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Број: 05-2203/15/20- 

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 за информисање Шумадија, Аранђеловац, а након куповине Радио 

телевизије Шумадија д.о.о., Аранђеловац (Кнеза Михајла 108, Аранђеловац) – ТВ 

Шумадија  

 

Радио-Телевизија Шумадија д.о.о., Аранђеловац 

Кнеза Михајла 108, Аранђеловац 

Врста медијске услуге према садржају Опште медијске услуге 

Врста медијске услуге према начину дистрибуције терестријалнa медијскa услугa 

Линеарно-кабал, сателит и IPTV 

Бројeви дозвола 545/2019 и К125-1 

Власничка структура ПМУ 1. Саша Јанковић-0,25% 2.  

Радио телевизија Шумадија д.о.о., Аранђеловац-99,75% 

 

Регулаторно тело за електронске медије има за циљ да провери пословање ТВ 

Шумадија у смислу поштовања уговорних обавеза из Уговора о продаји капитала 

субјекта приватизације Јавног предузећа за информисање Шумадија, Аранђеловац, а 

након куповине Радио телевизије Шумадија д.о.о., Аранђеловац.  

 

Радио телевизија Шумадија д.о.о., Аранђеловац, скраћеног идентификационог знака 

ТВ Шумадија ималац је дозволе заведене под бројем К125-1 за пружање опште 

медијске услуге у оквиру кабловске комуникационе мреже.  

 

Такође, пружалац je терестријалне медијске услуге oд 10. јун 2019., број дозволе 

545/2019 

 

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

је да је пружалац медијске услуге ТВ Шумадија достављао снимке свог емитованог 

програма Регулаторном телу за електронске медије на начин којим је то предвиђено 

одредбама члана 9.2. Уговора о продаји капитала субјекта приватизације Јавног 

предузећа за информисање Шумадија, Аранђеловац.  

 



Служба за надзор и анализу РЕМ-а извршила је увид у достављени емитовани програм 

ТВ Шумадија у периоду од 1. до 7. јануара, 1. до 7. фебруара, 1. до 7. марта, 1. до 7. 

априла, 1. до 7. маја, 1. до 7. јуна, 1. до 7. јула, 1. до 8. августа, 1. до 7. септембра, 1. до 

7. октобра и 1. до 7. новембра 2020. године ради провере поштовања обавезе 

обезбеђивања континуитета пословања према Уговору о продаји капитала субјекта 

приватизације Јавног предузећа за информисање Шумадија, Аранђеловац, члан 9.1.  

 

У приложеном Програмском елаборату ТВ Шумадија предвиђено је пружање медијске 

услуге 24 часа дневно. Том приликом најављен је јутарњи програм посвећен деци у 

оквиру ког је предвиђено емитовање цртаних филмова, програма за децу других 

продукцијских кућа и сл. Најављено је емитовање информативног програма путем 

редовних и специјализованих емисија о различитим темама (здравство, туризам, 

пољопривреда, историја и сл.). Такође је предвиђено емитовање садржаја из културе, 

као и филмског и серијског програма. 

 

Након увида у достављени програм ТВ Шумадија утврђена је реализација 

информативног, дечјег, серијског, документарног, као и културно-уметничког 

програма. Информативни програм реализован је путем најављених редовних 

информативних садржаја и специјализованих емисија о различитим темама (здравље, 

туризам, екологија и сл.). Јутарњи програм посвећен деци, реализован је на начин 

којим је то предвиђено елаборатом. Надзором је такође утврђена реализација 

документарног, културно-уметничког и серијског програма. Стога, након анализе 

достављеног емитованог програма ТВ Шумадија, утврђено је да овај пружалац 

медијске услуге оквирно наставља да емитује програм у складу са наводима из 

Програмског елабората. 

 

Програмским елаборатом ТВ Шумадија није предвидела емитовање садржаја на 

језицима националних мањина, те овај пружалац медијске услуге није имао обавезу 

достављања годишњег извештаја из члана 9.3. Уговора о продаји капитала субјекта 

приватизације Јавног предузећа за информисање Шумадија, Аранђеловац.  

 

Увидом у достављени материјал емитованог програма ТВ Шумадија, те његовом 

анализом, утврђено је да овај ПМУ емитовањем редовних информативних садржаја о 

локалним дешавањима и извештавањем о пројектима у реализацији општине 

Аранђеловац, доприноси информисању становништва општине Аранђеловца и околине 

на начин којим је то предвиђено одредбама члана 15. Закона о јавном информисању и 

медијима, као и одредбама члана 142.  

 

Д-на: 

- Министарство привреде, Кнеза Милоша 20, Београд 

- Архива Регулаторног тела 

 

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР 

 

Рајка Галин Ћертић 


