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Извештај: Извештај Регулаторног тела за електронске медије о испуњавању
уговорних обавеза по основу Уговора о продаји субјекта приватизације Радиодифузно
предузеће Радио-Телевизија Шабац д.о.о., Шабац – ТВ Шабац
У поступку праћења 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).
Радиодифузно предузеће Радио-Телевизија Шабац д.о.о., Шабац – ТВ Шабац јесте
ималац дозволе број: 50/2007-5 за пружање опште медијске услуге линеарнотерестричког начина дистрибуције, са зоном покривања: Алотмент Цер-Маљен:
Трг Николе Пашића 5 – 11000 Беград – Србија – тел: 011/2028 700, 011/3033 245 – факс: 011/2028 745
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Коцељева, Крупањ, Лајковац, Лозница, Љубовија, Мали Зворник, Мионица, Осечина,
Шабац, Уб, Ваљево, Владимирци. Подручје региона-Р 22/Шабац, Богатић, Сремска
Митровица, са периодом важења дозволе од 17. децембар 2007. до 17. децембар 2023.
Против овог пружаоца медијских услуга на 218. редовној седници Савета Регулаторног
тела за електронске медије одржаној 26. јуна 2020. године, изречена је мера опомене
предвиђена Законом о електронским медијима, због емитовања програмског садржаја у
емисијама „Право питање“ емитованим дана 10.04. и 17.04.2020.године.
Према садржају, Радиодифузно предузеће Радио-Телевизија Шабац д.о.о., Шабац ТВ Шабац, јесте ПМУ целокупног програма, односно пружа општу медијску услугу
која обухвата информативне, образовне, забавне, културно, дечје, музичке, спортске,
серијске, филмске, промотивне и комерцијалне програмске садржаје.
Увидом у евиденцију о достави снимака Службе за надзор и анализу РЕМ утврђено је
да ПМУ ТВ Шабац испуњава обавезу редовне месечне доставе снимака из члана 9.
став 2 Уговора о продаји капитала субјекта приватизације Радиодифузно предузеће
Радио-Телевизија Шабац д.о.о., Шабац.
Такође, ПМУ ТВ Шабац доставио је Годишњи извештај (допис број 05-2735/15/20 93, од 03.11.2020. године) о уделу програмског времена на појединим језицима
националних мањина, односно уделу информативних, образовних, научних, културноуметничких, 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).
Упоредном анализом достављених снимака за период по седам дана емитованог
програма (01-07.) 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 Радиодифузно предузеће
Радио-Телевизија Шабац д.о.о., Шабац – ТВ Шабац поштује Програмски елаборат
и емитује садржајан и разноврстан програм у складу са прокламованом програмском
шемом. Детаљном анализом уочено је да се свакодневно емитују разноврстан
програмски садржаји, при чему су највећи део заузели музички програм,
информативни и документарни програм. Приближно проценат заступљености имају
забавни, културно-образовни и серијски програм, док су у нешто мањем обиму
присутни дечји, омладински и спортски садржаји. Огласи и промотивни садржаји су
такође заступљени у укупним програмским садржајима овог ПМУ.
ТВ Шабац 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.
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