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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ПРИБОЈ 
Број: 06-219/2015 
Датум: 11.08.2015. 
ПРИБОЈ 

 

ЈП  ЕМИСИОНА ТЕХНИКА И ВЕЗЕ 

МИНИСТАРСТВ ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

                                              

                                                 Предмет: УРГЕНЦИЈА 

 

Поштовани, 

 

Због великог броја притужби грађана општине Прибој незадовољних квалитетом и 

обимом дигитализације ТВ програма, молимо Вас и очекујемо Ваше поступање по хитном 

поступку како би се свим грађанима ове пограничне и девастиране општине омогућио 

подједнако квалитетан пријем сигнала и националних и локалних емитера. 

Обавештавамо Вас да су на територији општине Прибој постављена само два 

дигитална уређаја са Првим и Другим мултиплексом и то на емисионим станицама Бић и 

Пања Глава у зони расподеле Торник-Овчар чиме је покривено само подручје града, док је 

2/3 територије наше општине остало без Другог мултиплекса тако да становници 

приградских насеља и прибојских села немају могућност да прате програм локалних и 

регионалних емитера, па ни програм ТВ Прибој која је већ 20 година једини и главни 

хроничар времена и збивања у овом крају. 

Како је Закон о јавном информисању и медијима прописао да јединица локалне  

самоуправе обезбеђује из буџета део средстава за остваривање јвног интереса у области 

јавног информисања ми смо, поштујући Правилник којим се ближе уређује 

суфинансирање медијских пројеката, извојили део средстава и за пројекат ТВ Прибој  који 

има за циљ унапређење јавног информисања од локалног значаја, али ти медијски 

садржаји остали су недоступни за 2/3 од укупног броја наших грађана због непотпуне 

дигиталне мреже. 

Неквалитетном и непотпуном дигитализацијом ТВ програма на подручју општине 

Прибој, осим великог броја грађана и ТВ Прибој, оштећена је и локална самоуправа. Уз 

свесрдну подршку Владе Србије настојимо да реализацијом бројних инфраструктурних 



 

12. јануара 108 ∙  31330 Прибој ∙ Тел. +381 (0) 33 24 52 341 ∙ Факс +381 (0) 24 45 446 ∙ predsednik.so@priboj.rs 
www.priboj.rs 

пројеката створимо боље услове за опоравак привреде, развој пољопривреде и подизање 

стандарда становника наше општине о чему су становници прибојских села недовољно 

информисани управо због немогућности да прате програм једине локалне телевизије. 

Осим тога, често долази до сметњи и прекида сигнала са емисионе станице Бић, па 

домаћинства у граду остају без телевизијског програма свих емитера. За становнике 

градског подручја општине Прибој, међу којима је доста претплатника кабловско 

дистрибутивних система, додатни проблем је што после дигитализације ТЕЛЕКОМ 

СРБИЈА није у свој пакет Open IPTV-a уврстила програм једине локалне телевизије. 

Због свега напред наведеног, захтевамо да се хитно предузму мере на решавању 

проблема непотпуне покривености дигиталним сигналом ТВ програма на подручју 

општине Прибој, јер је то у интересу и грађана и локалне самоуправе. 

 

С поштовањем,           

 

                                                                                ПРЕДСЕДНИК 

               Лазар Рвовић, дипл. правник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


