наиме, Новосадска ТВ д.о.о., Нови Сад, према подацима 

добијеним на основу прегледаног материјала у оквиру месеца марта и августа, 

наставила је и у 2020. години да приказује информативне, научно-образовне, културно-

уметничке, спортске, забавне, документарне и друге садржаје, односно да производи 

програмске садржаје у складу са обавезама из Уговора. Увидом у произведени програм  

утврђено је да су у периоду од 01.03.2020. до 07.03.2020. године и од 01.08.2020. до 

07.08.2020. године редовно приказивани централни информативни и други редовни 

информативни садржаји, као и сервисне информације од значаја за становништво са 

подручја Новог Сада и шире и значајан број садржаја предвиђених елаборатом (о 

спорту, кулинарству, здрављу, медицини, пољопривреди, аутомобилизму, о културним 

и забавним догађањима и сл.). Такође, установљена је производња музичког, серијског, 

филмског и других врста програма. Ноћни програм је приказиван у форми која је 

предвиђена Програмским елаборатом (након завршетка редовног вечерњег програма 

до почетка редовног јутарњег програма, комбинација телетекста и видеа где су 

приказиване информације са подручја Новог Сада и околине).  

 

Након увида у достављени материјал произведеног програма Новосадска ТВ д.о.о., 

Нови Сад од 01.03.2020. до 07.03.2020. године и од 01.08.2020. до 07.08.2020. године, 

утврђено је да овај пружалац медијске услуге својим програмским садржајима 

доприноси информисању становништва Новог Сада 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 Новог Сада и околине о локалним темама, забележена су извештавања о 

различитим дешавањима на нивоу целе републике са циљем информисања свих 

грађана Републике Србије. Приказивани су садржаји са циљем унапређивања заштите 

и развоја развоја образовања, спорта и физичке културе, информисање на матерњем 

језику грађана Републике Србије припадника националних мањина и сл. (нпр. 

извештавано је у оквиру редовних информативних садржаја у вези са представљањем 

од стране Владе Јапана стипендијских програма за различите нивое студија, као и за 

редовне студије намењене средњошколцима). Такође, редовно је приказиван 
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информативни садржај Војвођанска дешавања, у оквиру ког су бележени садржаји у 

вези са развојем културног и уметничког стваралаштва и сл.  

 

Пружалац медијске услуге Новосадска ТВ д.о.о., Нови Сад је дана 18.09.2020. године 

на адресу Регулатора доставио допис (број 05-2129/15/20-104), 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 којем наводи да је у периоду од 25.09.2019. до 

25.09.2020. године наставио са производњом информативног и документарног 

програма на мађарском и словачком језику, као и да су програмом обухваћене теме од 

значаја за живот припадника националних мањина на територији коју покрива ова 

телевизија.  

 

Пружалац медијске услуге Новосадска ТВ д.о.о., Нови Сад у достављеном Годишњем 

извештају навео је да је информативни програм на мађарском језику реализован 

самостално у продукцији Новосадске телевизије, те да је у периоду од 25.09.2019. 

године до 25.09.2020. године емитована емисија Објектив на мађарском језику (укупно 

16 емисија) и да су поред актуелности из јавног живота посебно обрађене и теме од 

значаја за мађарску националну заједницу. Такође наводе да су средства за реализацију 

информативног програма обезбеђена на конкурсу за суфинансирање пројеката 

средствима из буџета Града Новог Сада у циљу остваривања јавног интереса у области 

јавног информисања у 2020. години кроз пројекат под називом Вести на словачком и 

мађарском, и на Јавном конкурсу за суфинансирање пројеката средствима из буџета 

Града Новог Сада у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања 

у 2019. години кроз пројекат под називом Објектив на словачком и мађарском језику.  

 

У достављеном годишњем извештају наведено је да је као документарни програм на 

мађарском језику реализован у интервју  са председницом удржења Живот и здравље 

Jufit Erdeg, емисија о свечаној академији поводом 60 година Hungarologie на 

Филозофском факулетету у Новом Саду, као и божићни интервју са пастором 

реформатске цркве Halas Daniel-ом. Такође се наводи и да су документарне емисије на 

мађарском језику за тему имале: активности удружења и како живети здраво, 

Hungarologija, , као и прославу божића, док су у сарадњи са Телевизијом Мозаик и 

продукцијом Dunastart, емитовали и емисије независне продукције која је за тему 

имала кулуинарску оставштину наших бака коју је подржао град Нови Сад и емисију о 

везама краља Матије Хуњадија са јужни крајевима. 

 

Док је у вези са садржајим приказаним на словачком језику наведено да су емитовали 

информативну емисију Објектив и то 258 емисија, као и да су у оквиру наведене 

емисије, поред градских и националних догађаја обрађене теме од значаја за словачку 

националну заједницу. Такође наводе да је документарни програм под називом 

Култура војвођанских Словака и  Живети заједно подржала Општина Бачки Петровац 

кроз Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области 

јавног информисања на територији општине Бачки Петровац у 2019. години и кроз 

Конкурс за суфинансирање пројеката медијских садржаја из области јавног 

информисања на територији општине Бачки Петровац у 2020. години. Такође је 

наведено и да је документарни програм на словачком језику реализован кроз пројекат 

Култура војвођанских Словака од 12 емисија, као и да су емисије за тему имале 

облежавање словачких народних свечаности: најстарија словачка књижара у Бачком 
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Петровцу, сто година од оснивања гимназије Јан Колар и свечана академија у 

словачком војвођанском позоришту, дефиле по улицама са фолклорним ансамблима, 

седница матице словачке у позоришту, изложба удружења жена, састанак словачких 

учитеља и додела награда, додела награда новинарима по конкурсу националног савета 

словака и многе друге.     

 

Након увида у достављени материјал програма од 01.03.2020. до 07.03.2020. године и 

од 01.08.2020. до 07.08.2020. године у вези са програмом на језицима националних 

мањина утврђена је оквирна реализација појединих програмских садржаја на језицима 

националних мањина у складу са достављеним Годишњим извештајем, иако пружалац 

медијске услуге Новосадска ТВ д.о.о., Нови Сад није у обавези да производи програм 

на језицима националних мањина, с обзиром на то да их није предвидео Програмским 

елаборатом. У периоду од 01.03.2020. до 07.03.2020. године и од 01.08.2020. до 

07.08.2020. године радним данима бележен је информативни садржај сопствене 

продукције Објектив на словачком језику са темама од важности за живот припадника 

ове националне мањине на територији Новог Сада и околине.  

 

Стога, имајући у виду све до сад наведене податке из извештаја, Служба за надзор и 

анализу РЕМ-а утврдила је да је пружалац медијске услуге Новосадска ТВ д.о.о., Нови 

Сад у надзираним периодима у оквиру првих недеља месеца марта, те августа 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 Новосадска 

ТВ д.о.о., Нови Сад оквирно испуњава све законски предвиђене обавезе у вези са 

производњом програма на језицима националних мањина (пре свега достављање 

Годишњег извештаја), иако их није предвидео Програмским елаборатом. 

       

Д-на: 

- Министарство привреде, Кнеза Милоша 20, Београд 

- Архива Регулаторног тела 

 

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР 

 

Рајка Галин Ћертић 


