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1.

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ И ИНФОРМАТОРУ

Пословне просторије Републичке радиодифузне агенције налазе се у Београду, у
Улици Васиној 2-4, општина Стари град.
Матични број органа – Републичка радиодифузна агенција 17488554 порески
идентификациони број ПИБ 102945724.
Адреса за пријем поште: Републичка радиодифузна агенција, Васина 2-4, 11000
Београд, или електронска пошта: office@rra.org.rs.
За тачност и потпуност података у Информатору, правилну израду и
објављивање и његово редовно ажурирање одговоран је старешина држаног органа –
председник Савета епископ јегарски др Порфирије.
Овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама
од јавног значаја је члан Савета Републичке радиодифузне агенције Гордана Суша.
Информатор је сачињен у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и
Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа („Сл. гласник
РС“ бр. 68/2010 од 21.9.2010), који је ступио на снагу 29. септембра 2010. године.
Сврха објављивања Информатора је информисање јавности о документима и
информацијама које поседује или којима располаже Републичка радиодифузна агенција
у оквиру делокруга свог рада.
Информатор садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин
остваривања права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја.
Ажуриран је са стањем на дан 20. јула 2011.
Републичка радиодифузна агенција објављује свој Информатор у електронском
облику на званичној интернет презентацији агенције, на адреси www.rra.org.rs.

2.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Републичка радиодифузна агенција има својство правног лица, а орган Агенције
који доноси све одлуке о питањима и надлежностима Агенције је Савет.

2.1

Савет Републичке радиодифузне агенције

Савет Републичке радиодифузне агенције има девет чланова (члан 22 Закона о
радиодифузији) који се бирају из редова угледних стручњака из области које су од
значаја за обављање послова из надлежности Републичке радиодифузне агенције
(медијски стручњаци, стручњаци за оглашавање, правници, економисти,
телекомуникациони инжењери и други).
Чланове Савета бира Народна скупштина Републике Србије, на предлог
овлашћених предлагача, међу којима су:
1) надлежни одбор Скупштине;
2) Скупштина Аутономне покрајине Војводине;
3) конференција Универзитета;
4) удружење радиодифузних јавних гласила у Републици Србији, удружења
новинара у Републици Србији, професионална удружења филмских и
драмских уметника у Републици Србији и професионална удружења
композитора у Републици Србији, путем заједничког договора;
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5) домаће невладине организације и удружења грађана која се превасходно
баве заштитом слободе говора, заштитом права националних и етничких
мањина и заштитом права деце, путем заједничког договора;
6) традиционалне цркве и верске заједнице.
Члан Савета се бира на шест година, изузев приликом првог избора, три члана
Савета се бирају на шест година, три члана на пет година, а три члана четири године.
Члановима Савета првог сазива који се бирају на предлог надлежног одбора
Скупштине мандат траје шест година, члановима Савета првог сазива који се бирају на
предлог Скупштине АП Војводина, ректора универзитета, цркви и верских заједница,
мандат траје пет година, а осталим члановима Савета првог сазива мандат траје четири
године.
Кандидата за деветог члана Савета предлажу претходно изабрани чланови
Савета, с тим што морају предложити кандидата који живи и ради на подручју
Аутономне покрајине Косово и Метохија и који испуњава критеријуме за чланство у
Савету.
Чланови Савета не представљају у Савету органе или организације које су их
предложиле, већ своју дужност обављају самостално, по сопственом знању и савести, у
складу са Законом о радиодифузији, а њихов рад је јаван.
Члану Савета мандат може престати само из разлога и у поступку предвиђеним
Законом о радиодифузији. Нико нема право да на било који начин утиче на рад чланова
Савета, нити су они дужни да поштују било чије инструкције у вези са својим радом,
изузев одлука надлежног суда донетих у поступку судске контроле рада Савета.
а) Начин рада
Савет одлучује већином гласова присутних чланова и његов рад је јаван.
Општи акти и одлуке којима се одлучује о правима емитера, Савет доноси
већином гласова укупног броја чланова Савета, изузев ако овим законом или Статутом
није предвиђена двотрећинска већина гласова од укупног броја чланова Савета. У
случају једнаког броја гласова, одлучујући је глас председника Савета, а у његовом
одсуству глас заменика председника.
За свој рад председник и чланови Савета имају право на новчану накнаду у
висини плате председника, односно судије Врховног суда Србије.
б) Председник и заменик председника Савета РРА
Председник Савета представља и заступа Агенцију, руководи радом Савета,
потписује одлуке Савета и стара се о њиховом извршавању, има овлашћења директора
у остваривању права, обавеза и одговорности по основу рада запослених у стручној
служби Агенције и обавља и друге послове утврђене законом и статутом.
Агенцију представља и заступа председник Савета, а у случају његове
спречености, Агенцију заступа заменик председника Савета (члан 10. Статута
Републичке радиодифузне агенције).
Председник Савета, односно, заменик председника Савета, док обавља функцију
председника, може, уз сагласност Савета, да појединачна овлашћења председника за
одређени временски период пренесе, у писаном облику, на поједине чланове Савета.
Савет бира председника из својих редова двотрећинском већином гласова од
укупног броја чланова и његов мандат траје до краја истека мандата на који је изабран
као члан Савета.
Председник Савета:
1) заступа и представља Савет и Агенцију;
2) сазива седнице и руководи седницама Савета;
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3) формулише предлоге ставова и одлука Савета;
4) потписује одлуке Савета и стара се о њиховом извршењу;
5) има овлашћења директора Агенције у остваривању Финансијског плана
Агенције, права и обавеза у области рада;
6) одговоран је за законитост рада Агенције и Савета;
7) обавља и друге послове утврђене Законом и Статутом.
У одсуству председника Савета, права, обавезе и одговорности по Закону о
радиодифузији, Статуту, Пословнику о раду Савета и одлукама Савета, има заменик
председника Савета.
в) Чланови Савета РРА
Члан Савета је у свом раду и одлучивању независан и самосталан (члан 14.
Статута Републичке радиодифузне агенције).
Члан Савета не може у одлучивању да заступа ставове и интересе било ког
државног или политичког органа или било које организације, интересне групе, емитера,
других правних или физичких лица, као ни ставове овлашћеног предлагача на чији је
предлог изабран.
Члан Савета је дужан да се у свом раду и одлучивању придржава Закона о
радиодифузији, Статута Републичке радиодифузне агенције, Пословиника о раду
Савета и одлука Савета.
Члан Савета је обавезан да се упозна са материјалима и предлозима о којима
треба да одлучује Савет.
Обавеза је члана Савета да присуствује седницама Савета а одсуствовање са
седнице сматраће се оправданим само у случајевима предвиђеним Пословником о раду
Савета.
Члан Савета је дужан да предочи Савету и затражи мишљење Савета о
околностима које би га могле довести у стање сукоба интереса или неспојивост са
чланством у Савету сходно одредбама Закона о радиодифузији.

Епископ јегарски проф др
Порфирије, председник
Савета РРА
Горан Караџић, заменик
председника Савета РРА
Живојин Ракочевић
Проф. Горан Пековић
Гордана Суша
Горан Петровић
Милош Рајковић
Слободан Вељковић
Божидар Николић

ЧЛАНОВИ САВЕТА РРА
Телефон: 011/2028700
Факс: 011/2028745
Телефон: 011/2028700
Факс: 011/2028745
Телефон: 011/2028700
Факс: 011/2028745
Телефон: 011/2028700
Факс: 011/2028745
Телефон: 011/2028700
Факс: 011/2028745
Телефон: 011/2028700
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porfirije@rra.org.rs
goran.karadzic@rra.org.rs
zivojin.rakocevic@rra.org.rs
goran.pekovic@rra.org.rs
gordana.susa@rra.org.rs
goran.petrovic@rra.org.rs
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г) формирање стручних тимова
Ради бољег увида у поједина етичка и правна питања чији садржај није стриктно
дефинисан Законом о радиодифузији (утврђивање општих програмских правила и
критеријума, заштита деце, заштита мањина, дефинисање говора мржње и сл.), Савет
може по потреби формирати стручни тим (Етички комитет) сачињен од лица
одговарајуће струке који нису запослени у Агенцији.
Ради бољег увида у техничку проблематику испуњености техничких стандарда
које треба да задовоље емитери, Савет може, по потреби, формирати тим за процену
техничких стандарда (Стручно-техничку комисију) састављену од инжењера
адекватних профила који нису запослени у Агенцији.

2.2

Стручне службе Агенције

Организација рада Агенције заснива се на потреби функционалног и ефикасног
остваривања задатака Савета и Агенције (члан 45 Статута РРА).
Агенција има Стручну службу чије се функционисање регулише посебним
актом, а ради бољег увида у поједина етичка и правна питања чији садржај није
стриктно дефинисан Законом о радиодифузији (утврђивање општих програмских
правила и критеријума, заштита деце, заштита мањина, дефинисање говора мржње и
сл.), Савет може по потреби формирати стручни тим (Етички комитет) сачињен од лица
одговарајуће струке који нису запослени у Агенцији.
Ради бољег увида у техничку проблематику испуњености техничких стандарда
које треба да задовоље емитери, Савет може, по потреби, формирати тим за процену
техничких стандарда (Стручно-техничку комисију) састављену од инжењера
адекватних профила који нису запослени у Агенцији.
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у
Републичкој радиодифузној агенцији, у складу са одредбама Закона о раду, Закона о
радиодифузији, Статута Републичке радиодифузне агенције, ближе се одређује
унутрашња организација Републичке радиодифузне агенције и систематизација послова
и задатака у Агенцији.
Унутрашња организација Републичке радиодифузне агенције утврђује се са
циљем да се обезбеди законито, стручно, квалитетно и ажурно остваривање радних
задатака и послова одређених Законом и Статутом, стално унапређење организације и
метода рада, груписање радних задатака и послова у складу са природом, особеностима
и начином вршења и обједињавања у оквиру организационих јединица оних послова и
задатака чије извршење захтева јединствено руковођење, координацију и контролу
рада.
Агенција је окончала конкурсе за издавање дозвола за емитовање радио и
телевизијског програма на којим конкурсима издато је укупно 433 дозволe. У циљу
испуњавања обавеза из члана 13 Закона о радиодифузији – Надзор над радом емитера,
Агенција је дужна да се стара о томе да емитери у свему поштују услове под којима је
дозвола издата, а нарочито у општим програмским стандардима прописаним законом.
У циљу ефикаснијег рада Службе за надзор и анализу, која врши надзор и анализу
програма емитера, Агенција је донела одлуку о отварању одељења ове службе у Новом
Саду, Нишу и Крагујевцу. У марту 2009. године почело је са радом Одељење у Новом
Саду. Оваквом организацијом Службе остварио би се ефикаснији надзор над радом
емитера, а посебно имајући у виду специфичности и број емитера на тим подручјима.
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова и задатака
РРА донео је Савет на седници одржаној дана 8. фебруара 2009. године.
Правилником се утврђују:
• унутрашња организација рада Агенције;
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•
•
•
•
•
•

делокруг, надлежност, овлашћења и друга питања од значаја за рад
организационих делова Агенције;
систематизација послова и задатака (врста послова, врста и степен стручне
спреме и други посебни услови за рад на тим пословима);
број извршилаца за поједине послове;
опис послова на којима запослени ради;
овлашћења и одговорности запослених за обављање послова;
послови на којима запослени имају посебна овлашћења и одговорности и која
радна места су ван организационих јединица.

а) Послови на којима запослени имају посебна овлашћења и који су ван
организационих јединица
1) Извршни директор - Стручним службама Агенције руководи извршни
директор. Извршни директор послове и задатке обавља по налогу и уз
сагласност председника Савета а у случају његове спречености уз сагласност
заменика председника Савета.
2) Заменик извршног директора - Обавља послове и задатаке из делокруга
извршног директора у случају одсуства и спречености извршног директора и по
налогу председника Савета и извршног директора.
3) Секретар канцеларије Савета - обавља све административно-техничке послове
непосредно везане за рад председника Савета, заменика председника Савета и
чланове Савета.
4) Портпарол Савета - обавља све послове који имају за циљ да се јавности
презентира рад Савета путем саопштења за медије и јавност, конференција са
новинарима и контаката са новинарима као и путем информативног сајта
Агенције.
б)
Организационе јединице Агенције према ПРАВИЛНИКУ о унутрашњој
организацији и систематизацији послова и задатака Републичке радиодифузне
агенције
:
1. Служба заједничких послова;
2. Правна служба;
3. Служба за односе са јавношћу;
4. Служба за надзор и анализу;
5. Финансијска служба
1) Служба заједничких послова – обавља стручне, техничке и друге послове
непходне ради обезбеђивања законитог, квалитетног и ажурног остваривања радних
активности и послова одређених Законом о радиодифузији и Статутом Републичке
радиодифузне агенције.
У Служби заједничких послова систематизују се послови на следећи начин:
1. начелник службе заједничких послова
2. преводилац- аналитичар
3. руководилац писарнице
4. технички секретар
5. техничар уређаја за снимање и репродукцију
6. радник обезбеђења и заштите
7. техничар рачунарске мреже
8. возач са посебним обавезама
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9. возач
10. дактилограф
11. архивар
12. курир
13. кафе куварица
14. радник на одржавању чистоће
2) Правна служба – обавља правне и управне послове који се односе на
решавање у управном поступку, послове везане за управни спор против решења
Агенције и извршење решења, спроводи праћење домаће законске регулативе која се
односи на радиодифузију и иницира њихове измене, израђује општа и појединачна
акта и обавља друге правне послове.
У Правној служби систематизују се послови на следећи начин:
1. начелник
2. заменик начелника
3. правник
3) Служба за односе са јавношћу – обавља послове који имају за циљ да се
јавности презентира рад Агенције путем саопштења за медије и јавност, конференција
са новинарима и контаката са новинарима као и путем информативног сајта Агенције
У Служби за односе са јавношћу систематизују се послови на следећи начин:
1. начелник
2. заменик начелника
3. референт службе за односе са јавношћу
4) Служба за надзор и анализу – организује и извршава послове анализе рада
емитера у циљу контроле поштовања услова под којима је дозвола издата емитеру, а
нарочито у погледу општих програмских стандарада прописаних Законом о
радиодифузији, поштовања кодекса понашања емитера, препорука, упутстава и
опшеобавезујућих упустава и сачињава перодичне извештаје које доставља Савету,
сачињава самостални образложени извештај којим се констатује да је емитер прекршио
Закон о радиодифузији и прописе донете од стране Агенције, поступа по представкама
и приговорима сходно Правилнику о поступку и условима изрицања мера и одузимања
дозволе емитерима и образложене извештаје доставља Савету.
У Служби за надзор и анализу систематизују се на следећи начин:
1. начелник
2. заменик начелника
3. самостални медијски аналитичар
4. аналитичар програма емитера
5. асистент аналитичара програма емитера
5) Финансијска служба - обавља послове финансијског књиговодства, вођење
аналитике, помоћних књига и евиденција, рачуноводствено планирање,
рачуноводствени надзор и контрола, рачуноводствено извештавање и информисање,
састављање и достављање периодичних и годишњих финансијских извештаја,
благајничко пословање, обрачун зарада, накнада зарада и других примања запослених,
обрачун и плаћање по уговорима о делу, ауторским и другим уговорима, обрачун и
плаћање пореза, доприноса и других дажбина, састављање и достављање пореских
пријава и других прописаних обрачуна и евиденција, врши наплату и плаћање преко
динарских и девизних рачуна и води пословне књиге на рачунару.
У Финансијској служби систематизују се послови на следећи начин:
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1.
2.
3.
4.

начелник
књиговођа контиста и билансиста
референт обрачуна зарада и накнада
обрачунски радник и благајник

Квалификациона структура запослених у организационим јединицама
Републичке радиодифузне агенције према ПРАВИЛНИКУ о унутрашњој
организацији и систематизацији послова и задатака Републичке радиодифузне
агенције
ССС

1%

ВШС

ВСС

Мр.сц

46%

49%
4%

Структура запослених према стручној спреми
Стручна
спрема
др.сц

Број запослених
Служба
заједничких
послова

Правна
служба

Служба за
односе са
јавношћу

Служба за
надзор и
анализу

мр.сц
ВСС

6

ВШС

3

ССС

17

Укупно

20

6

2

22

Финансијска
Служба

УКУПНО

1

1

3

33

2

4

1

14

31

3

38

4

71
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1. Адресар запослених ван организациних јединица
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР
Рајка Галин-Ћертић
Телефон: 011/2028700
Факс: 011/2028745
rajka.galin@rra.org.rs

ЗАМЕНИК ИЗВРШНОГ
ДИРЕКТОРА
Ненад Јанковић
Телефон: 011/2028700
Факс: 011/2028745
nenad.jankovic@rra.org.rs

СЕКРЕТАР
КАНЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА
Драгана Таљић
Телефон: 011/2028700
Факс: 011/2028745
office@rra.org.rs

ПОРТПАРОЛ САВЕТА
Србољуб Богдановић
Телефон: 011/2028700
Факс: 011/2028745
srba.bogdanovic@rra.org.rs
2. Адресар запослених у организационим јединицама
СЛУЖБА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА

НАЧЕЛНИК

Љиљана Милошевић

Телефон: 011/2028700
Факс: 011/2028745
ljiljana.milosevic@rra.org.rs
Број извршилаца: 20

ПРАВНА СЛУЖБА

СЛУЖБА ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ

НАЧЕЛНИК

НАЧЕЛНИК

Душица Благојевић

Телефон: 011/2028700
Факс: 011/2028745
pravnasluzba@rra.org.rs
Број извршилаца: 6

СЛУЖБА ЗА НАДЗОР И АНАЛИЗУ

ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА

НАЧЕЛНИК

НАЧЕЛНИК

Драган Лукић

Телефон: 011/2028700
Факс: 011/2028745
dragan.lukic@rra.org.rs
Број извршилаца: 38

Јелена Коло
Телефон: 011/2028700
Факс: 011/2028745
jelena.kolo@rra.org.rs
Број извршилаца: 3

Растко Стефановић
Телефон: 011/2028700
Факс: 011/2028745
rastko.stefanovic@rra.org.rs
Број извршилаца: 4
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3.

ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА

Чланови првог сазива Савета Републичке радиодифузне агенције изабрани су
одлуком Народне скупштине Републике Србије, дана 18. фебруара 2005. године.
Обзиром да је 18. фебруара 2010. истекао мандат члановима Савета чији су
предлагачи Конференција Универзитета, традиционалне црквене и верске заједнице и
Скупштина Аутономне покрајине Војводине, Народна Скупштина Србије је 29. децембра
2009. године изабрала на те позиције епископа јегарског др Порфирија Перића, проф. др
Светозара Стојановића и Горана Караџића.
Савет је током фебруара 2010. године изабрао на место председника Савета
епископа јегарског др Порфирија (Перића), а заменика председника Савета Горана
Караџића.
Чланови Савета су 29. априла 2009. године донели одлуку да се за кандидата за
члана Савета који живи и ради на подручју Косова и Метохије предлаже Живојин
Ракочевић. Одлука је достављена Народној скупштини Републике Србије, која је одлуку о
избору члана Савета са Косова и Метохије - Живојина Ракочевића донела 29. маја 2009.
године.
Члана Савета чији су предлагачи домаће невладине организације и удружења
грађана која се превасходно баве заштитом слободе говора, заштитом права националних
и етничких мањина и заштитом права деце, путем заједничког договора Народна
скупштина изабрала је проф. др Горана Пековића 11. децембра 2009. године.
Народна скупштина је 23. марта 2010. године изабрала Гордану Суша за члана
Савета чији је предлагач удружења радиодифузних јавних гласила у Републици Србији,
удружења новинара у Републици Србији, професионална удружења филмских и драмских
уметника у Републици Србији и професионална удружења композитора у Републици
Србији. Народна Скупштина је 31. марта 2011. године изабрала Горана Петровића за
члана Савета чији је предлагач Конференција Универзитета. Народна Скупштина је 5. маја
2011. године изабрала Милоша Рајковића, Слободана Вељковића и Божидара Николића за
чланове Савета Републичке радиодифузне агенције.
Надлежност Савета Републичке радиодифузне агенције је утврђена чланом 8.
Закона о радиодифузији (детаљније у поглављу 7. Информатора о раду).
1. Председник Савета Републичке радиодифузне агенције епископ јегарски проф. др
Порфирије Перић,
2. Заменик председника Савета Републичке радиодифузне агенције Горан Караџић,
3. Извршни директор Републичке радиодифузне агенције Рајка Галин-Ћертић.
Председник и заменик председника Савета РРА
Председник Савета представља и заступа Агенцију, руководи радом Савета,
потписује одлуке Савета и стара се о њиховом извршавању, има овлашћења директора у
остваривању права, обавеза и одговорности по основу рада запослених у стручној служби
Агенције и обавља и друге послове утврђене законом и статутом.
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Агенцију представља и заступа председник Савета, а у случају његове спречености,
Агенцију заступа заменик председника Савета (члан 10 Статута Републичке радиодифузне
агенције).
Председник Савета, односно, заменик председника Савета, док обавља функцију
председника, може, уз сагласност Савета, да појединачна овлашћења председника за
одређени временски период пренесе, у писаном облику, на поједине чланове Савета.
Савет бира председника из својих редова двотрећинском већином гласова од
укупног броја чланова и његов мандат траје до краја истека мандата на који је изабран као
члан Савета.
Председник Савета:
1. заступа и представља Савет и Агенцију;
2. сазива седнице и руководи седницама Савета;
3. формулише предлоге ставова и одлука Савета;
4. потписује одлуке Савета и стара се о њиховом извршењу;
5. има овлашћења директора Агенције у остваривању Финансијског плана
Агенције, права и обавеза у области рада;
6. одговоран је за законитост рада Агенције и Савета;
7. обавља и друге послове утврђене Законом и Статутом.
У одсуству председника Савета, права, обавезе и одговорности по Закону о
радиодифузији, Статуту, Пословнику о раду Савета и одлукама Савета, има заменик
председника Савета.
Извршни директор
Стручним службама Агенције руководи извршни директор. Извршни директор
послове и задатке обавља по налогу и уз сагласност председника Савета, а у случају
његове спречености уз сагласност заменика председника Савета.

4.

ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА

У раду Републичке радиодифузне агенције у потпуности је заступљено начело
јавности. Грађанима је омогућено обраћање путем представки, приговора, телефона и
непосредног приступа, по заказаном термину. Према Статуту Републичке радиодифузне
агенције и Пословнику о раду Савета, рад Савета и Агенције као и одлуке Савета
доступни су јавности у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног
значаја. Обавештавање јавности обавља се преко средстава јавног информисања и
Интернет презентације Агенције.
Подаци од користи у вези са јавношћу рада Агенције:
1. Порески идентификациони број ПИБ 102945724;
2. Радно време Републичке радиодифузне агенције је сваким радним даном од 9 до
17 часова. Субота и недеља су нерадни дани;
3. Овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ
информацијама од јавног значаја и за потпуност и тачност података из
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Информатора је, од 23. априла 2010. године, Гордана Суша, члан Савета
Републичке радиодифузне агенције (тел: 011/2028-700, е-mail: office@rra.org.rs);
4. Контакт податак особе која је овлашћена за сарадњу са новинарима и јавним
гласима: Србољуб Богдановић, портпарол Савета (тел: 011/2028-700, е-mail:
srba.bogdanovic@rra.org.rs);
5. Овде
6. Идентификационо обележје запослених у Агенцији који могу да дођу у додир са
грађанима по природи свог посла дефинисано је Правилником о садржини и
обрасцу легитимације лица овлашћеног за принудно извршење одлука Савета
Републичке радиодифузне агенције;
7. Прилаз лицима с посебним потребама могућ је с обзиром да зграда у којој се
Агенција налази („Југодрво“) има косу раван на суседном улазу, а хоризонтално
и вертикално кретање особама са посебним потребама омогућено је уз помоћ
лифта;
8. Агенција и Савет обезбеђују јавност свог рада и на следећи начин:
- ажурирањем интернетске презентације на којој се објављују
информације и подаци Савета и Агенције;
- вођењем регистра о издатим дозволама за емитовање програма;
- јавним разговорима са кандидатима пре одлучивања о дозволама за
РТВ мреже за национално и регионално покривање РТВ програмом.
Седнице Савета отворене су за акредитоване представнике јавних гласила када
се одлучује:
- о избору емитера којима се по расписаном конкурсу одобрава
одговарајућа дозвола;
- у поступку трајног одузимања дозволе;
- у случајевима када се ради о основним правима емитера;
- у другим случајевима када председник Савета, после претходних
консултација са члановима Савета, седницу или део седнице прогласи
отвореном.
Седницама Савета по одлуци Савета могу да присуствују и да у њиховом
раду без прва гласа учествују и: представници других органа са којима по Закону
Савет треба да сарађује (ресорних одбора Народне скупштине, Владе, надлежних
министарстава, регулаторног тела надлежног за област телекомуникација,
представници установа јавних радиодифузних сервиса), представници домаћих и
међународних организација заинтересованих за одређена питања из делокруга
Савета, представници емитера о коме се води расправа на седници, експерти из
различитих области које се тичу радиодифузије и други.
Одлуком већине присутних чланова Савета седница или делови седнице
могу да буду затворени.
Већином пристуних чланова Савет може да одлучи да јавно гласање буде на
затвореном делу седнице или да се изјашњавање обавља тајним гласањем, на начин
предвиђен Статутом Агенције.
Званичне ставове Савета Савет јавности презентира путем саопштења.
Одлуке о конференцијама за новинаре на којима се саопштавају званични
ставови Агенције доноси Савет.

14

Републичка радиодифузна агенција, Информатор о раду, ажуриран дана 20. 07. 2011.

На конференцијама за новинаре на којима се саопштавају званични ставови
Савета учествују чланови Савета које овласти Савет.
Седнице Савета су редовне и ванредне. По правилу се одржавају две
редовне седмице месечно, а Савет може одредити и термине када се одржавају
редовне седнице. О одржавању седнице може бити упозната и јавност.
9. У РРА дозвољено је аудио и видео снимање уз претходно обавештење о намери.
10. Агенција обавештава јавност путем редовних и ванредних конференција за
новинаре; омогућавањем присуства представника медија отвореним седницама
Савета; давањем изјава и података о раду Агенције од стране запосленог
задуженог за јавно информисање; давањем саопштења за медије; објављивањем
годишњег извештаја о раду Савета и Агенције и на друге начине предвиђене
актима Агенције.

5.

НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Право на приступ информацијама од јавног значаја у Републичкој радиодифузној
агенцији остварује се на начин и по поступку предвиђеном одредбама Закона о слободном
приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС", бр. 120/2004, 54/2007,
104/2009 и 36/2010). Није прописана посебна форма захтева за остваривање права на
приступ информацијама од јавног значаја, али је потребно да исти садржи све елементе
предвиђене чланом 15 Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, као
и да не постоје разлози за искључење и ограничење слободног приступа информацијама
од јавног значаја, утврђени члановима 9 до 14 Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја. Републичка радиодифузна агенција поступа по
поднетим захтевима за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја у
роковима утврђеним чланом 16 Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја. Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан. Тражиоци
информација од јавног значаја су најчешће грађани, невладине организације, удружења
грађана и политичке странке.
Републичкој радиодифузној агенцији је у 2010. години упућено укупно 26 захтева
за приступ информацијама од јавног значаја и две жалбе због непоступања по захтеву.
Поступајући у складу са одредбама Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја Републичка радиодифузна агенција је поступила у 21 случају. Тражене
информације од јавног значаја су се односиле на: конкурсну документацију и
образложење одлука Савета о издавању дозвола за радио и/или телевизијско емитовање
програма, трошкове путовања чланова Савета, измирење годишње накнаде за емитовање
програма, покренуте и евентуално окончане поступке за одузимање дозволе за емитовање
програма, као следећа питања:
а) Питање:
Да се у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја
достави информација и копија докумената:
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1. Копије издатих мишљења Републичке радиодифузне агенције (РРА) које се
односе на емитовање закупљених термина политичких организација ван
предизборне кампање.
2. Подаци о томе да ли РРА емитовање закупљених термина политичких
организација ван предизборне кампање третира као прекршај из чл. 113 став
1 тачка 19 Закона о радиодифузији.
3. Документе из којих се може видети да ли је РРА утврђивала који емитери
нису поштовали чл. 106 став 1 Закона о радиодифузији.
4. Документе из који се може видети како је РРА поступала у случајевима из
тачке 3 овог захтева.
Одговор:

Број 1364/09, 27. март 2009. године

Поштовани,
1. Рекламирање политичких оргaнизација изван предизбоrне кампање експлицитно је
забрањено Законом о радиодифузији, члан 68 ст. 1 тачка 6а, као и чланом 106.
Сходно томе, не постоји било каква мишљења РРА које би се односила на ову
законом стриктно дефинисану материју.
2. Члан 113 ст. 1 тачка 19 Закона о радиодифузији се односи на висину казне која је
предвиђена за прекршаје члана 106 ст. 1 и РРА није надлежна за одређивање
висине казне. У досадашњој пракси није утврђено да је изван предизборне кампање
било случајева емитовања закупљених термина у циљу политичког рекламирања,
те тако Савет РРА није ни био у прилици да одлучује о томе.
3. и 4. У досадашњој пракси није било случајева да је утврђен прекршај из члана 106
Закона о радиодифузији.
У прилогу вам достављамо случај ТВ-преноса оснивачке супштине СНС-а
21.10.2008. године, што је једини досадашњи случај када је Савет РРА расправљао о
прекршају одредбе о забрани политичког рекламирања изван предизборне кампање. Ни
овом приликом није установљено да је реч о закупу термина.
На седници Савета РРА од 24. марта 2009. године због прекршаја одредби које не
допуштају страначко рекламирање изван предизборне кампање, телевизијама Авала и
Кошава изречена је мера опомене.
б) Питање:
Праћењем емитера ТВ прогрaма, почев од тзв. Јавног сервиса односно РТС-а, па
преко осталих са националном фреквенцијом, као и појединих са регионалном
фреквенцијом установио сам следеће:
1. Јавни сервис – РТС не користи у потпуности српски језик и ћирилично писмо;
2. PINK, FOX, B92, AVALA, KOŠAVA-HAPPY, уопште не користе у својим
програмима ћирилично писмо;
3. Изузетак од предњих навода су РТВ1 и РТВ2 (покрајински емитер) једини у
редовном програму, користе ћирилично писмо;
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4. Ни један од емитера који су наведени под 1, 2 и 3 не користе ћирилично писмо у
телетексту.
На основу напред изнетог, наведени емитери, за наведено не користе стандардни
књижевни срспки језик, јер није ћирилично писмо саставни и неодвојиви део српског
језика. Тиме су емитери поступили противно изричитој одредби члана 72 став 1 Закона о
радиодифузији и одредбама тачке 10 подтачка 1 Упутства које се односи на употребу
језика у програмима радио и телевизије, као дела Опште обавезујућег упутсва о понашању
емитера (Кодекс понашања емитера).
Осим наведеног емитер TV PINK, у тзв. хумористичкој емисији, под називом
„Курсаџије“, користи српски језик противно прописима о чистоти језика и изражавања,
који мора да се санкционише.
Из наведених разлога захтевам да се ова представка савесно размотри и након
контроле програма емитера према овим наводима, сагласно чл. 8 став 1, став 9, члан 12
став 6 и члан 17 став 1 Закона о радиодифузији емитерима изрекне мера опомене и
упозорења, због непридржавања одредби члана 72 став 1 Закона о радиодифузији и
одредби Опште обавезујућег упутства о понашању емитера.
Одговор:

Број 3071/09, 4. август 2009. године

Поштовани,
У вези са Вашим захтевом за достављање обавештења на основу одредбе из члана
15 Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“ број
120/2004 и 54/2007), обавештаваћемо Вас о следећем:
1. Служба за надзор и анализу Републичке радиодифузне агенције извршила је
проверу навода из Вашег поднеска од 9. марта 2009. године, који је у Републичкој
радиодифузној агенцији заведен под У-781/09 од 10. марта 2009. године, и
утврдила да не постоји основ за покретање поступка против емитера који су
наведени у поднеску. Службену белешку Службе за надзор и анализу Републичке
радиодифузне агенције достављамо вам у прилогу;
2. Републичка радиодифузна агенција до сада није изрекла ниједну опомену или
упозорење из члана 18 Закона о радиодифузији због кршења одредбе из члана 72
истог Закона, па Вам не можемо доставити називе правних/физичких лица којима
су изречене наведене мере;
3. Такође, Републичка радиодифузна агенција је изрицала опомене због кршења
других одредби из Закона о радиодифузији. Изречене опомене се не објављују у
јавним гласилима, сходно одредби из члана 18 став 2 Закона о радиодифузији, те
Вам Републичка радиодифузна агенција не може доставити ни називе емитера
којима су те опомене изречене. На званичном сајту Републичке радиодифузне
агенције доступни су Вам подаци о броју изречених опомена (http://www.rra.org.rs –
изречене мере);
4. Републичка радиодифузна агенција је надлежна за спровођење Закона о
радиодифузији и у складу са својим законским овлашћењима иста је у обавези да
поднесе прекршајне пријаве и изрекне одговарајуће мере због непоштовања
одредби из Закона о радиодифузији. Наведена Агенција на основу својих
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овлашћења предузима и друге мере предвиђене Законом о оглашавању, Законом о
јавном информисању и Кривичном законику према емитерима или лицима којима
није издата дозвола за емитовање радио/телевизијских програма, а због
непоштовања одредби из тих Закона.
в) Питање:
Предмет захтева односи се на:
Прекршајне пријаве због кршења императивних законских норми о рекламним
блоковима током месеца јануара 2010. године, које је Републичка радиодифузна
агенција поднела против шест националних ТВ емитера и о томе обавестила јавност
почетком марта 2010. године, те су стога као циљ нашег обраћања, следеће
информације и документација:
- Копије захтева за покретање прекршајних поступака против националних
емитера, поднешених у 2010. години.
Одговор:

Број 05-611/10-1696, 16. април 2010. године

Поштовани,
Поводом вашег горе наведеног захтева у прилогу вам достављамо копије захтева за
покретање прекршајног поступка поднетих против емитера РТС 1, РТС 2, ТВ Пинк, ТВ
Б92, TV FOX, Happy TV и ТВ Кошава, због основане сумње да су јануара 2010. године у
оквиру свог програма извршили прекршаје предвиђене Законом о оглашавању
(„Службени гласник РС“ бр. 79/05).
г) Питање:
Предмет обраћања јесу подаци до којих је дошла Републичка радиодифузна
агенција (у наставку РРА) вршећи надзор над емитерима који свој програм емитују на
подручју оштине Неготин, а у доба изборне кампање за избора одборника у скупштину
општине Неготин, који су одржани 7. марта 2010. године.
Захтев се стога односи на следеће информације од јавног значаја:
1. Обавештење о томе да ли је надзор вршен и над радом којих емитера
2. Обавештење о томе да ли је надзором обухваћено поштовање прописа о
оглашавању током изборне кампање
3. Обавештење о томе да ли је РРА издала упуство или се на други начин обратила
емитерима који емитују програм за територију општине Неготин у вези са
програмом у доба изборне кампање (и копија тог упуства)
4. Обавештење о томе да ли је надзором обухваћено поштовање правила која се
односе на то да свим подносиоцима изборних листа буде омогућено оглашавање
под истим техничким и финансијским условима
5. Копије докумената који се односе на налазе у вези са радом емитера у вези са
претходним тачкама овог захтева
6. Копије представки које је РРА добила у вези са радом емитера, а све у вези са
програмима емитера или оглашавањем током изборне кампање за изборе у
општини Неготин 2010.
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Одговор:

Број 05-601/10, 05.05.2010. године

Поштовани,
Дана 15.03.2010. године поднели сте захтев за приступ информацијама од јавног
значаја у вези са информацијама које је Републичка радиодифузна агенција (у даљем
тексту Агенција) прибавила вршећи надзор над емитерима који су емитовали програм на
подручју општине Неготин у време предизборне кампање за изборе одборника Скупштине
општине Неготин, одржане дана 07.03.2010. године.
Поводом вашег горенаведеног захтева обавештавамо вас да је Агенција у периоду
од 01.03. до 15.03.2010. године, у оквиру свог сталног надзора над националним
емитерима, вршила надзор над програмима радио и телевизијских станица које су имаоци
дозволе за емитовање програма на подручју целе Републике Србије, као и периодичан
надзор над програмима одређених емитера који су имаоци дозволе за емитовање програма
на регионалном или локалном подручју – ТВ Студио Б, ТВ Метрополис, ТВ Палма плус и
ТВ Станком. Сходно томе, Агенција није спроводила посебан надзор над програмима
радио или ТВ станица које су имаоци дозволе за емитовање програма на подручју
општине Неготин и које су у периоду који је претходио изборима за добрнике СО Неготин
могле да емитују предизбонре огласне поруке. Самим тим, није вршен надзор над
поштовањем прописа о оглашавању током поменуте предизборне кампање, нити у вези са
омогућавањем свим подносиоцима изборних листа да се оглашавају под једнаким
финансијским и техничким условима.
Понашање емитера у вези са предизборним периодом (кампањом) уређено је
одредбама чланова 68 став 1. тачка 6а) и 78.тачка 6) Закона о радиодифузији („Службени
Гласник РС“ бр. 42/02, 97/04, 76/05, 79/05 – др. закон, 62/06, 85/06, 86/06 – испр. и 41/09),
тачкама 12.1 -12.7. Опште обавезујућег упуства о понашању емитера („Службени Гласник
РС“ бр 63/07). Осим наведеним прописима, понашање емитера у вези са локалним
изборима у општини Неготин уређено је и Опште обавезујућим упуством радио и
телевизијским станицама (емитерима) за понашање у предизборној кампањи за локалне ,
покрајинске и републичке скупштинске изборе 2008. године. Наведени прописи доступни
су на интернет страници Агенције (www.rra.org.rs).
До дана састављања овог дописа Агенцији није поднета ниједна представка у вези
са понашањем емитера током периода који је претходио изборима за одборнике СО
Неготин.
д) Питање:
Предмет захтева односи се на давање информације о спровођењу јавних набавки у
складу са Законом о јавним набавкама.
Одговор:

Број 08-1843/10, 31.08.2010. године

У вези захтева за приступ информацијама од јавног значаја од броја 1 до 6 од 27.08.2010.
г. на основу чл.15 ст.1 Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
(„Службени гласник РС“ бр.120/04, обавештавамо Вас о следећем.

19

Републичка радиодифузна агенција, Информатор о раду, ажуриран дана 20. 07. 2011.

Правни статус Републичке радиодифузне агенције
Републичка радиодифузна агенција је основана Законом о радиодифузији
(„Службени гласник РС“ бр.42/02,97/04,76/05,79/05,62/06,85/06,86/06-испр.и 41/09), као
независна организација која врши јавна овлашћења у складу са Законом о радиодифузији
и прописима донетим на основу овог и других закона у Републици Србији, са циљем
обезбеђивања услова за ефикасно спровођење и унапређивање утврђене радиодифузне
политике у Републици Србији на начин примерен демократском друштву и интегративним
потребама.
Републичка радиодифузна агенција је самостални правни субјект и функционално
је независна организација од било ког државног органа, као и од свих организација и лица
која се баве делатношћу производње и емитовања радио и телевизијских програма или са
њом повезаним, споредним или изведеним делатностима, што је прописано одредбом
члана 6 Закона о радиодифузији.
Финансијске услове за почетак рада Агенције обезбедила је Влада Републике
Србије октобра 2003. године, сходно одредбама из члана 116 Закона о радиодифузији. Од
2007. године РРА остварује приход само од накнаде коју емитери плаћају за добијено
право на емитовање програма, односно не користе се буџетска средства и на основу
одредбе чл. 34 ст. 7 Закона о радиодифузији вишак прихода над расходима преноси у
буџет Републике који је намењен унапређењу и развоју културе, здравства, просвете и
социјалне заштите.
Савет Републичке радиодифузне агенције
Савет Републичке радиодифузне агенције има девет чланова (члан 22 Закона о
радиодифузији) који се бирају из редова угледних стручњака из области које су од значаја
за обављање послова из надлежности Републичке радиодифузне агенције (медијски
стручњаци, стручњаци за оглашавање, правници, економисти, телекомуникациони
инжењери и други).
Састав Савета РРА, избор, поступак предлагања чланова Савета, неспојивост са
чланством у Савету, мандат, трајање и престанак мандата чланова и начин рада Савета
утврђен је одредбама чл. 22 до чл. 33 Закона о радиодифузији.
Члан Савета је у свом раду и одлучивању независан и самосталан (члан 14 Статута
Републичке радиодифузне агенције). Члан Савета не може у одлучивању да заступа
ставове и интересе било ког државног или политичког органа или било које организације,
интересне групе, емитера, других правних или физичких лица, као ни ставове овлашћеног
предлагача на чији је предлог изабран. Члан Савета је дужан да се у свом раду и
одлучивању придржава Закона о радиодифузији, Статута Републичке радиодифузне
агенције, Пословиника о раду Савета и одлука Савета.
Чланове Савета бира Народна скупштина Републике Србије, на предлог законом
овлашћених предлагача, међу којима су:
1. надлежни одбор Скупштине;
2. Скупштина Аутономне покрајине Војводине;
3. Конференција Универзитета;
4. удружење радиодифузних јавних гласила у Републици Србији, удружења новинара
у Републици Србији, професионална удружења филмских и драмских уметника у
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Републици Србији и професионална удружења композитора у Републици Србији,
путем заједничког договора;
5. домаће невладине организације и удружења грађана која се превасходно баве
заштитом слободе говора, заштитом права националних и етничких мањина и
заштитом права деце, путем заједничког договора;
6. традиционалне цркве и верске заједнице.
7. Чланови Савета не представљају у Савету органе или организације које су
8. их предложиле, већ своју дужност обављају самостално, по сопственом знању и
савести, у складу са Законом о радиодифузији, а њихов рад је јаван.
На челу Савета РРА је председник Савета који има овлашћења директора у
представљању и заступању.
Савет одлучује већином гласова присутних чланова и његов рад је јаван.
Општи акти и одлуке којима се одлучује о правима емитера, Савет доноси већином
гласова укупног броја чланова Савета, изузев ако овим законом или Статутом није
предвиђена двотрећинска већина гласова од укупног броја чланова Савета. У случају
једнаког броја гласова, одлучујући је глас председника Савета, а у његовом одсуству глас
заменика председника. За свој рад председник и чланови Савета имају право на новчану
накнаду у висини плате председника, односно судије Врховног суда Србије. Председник
Савета представља и заступа Агенцију, руководи радом Савета, потписује одлуке Савета и
стара се о њиховом извршавању, има овлашћења директора у остваривању права, обавеза
и одговорности по основу рада запослених у стручној служби Агенције и обавља и друге
послове утврђене законом и статутом.
Агенцију представља и заступа председник Савета, а у случају његове спречености,
Агенцију заступа заменик председника Савета (члан 10 Статута Републичке радиодифузне
агенције). Председник Савета, односно, заменик председника Савета, док обавља
функцију председника, може, уз сагласност Савета, да појединачна овлашћења
председника за одређени временски период пренесе, у писаном облику, на поједине
чланове Савета.
Савет бира председника из својих редова двотрећинском већином гласова од
укупног броја чланова и његов мандат траје до краја истека мандата на који је изабран као
члан Савета.
Председник Савета:
1) заступа и представља Савет и Агенцију;
2) сазива седнице и руководи седницама Савета;
3) формулише предлоге ставова и одлука Савета;
4) потписује одлуке Савета и стара се о њиховом извршењу;
5) има овлашћења директора Агенције у остваривању Финансијског плана
Агенције, права и обавеза у области рада;
6) одговоран је за законитост рада Агенције и Савета;
7) обавља и друге послове утврђене Законом и Статутом.
У одсуству Председника Савета, права, обавезе и одговорности по Закону о
радиодифузији, Статуту, Пословнику о раду Савета и одлукама Савета, има заменик
председника Савета.

21

Републичка радиодифузна агенција, Информатор о раду, ажуриран дана 20. 07. 2011.

Овлашћења, права и надлежности Републичке радиодифузне агенције
Овлашћења, права и надлежности РРА предузима, спроводи, остварује и поступа
на основуследећих законских прописа:
- Закона о радиодифузији („Сл. гласник РС“ број 42/02,97/04,76/05,79/05,62/06, 85/06,
86/06-испр.и 41/09)
- Закона о телекомуникацијама („Сл. гласник РС“ број 44/03,36/06 и 50/09 )
- Закона о оглашавању („Сл. гласник РС“ бр 79/05)
- Закона о јавном информисању („Сл. гласник РС “бр 43/03,61/05 и 71/09)
- Закона о општем управном поступку(„Сл. лист СРЈ“ бр. 33/97 и 31/01)
- Закона о ауторским и сродним правима („Сл. лист СЦГ“ бр. 61/04)
- Закона о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне
својине („Сл. гласник РС“ бр. 46/06).
Приходи од емитовања програма
На основу чл. 66 ст. 1. и ст. 5 Закона о радиодифузији утврђени су приходи од
накнаде за емитовање радио и телевизијског програма које плаћају емитери, који не
спадају у категорију јавних прихода, односно накнада за коришћење добара од општег
интереса, предвиђених чланом 17 Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ 54/09).
Републичка радиодифузна агенција не наплаћује таксе за учешће на јавним
конкурсима и поднетим захтевима заинтересованих лица, нити има друге приходе.
Надзор и анализа рада емитера
Републичка радиодифузна агенција врши надзор и анализу рада емитера у
Републици Србији у смислу поштовања Закона о радиодифузији, Закона о оглашавању,
Закона о јавном информисању, Закона о ауторским и сродним правима и осталих
нормативних аката које су у надлежности РРА, а пре свега општих обавезујућих упутстава
које Савет РРА објављује пред сваке изборе.
Превасходно, надзор се односи на комерцијалне телевизијске и радио станице које
емитују програм на територији целе Републике, на територији Аутономне покрајине
Војводина; два јавна радиодифузна сервиса – Радиодифузну установу Србије и
Радиодифузну установу Војводине. Сви остали емитери, односно РТВ станице које
емитују програм на подручју региона или на локалним подручјима, су надзором
обухваћене повремено према распореду који утврђује Савет.
Републичка радиодифузна агенција сходно одредбама Закона о радиодифузији и
Закона о оглашавању, има посебне обавезе над надзором у делу програма свих емитера а
које се односе на заштиту интереса малолетника, поштовања Кодекса понашања емитера
као и општеобавезујућих и обавезујућих упутстава и препорука које доноси Савет РРА у
погледу програмског садржаја, заштите ауторских и сродних права и др. Посебан надзор
се врши у време предизборних кампања и у току избора.
Због свега наведеног на Републичку радиодифузну агенцију се не примењују:
- Закон о буџету Републике Србије за 2010. годину („Сл. гласник РС“ 107/09), јер не
спада у директне или индиректне буџетске кориснике, и није корисник буџетских
средстава.

22

Републичка радиодифузна агенција, Информатор о раду, ажуриран дана 20. 07. 2011.

- Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“ 54/09) јер утврђени приходи од накнаде
за емитовање радио и телевизијског програма које плаћају емитери не спадају у категорију
јавних прихода,односно накнада за коришћење добара од општег интереса, предвиђених
чланом 17.
-Закон о јавним агенцијама („Сл.гласник РС“бр.18//05,81/05) јер је основана 2003. године
пре овог закона а сходно одредбама из члана 116 Закона о радиодифузији и не спада у
организације на које се примењују прописи о јавним агенцијама.
-Закон о министарствима („Сл.гласник РС“бр.65//08), и Закон о државној управи
(„Сл.гласник РС“бр.79//05,101//07) јер не спада у посебне организације.
-Закон о државним службеницима („Сл.гласник РС“бр.79/05,81/05-исп., 83/05-исп.,
64/07,67/07-исп., 116/08 и 104/09) јер се примењује Закон о раду на основу кога су донета
посебна акта.
-Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“бр.11/2008.) јер не представља наручиоца у
смислу члана 3.
Чланови Савета не представљају у Савету органе или организације које су их
предложиле и ставове и интересе било ког државног или политичког органа или било које
организације, интересне групе, емитера, других правних или физичких лица, већ су у свом
раду и одлучивању независни и самостални (члан 14. Статута Републичке радиодифузне
агенције). Члан Савета је дужан да се у свом раду и одлучивању придржава Закона о
радиодифузији, Статута Републичке радиодифузне агенције, Пословника о раду Савета и
одлука Савета.
Финансијским планом Републичке радиодифузне агенције за 2010. годину на који
је Влада Републике Србије дала сагласност број 08-1494/10 од 15.07.2010. г. („Сл.гласник
РС“бр.49/2010.) планирана су средства за набавку основних средстава.
Савет РРА је поступак свих набавки уредио Правилником о набавкама Републичке
радиодифузне агенције број:110/05-12 од 27.05.2005.године. Одлуком бр.394/09 од
06.02.2009.године именоване су три комисије, као и састав и број сваке појединачне
комисије, и то комисија за набавке износа до 150.000 динара, комисија за набавке износа
до 500.000 динара и комисија за набавке преко 500.000 динара вредности.
Трошкови о приступу информацијама од јавног значаја нису наплаћивани.
ђ) питање:
Дана 26.04.2011. године запримили сте допис од Д.О.О. Канал 9, Нови Сад, у којем
сте обавештени да је Д.О.О. Канал 9, Нови Сад, 24.01.2001. године, од Агенције за
приватизацију, запримио Решење Министарства економије и регионалног развоја број 0700628-2010-04 од 15.11.2010. године, којим се поништава Закључак Агенције за
приватизацију број 3731/10-25/06 од 31.08.2010. године, којим је прекинут поступак
приватизације Градског информативног центра Аполо, Нови Сад, данас „Новосадске “
телевизије, матични број 08691193. У прилогу истог дописа достављена Вам је и копија
наведеног Решења Министарства економије и регионалног развоја.
Тим поводом Д.о.о. Канал 9, Нови Сад је навео да сматра да су се стекли сви
услови да Републичка радиодифузна агенција, у складу са чланом 96 Закона о
радиодифузији, одузме дозволу за емитовање програма градском информативном центру
„Аполо“, Нови Сад, данас „Новосадска“ телевизија, матични број 08691193.
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Овим путем Вам се обраћамо да нам доставите документ који садржи информацију
да ли је Агенција за радиодифузију преузела било какву акцију или покренула било какав
поступак, након примитка наведеног Решења Министарства економије и регионалног
развоја, као и да ли је поводом чињенице да се телевизија „Аполо“, данас „Новосадска“,
матични број 08691193 није приватизовала закључно са 31.12.2007. године, а да је
Закључак о прекиду приватизације исте телевизије поништен још 15.112010. године, те да
након тог датума није донет, нити је могао бити донет нови Закључак о прекиду поступка
приватизације овог предузећа, Агенција за радиодифузију донела било какву одлуку.
Одговор:

Број 05-1156/11-2, 25.05.2011. године

Поштовани,
Дана 26. априла 2011. године и 20. маја 2011. године, Републичкој радиодифузној
агенцији упутили сте допис број 1156/11 и захтев за приступ информацијама од јавног
значаја број 1156/11-1 у којима обавештавате исту да сте од Агенције за приватизацију
примили решење Министарства економије и регионалног развоја којим се поништава
закључак Агенције за приватизацију број 3731/10-25/06 од 31.08.2010. године којим је
прекинут поступак приватизације Јавног предузећа Градски информативни центар
„Аполо“ из Новог Сада - Новосадска ТВ, те да сматрате да су се стекли сви услови да
Републичка радиодифузна агенција одузме дозволу за емитовање телевизијског програма
горе поменутом емитеру.
У вези са наводима из горе поменутих дописа, обавештавамо Вас следеће:
Чланом 96. став 10. Закона о радиодифузији прописано је да радио и/или
телевизијске станице локалне заједнице које оснива скупштина општине, регионалне
заједнице које оснивају две или више скупштина општина или скупштина града, имају
обавезу да се приватизују најкасније до 31. децембра 2007. године.
Међутим, Влада Републике Србије је на седници одржаној 27. сецембра 2007.
године донела Закључак 05-бр. 023-8988/2007 којим се прихвата Информација о потреби
прекида поступка приватизације радио и/или телевизијских станица и других
електронских медија који емитују програме на језику националних мањина.
Народна скупштина Републике Србије је дана 29. децембра 2007. године усвојила
Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007). Чланом 20. став. 1.
тачка 34. наведеног закона општинама је дато у надлежност да се старају о јавном
информисању од локалног значаја и да обезбеђују услове за јавно информисање на
српском језику и језику националних мањина који се користе на територији општине, да
оснивају телевизијске и радио-станице ради извештавања на језику националних мањина
који је у општини у службеној употреби, као и ради извештавања на језику националних
мањина који није у службеној употреби, када такво извештавање представља достигнути
ниво мањинских права.
Након доношења Закључка Владе РС 05-бр. 023-8988/2007 од 27. децембра 2007.
године, Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007), Агенција
за привредне регистре је обуставила процес приватизације електронских медија.
Такође, обавештавамо Вас да решење Министарства економије и регионалног
развоја број 07-00-628/2010-04 од 15.11.2010. године којим се поништава закључак
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Агенције за приватизацију број 3731/10-25/06 од 31.08.2010. године и предмет враћа
првостепеном органу на поновни поступак, није постало коначно.
Имајући у виду напред наведено, то се нису стекли законски услови за одузимање
дозволе за емитовање телевизијског програма Јавном предузећу Градски информативни
центар „Аполо“ из Новог Сада - Новосадска ТВ.

6.

ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА

Републичка радиодифузна агенција установљена је Законом о радиодифизији
(„Сл.гласник Републике Србије“ број 42/02, 97/04, 76/05, 79/05-др. закон, 62/06, 85/06,
86/06-испр. и 41/09), који је ступио на снагу 27. јула 2002. године, као самостална, односно
независна организација која врши јавна овлашћења у складу са овим Законом и прописима
донетим на основу овог Закона.
Агенција је самостални правни субјект и функционално је независна од било ког
државног органа, као и од свих организација и лица која се баве делатношћу производње и
емитовања радио и телевизијског програма и/или са њом повезаним делатностима.
У надлежности Републичке радиодифузне агенције (члан 8 Закона о
радиодифузији) је:
1) доношење Стратегије развоја радиодифузије уз сагласност Владе Републике
Србије;
2) надзор над применом одредаба Закона о радиодифузији;
3) издавање дозвола за емитовање програма и прописивање образаца за те
дозволе;
4) прописивање техничких, организационих и програмских услова за производњу
и емитовање програма, у складу са одредбама Закона о радиодифузији;
5) прописивање правила која су обавезујућа за емитере, а којима се обезбећује
спровођење радиодифузне политике Републике Србије;
6) надзор над радом емитера у Републици Србији;
7) одлучивање о представкама физичких и правних лица и о приговорима емитера
у вези са радом других емитера;
8) међународна сарадња са одговарајућим организацијама других држава и
одговарајућим међународним организацијама;
9) давање мишљења надлежним државним органима у вези са приступањем
међународним конвенцијама које се односе на област радиодифузије;
10) давање мишљења надлежним државним органима приликом примене прописа
из области радиодифузије;
11) предузимање одговарајућих мера према емитерима, у складу са Законом о
радиодифузији;
12) обавља послове који се односе на предузимање послова у области
радиодифузије с циљем заштите малолетника, примене прописа о ауторским и
сродним правима и спречавање емитовања програма који садрже информације
којима се подстиче дискриминација, мржња или насиље против лица или групе
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лица због њиховог припадања или неприпадања одрећеној раси, вери, нацији,
етничкој групи или полу;
13) обављање и других послова у складу са Законом о радиодифузији.
Републичка радиодифузна агенција и регулаторно тело надлежно за област
телекомуникације, основано посебним законом којим се уређује област телекомуникације,
имају обавезу да међусобно сарађују и координирају свој рад у циљу рационалног и
ефикасног коришћења радиофреквенцијског спектра, као и доследне примене
законодавних одредаба Закона о радиодифузији и посебног закона којим се уређује област
телекомуникације.
Ради ефикасног спровођења радиодифизуне политике у Републици Србији
Републичка радиодифузна агенција доноси:
1) Препоруке - у случају да постоји неуједначена дозвољена пракса емитера у
примени одредаба овог закона које се односе на садржај програма.
2) Упутства - у случају када постоји сумња у погледу дозвољености начина на
који емитер или група емитера користи дозволу у вези са одредбама овог
закона које се односе на садржај програма.
3) Обавезујућа упутства - ако у вези са појединим питањем које се односи на
садржај програма установи неуједначено понашање емитера при чему се
одређени видови тог понашања могу сматрати недозвољеним.
4) Општа обавезујућа упутства - ради ближег уређивања одређених питања која
се односе на садржај програма, независно од постојеће праксе емитера. Опште
обавезујуће упутство може да се односи на поједино питање које се тиче
садржаја програма, на већи број сродних питања, а може да се односи и на сва
питања која се тичу садржаја програма (кодекс понашања емитера).
Непоступање по обавезујућем упутству је основ за изрицање мера опомене и
упозорења емитеру, а непоступање по општем обавезујућем упутству је основ за изрицање
свих врста мера које Агенција може предузимати.
Агенција такође објављује годишњи извештај о свом раду на начин утврђен
статутом Агенције (члан 36 Закона о радиодифузији).

7.

ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И
ОБАВЕЗА

Републичка радиодифузна агенција у оквиру горе наведених надлежности,
овлашћења и обавеза према Закону о радиодифузији разматра представке и приговоре
(члан 14 и 15) и изриче мере (члан 17 и 18).
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а) Разматрање представки
Физичка и правна лица имају право да Агенцији подносе представке у вези са
садржајем програма емитера, ако сматрају да се тим програмима вређају или угрожавају
њихови лични интереси или општи интерес.
Агенција је дужна да по пријему и разматрању представке, представку без
одлагања достави емитеру на изјашњавање и да му одреди рок за то, осим ако је
представка очигледно неоснована, у ком случају је одбацује и о томе обавештава
подносиоца представке.
Ако се емитер не изјасни у остављеном року, или обавести Агенцију да је
представка неоснована, а Агенција и поред тога сматра да је представка основана, дужна
је да предузме одговарајуће мере према емитеру, као и да подносиоца представке упути на
који начин може да заштити свој интерес.
Одговарајућим мерама сматрају се:
1) мере које Агенција изриче у складу са Законом о радиодифузији;
2) подношење прекршајне или кривичне пријаве, или иницирање одговарајућег
поступка пред надлежним државним органом.
б) Разматрање приговора
Емитер може поднети Агенцији приговор на поступање другог емитера услед чега
трпи или може да претрпи штету.
Агенција је дужна да приговор, без одлагања, достави на изјашњење емитеру на
кога се приговор односи, а који је дужан да се о приговору изјасни у року од 15 дана од
дана пријема.
Ако и поред изјашњења емитера Агенција сматра да је приговор основан, дужна је
да против емитера на кога се приговор односи предузме мере које Агенција изриче у
складу са Законом о радиодифузији или да подносе прекршајне или кривичне пријаве,
односно иницира одговарајући поступак пред надлежним државним органом.
Републичка радиодифузна агенција је поставила на званичну Интернетску
презентацију упутство „Како поднети представку/приговор Агенцији“ у вези са
садржајем програмa и понашањем емитера, заједно са обрасцем представке и приговора (у
наставку текста), који се директно шаље на адресу Агенције.
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Републичкој радиодифузној агенцији
Васина 2-4
Београд

Представка
у вези са садржајем програма емитера

Име и презиме физичког лица,
oдносно назив правног лица, подносиоца
представке

Адреса физичког лица,
односно седиште правног лица, подносиоца
представке и контакт телефон

Пун назив емитера (телевизијске или радио
станице) на чији програм се представка
односи

Дан и час емитовања програма
на чију садржину се представка односи

Навести на који начин је програмом
емитера (телевизијске или радио станице)
повређен или угрожен лични интерес
подносиоца представке или
општи (јавни) интерес

У

, дана

године

МП

Подносилац представке
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Републичкој радиодифузној агенцији
Васина 2-4
Београд

Приговор
у вези са радом других емитера

Назив емитера који
подноси приговор

Седиште емитера који
подноси приговор

Пун назив емитера
на кога се приговор односи

Описати поступање другог емитера и
навести на који начин је подносилац
приговора услед таквог поступања
претрпео штету или могао да претрпи
штету

У

, дана

године
МП

Подносилац приговора
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г) Изрицање мера
Агенција може емитеру изрећи опомену и упозорење, а може му, у складу са
одредбама Закона о радиодифузији, привремено или трајно одузети дозволу за емитовање
програма.
Опомена се изриче емитеру који први пут прекрши неку од обавеза утврђених овим
законом или актом Агенције донетим на основу овог закона и не објављује се у јавним
гласилима.
Упозорење се изриче емитеру који:
1) поред изречене опомене настави да поступа супротно обавезама утврђеним
овим законом или актом Агенције донетим на основу овог закона;
2) први пут прекрши неку од обавеза утврђених овим законом али на начин да то
кршење озбиљно угрожава остваривање начела регулисања односа у области
радиодифузије;
3) прекрши неки од услова који су садржани у издатој дозволи за емитовање
програма.
Приликом изрицања упозорења Агенција је дужна да изричито наведе обавезу коју
је емитер повредио, као и да утврди мере које емитер треба да предузме како би се
повреда отклонила.
Упозорење се објављује у јавним гласилима, а обавезно у програму оног емитера на
којег се упозорење односи.
Емитеру се могу изрећи и мере утврђене посебним законом којим се уређује област
телекомуникација када се емитер не придржава прописаних обавеза.
Агенција је дужна да приликом изрицања мера обезбеди објективност и
непристрасност, као и да обезбеди емитеру да се пре изрицања мере изјасни о учињеним
повредама обавеза које му се стављају на терет.
Изузетно, емитерима - установама јавног радиодифузног сервиса (који не подлежу
обавези прибављања дозволе за емитовање програма од стране Агенције), може се изрећи
само опомена и упозорење.
Агенција може да пред надлежним судом или другим државним органом покрене
поступак против емитера или одговорног лица емитера, ако његово чињење или нечињење
има обележја дела кажњивог према закону.
Против одлуке Агенције није дозвољена жалба, али се може покренути управни
спор (члан 37. Закона о радиодифузији).

8.

НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА

Овлашћења, права и надлежности Агенција предузима, спроводи, остварује и
поступа на основу следећих законских прописа:
- Закона о радиодифузији ("Сл. гласник РС", бр. 42/2002, 97/2004, 76/2005, 79/2005
- др. закон, 62/2006, 85/2006, 86/2006 - испр. и 41/2009).
- Закона о електронским комуникацијама („Сл. гласник РС“ бр. 44/10).
- Закона о оглашавању („Сл. гласник РС“ бр 79/05).
- Закона о јавном информисању („Сл. гласник РС “бр 43/03, 61/05, 71/09).
- Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“ бр. 33/97 и 31/01).
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- Закона о ауторскoм и сродним правима („Сл. лист СЦГ“ бр. 61/04).
- Закона о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне
својине („Сл. гласник РС“ бр. 46/06).
- Закона о потврђивању Европске конвенције о прекограничној телевизији („Сл.
гласник РС“ бр. 42/09).
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“,
бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010).
Савет Републичке радиодифузне
радиодифузије до 2013. године.

агенције

донео

је

Стратегију

развоја

Општа обавезујућа упутства Агенција доноси ради ближег уређивања одређених
питања која се односе на садржај програма, независно од постојеће праксе емитера. Опште
обавезујуће упутство може да се односи на поједино питање које се тиче садржаја
програма, на већи број сродних питања, а може да се односи и на сва питања која се тичу
садржаја програма (Kодекс понашања емитера). До сада су донета следећа општа
обавезујућа упутства:
1. Опште обавезујуће упутство о понашању емитера – Кодекс понашања емитера
2. Опште обавезујуће упутство о понашању телевизијских и радио станица (емитера) у
вези са изборима за националне савете националних мањина који се одржавају у 2010.
години
3. Опште обавезујуће упутство о објављивању садржаја записника издвојених у кривичносудском поступку
4. Опште обавезујуће упутство радио и телевизијским станицама (емитерима) за
понашање у предизборној кампањи за локалне, покрајинске и републичке скупштинске
изборе
2008.
године
5. Опште обавезујуће упутство радио и телевизијским станицама (емитерима) за
понашање у предизборној кампањи за председничке изборе 2008. године
6. Опште обавезујуће упутство радио и телевизијским станицама (емитерима) за
понашање у предизборној кампањи за парламентарне изборе 2007. године
7. Опште обавезујуће упутство радио и телевизијским станицама (емитерима) за
понашање
у
предизборној
кампањи
за
локалне
изборе
2004.
године
8. Опште обавезујуће упутство радио и телевизијским станицама (емитерима) за
понашање у предизборној кампањи за избор председника Републике Србије 2004. године
9. Опште обавезујуће упутство радио и телевизијским станицама (емитерима) за
понашање у предизборној кампањи за парламентарне изборе 2003. године
10. Опште обавезујуће упутство у предизборној кампањи за избор председника Републике
Србије 2003. године
У складу са Законом о радиодифузији, Агенција је донела и друга следеће
препоруке:
1. Препорука комерцијалним радио и телевизијским станицама (емитерима) о
изнајмљивању термина у кампањи за скупштинске, покрајинске и локалне изборе
2008. године
2. Препорука комерцијалним радио и телевизијским станицама (емитерима) о
изнајмљивању термина у кампањи за председничке изборе 2008. године
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3. Одлука Савета РРА о замени обавезујућег упутства о преносу скупштинских
заседања у препоруку
4. Препорука радио и телевизијским станицама (емитерима), o уздржавању од
емитовања одређених некатегоризованих програма
5. Препоруку емитерима о начину извештавања током трајања предизборне кампање
2003. године
6. Препоруке Савета РРА радио и телевизијским станицама
На основу члана 33. Закона о радиодифузији („Сл.гласник Републике Србије“ број
42/02, 97/04, 76/05, 79/05-др.закон, 62/06 и 85/06), Савет Републичке радиодифузне
агенције доноси општи акте Агенције, међу којима су Статут, Пословник о раду Савета,
правилници и друге опште акте Агенције.
а) Статут Агенције
Савет Републичке радиодифузне агенције је, на основу члана 33 Закона о
радиодифузијим, донео Статут РРА на седници одржаној 25. јуна 2005. године.
Овим Сатутом уређује се, назив, надлежност, заступање, органи, начин рада и
организација рада Републичке радиодифузне aгенције, као и састав и начин рада Савета
Агенције.
Статутом је утврђено да је Агенција самостални правни субјект и функционално је
независна од било ког државног органа, као и од свих организација и лица која се баве
делатношћу производње и емитовања радио и телевизијских програма и/или са њом
повезаним делатностима.
Агенција је основана као самостална, односно, независна организација која врши
јавна овлашћења у складу са Законом о радиодифузији и прописима донетим на основу
тог Закона, ради обезбеђивања услова за ефикасно спровођење и унапређење утврђене
радиодифузне политике у Републици Србији на начин примерен демократском друштву.
Агенција има својство правног лица, а поред тога округли печат, као и свој лого.
Према овом документу Савет, сем што доноси Статут Агенције, доноси и
Пословник о раду Савета; Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији
послова и задатака запослених у Агенцији и Правилник о раду; Кодекс понашања чланова
Савета и запослених у Агенцији и друга општа акта Агенције; усваја Финансијски план
Aгенције и обавља и друге послове утврђене Законом о радиодифузији.
Савет доноси одлуке на седницама, а којима мора да присуствује најмање пет
чланова Савета да би одлука била донета.
Савет доноси одлуке:
1) двотрећинском већином, односно када за одлуку гласа најмање шест чланова;
2) квалификованом већином, односно када за одлуку гласа најмање пет чланова;
3) простом већином, односно када за одлуку гласа већина присутних чланова.
Двотрећинском већином Савет одлучује приликом усвајања текста Статута
Агенције, Пословника о раду Савета, Правилника о унутрашњој организацији Агенције и
систематизацији послова, текста Стратегије развоја радиодифузије, доношења општих
обавезујућих упутстава за емитере, изрицања мере трајног одузимања дозволе емитеру,
избора председника и заменика председника Савета, суспензије члана Савета.
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Квалификованом већином од пет гласова Савет одлучује приликом усвајања
прописа о програмским, техничким, организационо-кадровским и финансијским условима
и критеријумима, који се односе на доделу дозвола емитерима; правила и критеријума за
умањење накнаде за емитовање програма; одлучивања о додели дозвола за емитовање
радио и ТВ програма по спроведеном конкурсном поступку; изрицања мере привременог
одузимања дозволе у трајању до 30 дана; усвајања предлога Финансијског плана;
одређивања висине депозита пре спровођења конкурса за добијање дозволе за емитовање;
давања сагласности на уговоре са правним лицима на које се преносе поједини послови из
надлежности Агенције; давања сагласности на појединачне захтеве емитера са дозволом;
давања сагласности за емитовање програма путем КДС и САТ; давања сагласности на
статуте радиодифузних установа Србије и АП Војводине; одређивања висине накнаде за
емитовање радио и ТВ програма; именовања чланова управних одбора радиодифузних
установа Србије и АП Војводине које се обавља према процедури појединачног избора;
именовања 2/3 чланова Програмског одбора Радиодифузне установе Србије појединачним
поступком избора; избора деветог члана Савета кога предлажу претходно изабрани
чланови Савета; покретања поступка за разрешење члана Савета.
Одлуке које Савет може да донесе простом већином када седници присуствује
најмање пет чланова:
1) одлуке о представкама правних и физичких лица;
2) изрицање интерних опомена емитерима;
3) давање упутства емитерима, тумачења Закона и прописа;
4) давање сагласности на статуте емитерима цивилог сектора;
5) утврђивање листе догађаја за РТВ преносе од општег интереса;
6) подношење прекршајних и кривичних пријава на основу веродостојне
документације;
7) издавање дозвола за привремено умрежавање које траје дуже од три сата
дневно;
8) издавање дозвола за привремено емитовање у време значајних културних и
спортских догађаја;
9) доношење одлука и мера о заштити ауторских и сродних права, заштите
малолетника, против дискриминације, говора мржње и сл.;
10) давање сагласности емитерима за допунско покривање сигналом у одобреној
сервисној зони;
11) одлуке о преносу појединачних овлашћења Председника Савета на чланове
Савета.
Савет на седницама може одлучивати јавним или тајним гласањем. Гласање се
обавља када је дискусија о одређеној теми завршена и када председавајући формулише
предлог одлуке, тако да се може недвосмислено гласати за или не гласати. Резултат
гласања се утврђује на основу броја гласова “за” , у прилог изнетог предлога.
Приликом гласања по правилу се не утврђује разлика између гласова “против” и
“уздржаних”. Председавајући не поставља питања ко је у гласању “против”, а ко је
“уздржан”.
На изричит захтев члана Савета који није гласао за изнети предлог, његов став
поводом гласања (“против”, “уздржан”) се уноси у записник са седнице.
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Сваки члан Савета има право да самостално саопшти јавности искључиво свој став
и своју одлуку.
Тајно гласање обавезно је у следећим случајевима:
1) избор председника и заменика председника Савета;
2) избор чланова управних одбора радиодифузних установа и утврђивања листа
приликом кандидовања за чланове програмских одбора радиодифузних
установа;
3) у поступку суспензије односно покретања иницијативе за разрешење члана
Савета.
Савет може да донесе одлуку о изјашњавању тајним гласањем и о другим
питањима уколико претходно јавним гласањем, простом већином, донесе такву одлуку.
Тајно гласање се понавља када за предлог одлуке гласа половина присутних
чланова Савета.
Када се гласа о кандидатима из члана 24. став 1. тачка 2. овог статута, примењује се
метод елиминације када је на изборној листи број кандидата већи од броја који се бира.
У другом кругу гласања гласа се само о оним кандидатима који у првом кругу нису
добили потребан број гласова за избор.
Поступак гласања о кандидатима може се поновити најјвише три пута, a у случају
да ниједан кандидат не добије потребну већину гласова чланова Савета, гласање се
прекида и приступа се поновом процесу кандидовања и избора за преостали број
кандидата.
Председник и заменик председника Савета бирају се тајним гласањем и
двотрећинском већином гласова чланова Савета.
Избор преседника и заменика председника Савета врши се по издвојеном поступку,
тако да се кандидовање за заменика председника не може обавити пре избора председника
Савета.
Кандидате за председника Савета предлажу чланови Савета уз образложење.
Рад Савета и Агенције као и одлуке Савета доступни су јавности у складу са
Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, овим статутом и
одлукама Савета (члан 30. Закона о радиодифузији). Обавештавање јавности обавља се
преко средстава јавног информисање и интернетске презентације Агенције. Обавештавање
се врши достављањем записника са седница Савета, одржавањем редовних и ванредних
конференција за штампу, присуством представника медија отвореним седницама Савета,
давањем изјава и података о раду Агенције од стране запосленог задуженог за јавно
информисање, давањем саопштења за медије и објављивањем годишњег извештаја о раду
Савета и Агенције.
Агенција и Савет обезбеђују јавност сопственог рада и на следећи начин:
1) ажурирањем интернет сајта на којем се објављују информације и подаци Савета и
Агенције;
2) вођењем регистра о издатим дозволама за емитовање програма;
3) јавним разговорима са кандидатима пре одлучивања о дозволама за РТВ мреже за
национално и регионално покривање РТВ програмом.
Агенција своју делатност обавља на начин којим се не угрожава животна средина,
док се мере и средства неопходне за заштиту животне средине, утврђују се опшим актом
који доноси Савет.
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Чланове Управних одбора Радиодифузне установе Србије и Радиодифузне установе
Војводине Савет именује у складу са критеријумима утврђеним
Законом о
радиодифузији. За чланове Управног одбора Радиодифузне установе Војводине, Агенција
именује лица која живе и раде на подручију Аутономне покрајине Војводине.
Савет Републичке радиодифузне агенције је на седници одржаној 7. децембра 2009.
године донео Одлуку о изменама и допунама Статута РРА и исте упутио Народној
Скупштини Републике Србије на усвајање. Имајући у виду да је Статут Републичке
радиодифузне агенције донет 25. јуна 2005. године и да је ступио на снагу 24. новембра
2005. године, а да је Закон о радиодифузији од тог дана измењен и допуњен три пута,
постоји потреба да се Статут РРА усагласи са важећим одредбама наведеног Закона.
Изменом и допуном Статута прецизнира се начин и поступак доношења одлука за чије је
доношење, у складу са Законом, надлежна Агенција. Такође, предложеном Одлуком врши
се и терминолошко усклађивање Статута са Законом о радиодифузији.
б) Пословник о раду Савета РРА
Савет Републичке радиодифузне агенције је, на основу члана 33. Закона о
радиодифузији, донео Пословник о раду Савета на седници одржаној 27. маја 2005.
године.
Овим Пословником ближе се уређује начин рада Савета Републичке радиодифузне
агенције и заснива се на одредбама Закона о радиодифузији, Статута Републичке
радиодифузне агенције и актима и одлукама које доноси Савет.
Савет ради на седницама. Ради праћења рокова важења и истека издатих дозвола за
емитовање програма Савет може израдити годишњи план седница. Савет држи редовне и
ванредне седнице. Савет по правилу држи две редовне седнице месечно, а може одредити
месечне термине када се по правилу одржавају редовне седнице.
Председник Савета сазива седницу Савета, предлаже дневни ред, утврђује кворум и
председава седницом, а седнице Савета су отворене за акредитоване медије.
Званичне ставове Савета јавности презентира путем саопштења. Одлуке о
конференцијама за штампу на којима се саопштавају званични ставови Агенције доноси
Савет. На конференцијама за штампу на којима се саопштавају званични ставови Савета
учествују чланови Савета које овласти Савет.
Седницама Савета по одлуци Савета могу да присуствују и да у њиховом раду без
права гласа учествују и: представници других органа са којима по Закону Савет треба да
сарађује (ресорних одбора Народне скупштине, Владе, надлежних министарстава,
регулаторног тела надлежног за област телекомуникација, представници установа јавних
радиодифузних сервиса), представници домаћих и међународних организација
заинтересованих за одређена питања из делокруга Савета, представници емитера о коме се
води расправа на седници, експерти из различитих области које се тичу радиодифузије и
други.
Годишњи извештај о раду Агенције Савету подноси председник Савета.
Све одлуке и документа Агенције доступни су јавности у складу са прописима који
регулишу доступност информацијама од јавног значаја. Савет може овластити свог члана
или запосленог у Агенцији да се стара о поштовању прописа из ове области.
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Уколико је седница на којој гласају чланови Савета затворена за јавност, јавности
се саопштава само резултат гласања, а појединачно гласање се уноси у записник који се
затим архивира.
в) Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова и
задатака радних места у РРА
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у
Републичкој радиодифузној агенцији, у складу са одредбама Закона о раду, Закона о
радиодифузији, Статута Републичке радиодифузне агенције, ближе се одређује
унутрашња организација Републичке радиодифузне агенције и систематизација послова и
задатака у Агенцији.
Унутрашња организација Републичке радиодифузне агенције утврђује се са циљем
да се обезбеди законито, стручно, квалитетно и ажурно остваривање радних задатака и
послова одређених Законом и Статутом, стално унапређење организације и метода рада,
груписање радних задатака и послова у складу са природом, особеностима и начином
вршења и обједињавања у оквиру организационих јединица оних послова и задатака чије
извршење захтева јединствено руковођење, координацију и контролу рада.
г) Правилник о раду Републичке радиодифузне агенције
Правилником о раду, зарадама, накнадама зараде и другим примањима уређују се
права, обавезе и одговорности из радног односа запослених у Републичкој радиодифузној
агенцији, зарадама, накнадама зараде и другим примањима запослених, као и накнаде и
друга примања чланова Савета и председника Савета Републичке радиодифузне агенције.
Правилником се посебно уређује:
1. заснивање радног односа;
2. радно време;
3. одмори и одсуства;
4. накнаде и остала примања чланова и председника Савета Републичке
радиодифузне агенције;
5. зарада, увећана зарада, накнада зараде и друга примања запослених у Агенцији;
6. остала права и обавезе:
• заштита запослених;
• вишак запослених;
• престанак радног односа;
• остваривање и заштита права запослених;
• клаузула забране конкуренције;
• накнада штете и др.
Савет Републичке радиодифузне агенције је донео следећа акта ради спровођења
овлашћења и надлежности из Закона о радиодифузији и других закона:
1. Правилник о обрасцу дозволе за емитовање програма
2. Правилник о издавању дозвола за емитовање програма
3. Правилник о мерилима за утврђивање висине накнаде за емитовање радио и/или
телевизијског програма (пречишћен текст)
4. Правилник о поступку и условима изрицања мера и одузимању дозволе емитерима
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5. Правилник о поступку принудног извршења одлука Савета Републичке
радиодифузне агенције престао да важи на основу одлуке Уставног суда Србије
(Одлука Уставног суда Србије), од дана 10. децембра 2008. године („Сл.гласник
Републике Србије“ број 112/08)
6. Правилник о садржини и обрасцу легитимације лица овлашћеног за принудно
извршење одлука Савета Републичке радиодифузне агенције
7. Правилник о садржају и формату жига за печаћење

9.

УСЛУГЕ КОЈЕ ОРГАН ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

Републичка радиодифузна агенција издаје дозволу заинтересованим - физичким
или правним - лицима за емитовање програма путем земаљског, кабловског или
сателитског преноса, дигиталног или аналогног, по поступку и према критеријумима
утврђеним Законом о радиодифузији.
Емитовање програма путем глобалне информатичке мреже (Internet Webcasting) не
подлеже обавези прибављања дозволе, али се примењују на садржај програма (члан 11.
Закона о радиодифузији).
Поступак издавања дозвола за емитовање програма је јаван, а о издатим дозволама
се води регистар (http://www.rra.org.rs/index.php?id=5&task=dozvole).
Ималац дозволе за емитовање програма може бити само домаће правно или
физичко лице које је регистровано за делатност производње и емитовања радио и
телевизијског програма и које има седиште, односно пребивалиште на територији
Републике Србије (члан 41. Закона о радиодифузији).
Домаће правно лице у коме су оснивачи страна правна лица регистрована у
земљама у којима према унутрашњим прописима тих земаља није дозвољено или није
могуће утврдити порекло оснивачког капитала, не може учествовати на јавном конкурсу
за дозволу за емитовање програма.
Страно физичко или правно лице може учествовати у оснивачком капиталу имаоца
дозволе за емитовање програма највише до 49% укупног капитала, осим ако
међународним уговорима које је ратификовала Савезна Република Југославија није
друкчије предвиђено.
Ради контроле структуре и порекла капитала имаоца дозволе, ималац дозволе је
дужан да за сваку промену власничке структуре прибави претходну сагласност Агенције.
Страно физичко или правно лице не може да учествује у оснивачком капиталу установа
јавног радиодифузног сервиса.
Субјекти који не могу бити имаоци дозволе су предузећа, установе или друга
правна лица чији је оснивач Република Србија или аутономна покрајина, изузев установа
јавног радиодифузног сервиса, као и политичке странке, организације или коалиције и
правна лица чији је оснивач политичка странка, организација или коалиција.
Републичка радиодифузна агенција издаје:
1.) Дозволе за емитовање програма
Дозвола за емитовање програма је овлашћење чијим добијањем емитер стиче право
да посредством земаљских радиодифузних станица, кабловских дистрибутивних система,
сателитских радиокомуникација или на други погодан начин, емитује одређени радио
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и/или телевизијски програм намењен неодређеном броју корисника (члан 39 Закона о
радиодифузији).
Дозволом за емитовање програма утврђују се програмски и технички стандарди за
производњу и емитовање радио и телевизијског програма.
Саставни део дозволе за емитовање програма је дозвола за радиодифузну станицу
(дозвола за радио станицу) коју на захтев Агенције издаје регулаторно тело надлежно за
област телекомуникација, у складу са посебним законом којим се уређује област
телекомуникација, а на основу Плана расподеле радио фреквенција који доноси
министарство надлежно за послове телекомуникација. Дозвола за радио станицу доставља
се Агенцији ради спровођења поступка за издавање дозволе за емитовање програма.
Регулаторно тело надлежно за област телекомуникација дужно је да изда дозволу за
радио станицу ако су испуњени услови из посебног закона и ако је захтев Агенције у
складу са Планом расподеле радио фреквенција.
Право на постављање, употребу и одржавање емисионих фиксних и мобилних
уређаја, ималац дозволе за емитовање програма остварује у складу са одредбама посебног
закона којим се уређује област телекомуникација, прописима донетим на основу њега,
општим актима регулаторног тела надлежног за област телекомуникација и техничким
условима, односно стандардима на чију примену ови прописи упућују.
2.) Дозволе за кабловско и сателитско емитовање програма
Агeнција издаје дозволу за кабловско или сателитско емитовање програма без
јавног конкурса, на захтев оператора (члан 40 Закона о радиодифузији).
Оператор је дужан да испуни услове прописане посебним законом којим се уређује
област телекомуникација у погледу поседовања прописаних дозвола, испуњења техничких
услова и стандарда за мрежу и станицу коју користи и друге услове прописане тим
законом и које одреди регулаторно тело надлежно да област телекомуникација и да
прибави права за емитовање одређеног програма емитера тог програма.
Обавеза прибављања дозволе за кабловско емитовање не примењyје се за програме:
1) за које је Агенција издала дозволу за земаљско емитовање под условом да се
наведени програми кабловски емитују на подручју за које је дозвола за
емитовање издата (локално подручје, одређени град или општину или на
националном нивоу за програме за које је таква дозвола издата) и да се
истовремено бесплатно емитују програми јавних сервиса;
2) који се могу примати путем слободног (некодираног) сателитског емитовања на
територији Републике Србије.
3) Оператор може сателитским емитовањем емитовати радио и телевизијски
програм намењен сателитском емитовању и обавезан је да прибави дозволу у
свим случајевима када за сателитско емитовање није прибавио дозволу за
земаљско или кабловско емитовање.
Обавеза прибављања дозволе за кабловско и сателитско емитовање програма се
примењује за емитовање путем MMDS (микроталасни мултиканални дистрибутивни
систем) технологије, уз обавезу оператора система у MMDS технологији да за све радио
станице које користи у наведеном систему прибави прописану дозволу у складу са
одредбама посебног закона којим се уређује област телекомуникација.
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Емитери
Правно или физичко лице које је регистровано за делатност производње и
емитовања радио и телевизијског програма стиче статус емитера (члан 43 Закона о
радиодифузији) добијањем дозволе за емитовање програма, односно дозволе за радио
станицу за емитере који према одредбама овог закона нису обавезни да прибаве дозволу за
емитовање програма.
Емитер може да обавља делатност производње и емитовања радио и телевизијског
програма као:
1) установа јавног радиодифузног сервиса;
2) комерцијална радио и/или телевизијска станица;
3) радио и/или телевизијска станица цивилног сектора;
4) радио и/или телевизијска станица локалне или регионалне заједнице.
Према садржају радио и телевизијског програма који призводе и емитују, емитери
могу бити:
1) емитери целокупних програма, који обухватају информативне, образовне,
културне, научне, спортске и забавне садржаје, као претежни део својих
активности;
2) емитери специјализованих програма, чији је садржај у основи тематски исте
врсте (спортски, културни, музички, образовни или др.);
3) емитери чији се програм у целини бави рекламирањем и продајом роба и
услуга.
Дозвола – појам
Дозвола за емитовање програма, као и дозвола за радио станицу не може се
уступати, изнајмљивати или на други начин пренети или отуђити.
Дозволе не може се пренети ни у случају кад емитер прода опрему за емитовање
програма, а нови власник опреме не може почети са емитовањем програма пре него што
прибави дозволу, у складу са одредбама Закона о радиодифузији.
Жељена зона сервиса може да обухвати подручје Републике Србије, аутономне
покрајине, региона или локално подручје.
Јавни радиодифузни сервис мора да обезбеди квалитетан пријем радијског, односно
телевизијског сигнала за најмање 90% становништва у жељеној зони сервиса, док
комерцијални радиодифузни сервис мора да обезбеди квалитетан пријем радијског,
односно телевизијског сигнала за најмање 60% становништва.
Ако су испуњени услови из Плана расподеле радио фреквенција, може се одобрити
да највише три емитера емитују радио, односно телевизијски програм на истој радио
фреквенцији и у истој жељеној зони сервиса.
Заједничко коришћење радио фреквенције може да се одобри само на основу
претходно прибављеног позитивног мишљења регулаторног тела надлежног за област
телекомуникација. За добијање дозволе за емитовање програма емитери подносе и уговор
којим се регулише време емитовања програма сваког од емитера који намерава заједнички
да користи радио фреквенцију у истој жељеној зони сервиса.
Агенција сваком емитеру, који се одлучи на заједничко коришћење радио
фреквенције, издаје посебну дозволу за емитовање програма у којој се посебно наводи
заједничко коришћење радио фреквенције, емитер/и који користе исту радио фреквенцију
и услови заједничког коришћења.
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Образац дозволе за емитовање програма:
Број : 586/06
У Београду,
7. августа 2006. године

Републичка радиодифузна агенција
председник Савета
др Ненад Цекић

Образац Д
Републичка радиодифузна агенција, на основу члана _ Закона о радиодифузији
(„Сл.гласник РС“ број 42/02, 97/04, 76/05 и 79/05), дана _. _._. године, издаје
ДОЗВОЛУ ЗА ЕМИТОВАЊЕ ПРОГРАМА
БРОЈ ../....
Пун назив емитера :_____________
Матични број :____________ПИБ број : ____________Адреса :_____________Број телефона, fax, e-mail адреса : ______________
Скраћени идентификациони знак емитера за време емитовања програма :____________
Име и презиме лица овлашћеног за заступање, на дан издавања дозволе:_____________
Име и презиме главног и одговорног уредника, на дан издавања дозволе :_____________
Власничка структура емитера : _____________________________
Врста емитера према садржају програма : _____________________
Подручје жељене зоне покривања :_________________________
Ознака мреже/локације предајника : __________________________________
Рок важења дозволе : _______________
Саставни део дозволе је програмски и технички елаборат за производњу и
емитовање програма, дозволе за радио станице издате од Републичке агенције за
телекомуникације и решење о висини и начину плаћања накнаде за емитовање
програма.Дозвола за емитовање програма је овлашћење којим ималац стиче право да
посредством земаљских радиодифузних станица, кабловских дистрибутивних система,
сателитских радиокомуникација или на други погодан начин емитује радио и/или
телевизијски програм.
На основу члана 46 Закона о радиодифузији, дозвола за емитовање програма као и
дозвола за радио станицу је непреносива и неотуђива.
У Београду,_. _. _. године Републичка радиодифузна агенција
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Јавни конкурс - појам
Дозвола за емитовање програма издаје се на основу јавног конкурса, који се
обавезно расписује када на основу Плана расподеле радио фреквенција постоје
могућности за издавање нових дозвола за емитовање програма.
На јавном конкурсу објављују се жељене зоне сервиса ради чијег се покривања
расписује конкурс, у складу са Планом расподеле радио фреквенција.
Објављивањем огласа јавног конкурса у Службеном гласнику Републике Србије и
најмање једном широко доступном дневном листу, подносиоци пријаве морају у року од
60 дана да попуне образац, доставе потребну документацију и уплате депозит за учешће,
који не може бити већи од пуног износа тромесечне накнаде за емитовање програма.
Заинтересована лица морају да се пријаве на јавни конкурс попуњавањем обрасца
чију садржину прописује и објављује Агенција. Подносилац пријаве обавезан је да уз
пријаву достави и документацију.
Потребна документација за учешће на јавном конкурсу је:
1) доказ о регистрацији подносиоца пријаве за обављање делатности производње
и емитовања радио и телевизијског програма;
2) доказе о испуњености услова о техничким, организационим и програмским
условима за производњу програма;
3) документацију која се односи на предложену програмску концепцију;
4) организационо-техничку концепцију и структуру кадрова;
5) пројекцију планираних годишњих прихода и расхода (са њиховом
спецификацијом) и податке о финансијском потенцијалу подносиоца пријаве, а
ако подносилац пријаве и у време подношења пријаве емитује радио и/или
телевизијски програм, и финансијски извештај заједно са билансима стања и
билансима успеха за последњу пословну годину пре године у којој се подноси
пријава на јавни конкурс;
6) изјаву да не постоје сметње у смислу одредаба овог закона о недозвољеној
медијској концентрацији;
7) доказе о извршеној уплати депозита и административних такси за подношење
пријаве.
Подносилац пријаве је дужан да достави и друге доказе и документацију на захтев
Агенције, у складу са актима Агенције.
Агенција је дужна да:
1) пријаву која садржи непотпуне или нетачне податке, односно непотпуну
документацију одбаци, ако подносилац пријаве и у накнадно одређеном року
од седам дана не допуни пријаву, односно не достави тачне податке или
потпуну документацију;
2) у року од седам дана од дана истека рока за подношење пријава, објави, на
начин на који је објављен оглас, листу свих подносилаца пријава, чије су
пријаве потпуне и поднете у предвиђеном року;
3) размотри све потпуне и благовремено поднете пријаве;
4) утврди и објави недискриминаторске, објективне и мерљиве критеријуме
одлучивања, који одговарају активностима за чије се обављање издаје дозвола;
5) одлуку донесе у складу са утврђеним критеријумима и прописаним условима и
стандардима за производњу и емитовање програма, а у случају да се за
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коришћење исте радио фреквенције пријавило више лица која испуњавају
услове, да предност да ономе који, на основу поднете документације, пружа
већу гаранцију да ће доприносити већем квалитету и већој разноврсности
програма, односно програмских садржаја, на одређеном подручју на коме
програм треба да буде емитован. Ако подносилац пријаве и у време
расписивања јавног конкурса емитује радио и/или телевизијски програм, Савет
ће, приликом доношења одлуке о издавању дозволе за емитовање програма,
узети у обзир и допринос тог подносиоца пријаве остваривању начела уређења
односа у области радиодифузије, у претходном периоду емитовања;
6) обезбеди координацију рада са регулаторним телом надлежним за област
телекомуникација и благовремено достављање захтева за издавање дозволе за
радиодифузну станицу, како би се одлука о целовитој дозволи за емитовање
програма донела најкасније у року од деведесет дана од дана објављивања
листе пријављених на јавни конкурс;
7) јавно објави, на начин на који је објављен оглас, листу лица којима је издата
дозвола за емитовање програма;
8) подносиоцима пријаве чије су пријаве одбијене достави образложено решење о
одбијању пријаве, у року од осам дана од дана доношења одлуке по расписаном
јавном конкурсу;
9) један примерак издате дозволе достави регулаторном телу надлежном за област
телекомуникација.
Подносилац пријаве на јавном конкурсу који је незадовољан одлуком Савета има
право да, у року од 15 дана од достављања решења о одбијању пријаве, поднесе приговор
Савету (члан 54. Закона о радиодифузији).
Савет је дужан да одлуку о приговору донесе у року од 30 дана од дана његовог
подношења, а против одлуке донете по приговору може се покренути управни спор.
Агенција води регистар о издатим дозволама за емитовање програма који је јаван и
формира и одржава базу података о регистру који води.
Емитер је дужан да почне са емитовањем програма најкасније у року од 90 дана од
дана пријема дозволе за емитовање програма, с тим што не може да почне са емитовањем
програма пре него што испуни услове за почетак рада радиодифузне станице прописане
посебним законом којим се уређује област телекомуникација.
Уколико не испуни ове услове Агенција одузима емитеру дозволу за емитовање
програма.
Лицу коме није издата дозвола за емитовање програма уплаћени депозит се враћа у
року од седам дана од дана доношења одлуке по расписаном јавном конкурсу, а лицу коме
је издата дозвола уплаћени депозит се урачунава у износ накнаде за емитовање програма.
Депозит се не враћа имаоцу дозволе за емитовање програма који:
1) пре истека рока за почетак емитовања програма у писаној форми обавести
Савет да одустаје од коришћења издате дозволе за емитовање програма,
односно коришћења радио фреквенције која му је по овом основу додељена;
2) не започне емитовање програма у прописаном року.
Изузетно од одредби овог закона, емитери чија жељена зона сервиса због
конфигурације терена није покривена у целини, могу без јавног конкурса поднети захтев
Агенцији ради издавања дозволе за емитовање програма ради допунског покривања.

42

Републичка радиодифузна агенција, Информатор о раду, ажуриран дана 20. 07. 2011.

Агенција доноси одлуку о поднетом захтеву у координацији са регулаторним телом
надлежним за област телекомуникација, у складу са Планом расподеле радио фреквенција.
Дозвола за емитовање радио и/или телевизијског програма се издаје на период од
осам година, а на захтев подносиоца пријаве дозвола за емитовање програма може се
издати и на краћи период.
Важност дозволе за емитовање програма може се продужити на захтев имаоца
дозволе, који је дужан да захтев поднесе Агенцији најкасније шест месеци пре истека
важеће дозволе.
Агенција може издати дозволу за емитовање програма са краћим роком важења
поводом одржавања одређених манифестација и тада се издаје на захтев правног или
физичког лица које намерава да емитује програм искључиво везане за одржавање
одређене манифестације.
Ова врста дозволе има привремени карактер и важи само док траје манифестација
поводом чијег одржавања је издата, а дозволу са ограниченим роком важења за
радиодифузну станицу издаје регулаторно тело надлежно за област телекомуникација, у
складу са одредбама посебног закона којим се уређује област телекомуникација.
Дозвола за емитовање програма престаје да важи и пре истека времена на које је
издата у следећим случајевима (члан 61 Закона о радиодифузији):
1) ако емитер у писаној форми обавести Агенцију да више не намерава да емитује
програм;
2) ако се утврди да је емитер приликом подношења пријаве на јавни конкурс у
пријави или у документацији поднетој уз пријаву навео нетачне податке или је
пропустио да наведе податке који су од значаја за одлучивање по пријави;
3) ако регулаторно тело надлежно за област телекомуникација, у складу са
одредбама посебног закона којим се уређује област телекомуникација,
поништи издату дозволу за радиодифузну станицу због наступања неког од
разлога предвиђених тим законом;
4) ако емитер није започео емитовање програма у прописаном року;
5) ако емитер није извршио технички преглед радиодифузне станице у
прописаном року;
6) ако је емитер, без оправданог разлога, прекинуо емитовање програма у трајању
дужем од 30 дана непрекидно или 60 дана са прекидима у току календарске
године;
7) ако емитер прекрши одредбе о недозвољеној медијској концентрацији
предвиђене Законом о радиодифузији;
8) ако Агенција, након спроведеног поступка у складу са овим законом и
прописима донетим на основу њега, емитеру изрекне меру одузимања дозволе
за емитовање програма због повреде обавеза емитера или због непоштовања
услова предвиђених дозволом за емитовање програма;
9) ако емитер, и поред изречене опомене у писаној форми, не измири обавезу
плаћања накнаде за дозволу за емитовање програма;
10) ако се као један од оснивача емитера коме је издата дозвола за емитовање
програма, после издавања дозволе појави страно правно лице регистровано у
земљи у којој према унутрашњим прописима те земље није дозвољено или није
могуће утврдити порекло оснивачког капитала.
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Поступак одузимања дозволе
Чланом 61 Закона о радиодифузији прописани су случајеви престанка важења
дозволе за емитовање програма пре истека времена на које је издата. У случају наступања
неког од разлога предвиђених наведеним чланом закона, Савет РРА ће донети одлуку о
одузимању дозволе.
У циљу ближег уређења поступка доношења одлуке из члана 61 Закона о
радиодифузији Савет РРА је донео Правилник о поступку и условима изрицања мера и
одузимању дозволе емитерима.
Пре доношења одлуке о одузимању дозволе емитеру, Савет РРА ће истом пружити
могућност да се изјасни о чињеницама које су биле повод за покретање поступка
одузимања дозволе, односно омогућиће емитеру да присуствује седници Савета на којој се
расправља о одузимању дозволе како би исти, том приликом, изнео усмену одбрану.
На одлуку о одузимању дозволе за емитовање програма, емитер има право да, у
року од 8 (осам) дана од дана достављања одлуке Савета, Савету поднесе приговор који
одлаже извршење одлуке.
У случају да Савет РРА одбије приговор емитера поднет на решење о одузимању
дозволе, исти има могућност да покрене управни спор подношењем тужбе Управном суду.
Емитер је дужан да без одлагања изврши коначну одлуку Савета РРА којом се
истом одузима дозвола за емитовање програма, као и да одмах обустави емитовање истог.
У случају да физичко или правно лице коме је одузета дозвола за емитовање
програма то не учини, а Републичка агенција за електронске комуникације у поступку
контроле радио-фреквенцијског спектра утврди да исти и даље емитује програм, то ће
Савет РРА донети одлуку о забрани емитовања програма.
Накнада за емитовање програма
Емитер за добијено право на емитовање програма плаћа одговарајућу накнаду.
Поред накнаде за емитовање програма емитер плаћа и накнаду за коришћење
радиофреквенције – накнада за дозволу за радиодифузну станицу. Висина и начин
плаћања накнаде за дозволу за радиодифузну станицу утврђују се у складу са посебним
законом којим се уређује област телекомуникација и прописима донетим на основу тог
закона. Накнада за радиодифузну станицу плаћа се у корист рачуна регулаторног тела
надлежног за област телекомуникација.
Накнада за емитовање програма уплаћује се на рачун Агенције.
Висина накнаде за емитовање програма утврђује се на основу:
1) броја становника на подручју на коме се емитује програм, на основу званичних
података органа надлежног за послове статистике, и
2) програмске концепције емитера, односно порекла и врсте програма који се
емитује, и то:
а) удела научно-образовних, културно-уметничких, дечјих или сопствених
информативних програма, у укупном програму који се емитује;
б) удела програма сопствене продукције или програма независних
продукција са садржајима из подтачке а) ове тачке, преко квоте утврђене
овим законом;
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в) удела програма других домаћих емитера или преведених страних
програма.
Висину накнаде за емитовање програма утврђује Агенција, уз сагласност Владе
Републике Србије, при чему висина накнаде за емитовање радио програма износи 5%
висине накнаде утврђене за емитовање телевизијског програма.
Висина накнаде за емитовање програма утврђује се на годишњем нивоу, а емитер
плаћа месечно Агенцији 1/12 утврђене годишње накнаде, осим приликом издавања
дозволе.
Агенција може у току важења издате дозволе за емитовање програма да измени
висину накнаде у зависности од измена у програму који се емитује.
За првих шест месеци коришћења права на емитовање програма емитер плаћа
укупну шестомесечну накнаду у року од седам дана од дана пријема обавештења о додели
права. У наредном периоду коришћења права емитер је дужан да своју месечну обавезу
плаћања накнаде плаћа до петог у месецу за текући месец.
Установе јавног радиодифузног сервиса Републике Србије и аутономних покрајина,
радио и телевизијске станице локалних и регионалних заједница које су у целини у
државној својини и радио и телевизијске станице цивилног сектора, плаћају само накнаду
за дозволу за радиодифузну станицу (накнаду за коришћење радио фреквенције), а
ослобођене су плаћања накнаде за емитовање програма.
Радио и телевизијске станице локалних и регионалних заједница са учешћем
приватног капитала, плаћају накнаду за емитовање програма сразмерно проценту тог
учешћа.
Радио и телевизијске станице цркава и верских заједница не плаћају накнаду за
емитовање програма до окончања поступка повраћаја имовине тим црквама и верским
заједницама одузете после Другог светског рата у поступку национализације,
конфискације, експропријације и др.
Републичка радиодифузна агенција је на основу члана 66 став 7 Закона о
радиодифузији, Статута Републичке радиодифузне агенције и Стратегије развоја
радиодифузије у Србији, урадила предлог измене Правилника о мерилима за утврђивање
висине накнаде за емитовање радио и/или телевизијског програма.
Предлогом измене Правилника о мерилима за утврђивање висине накнаде за
емитовање радио и/или телевизијског програма умањене су накнаде за локалне и
регионалне радио и/или телевизијске емитере. Овим је Агенција желела да изађе у сусрет
и помогне им у решавању тешке финансијске ситуације настале услед економске кризе.
Влада Републике Србије дала је сагласност на измене Правилника, који је потом објављен
10. јула 2009. године у Службеном гласнику бр 50/09.
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10. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА
Републичка радиодифузна агенција у складу са Законом о радиодифузији спроводи
следеће поступке.

10.1

Поступање по приговору

а) приговор емитера на поступање другог емитера
Републичка радиодифузна агенција сходно члану 8 став 1 тачка 7 Закона о
радиодифузији одлучује о представкама физичких и правних лица и о приговорима
емитера у вези са радом других емитера.
Сходно наведеном, а у складу са чланом 15 Закона о радиодифузији прописано је
да емитер може поднети приговор Агенцији на поступање другог емитера услед чега исти
трпи или може да претрпи штету.
Савет Републичке радиодифузне агенције је Правилником о поступку и условима
изрицања мере и одузимању дозволе (у даљем тексту: Правилник) емитерима ближе
прописао поступање Агенције по поднетим приговорима.
Када одлучујући по приговорима Савет РРА утврди да је приговор основан, исти
покреће поступак за изрицања мера прописаних чланом 17 Законом о радиодифузији
(опомена, упозорење, привремено или трајно одузимање дозволе за емитовање програма)
и може поднети прекршајне или кривичне пријаве или иницирати одговарајући поступак
пред надлежним државним органом.
У случају када одлучујући по приговору Савет утврди да је исти неоснован, одбиће
га и о томе ће одмах писмено обавестити подносиоца.
б) приговор подносиоца пријаве на одлуку Агенције о издавању дозвола за
емитовање програма
Републичка радиодифузна агенција сходно члану 61 став 1 тачка 3 Закона о
радиодифузији издаје дозволе за емитовање програма и прописује образац за те дозволе.
У 2010. години Савет РРА је на основу члана 50 Закона о радиодифузији расписао
Јавни конкурс за издавање дозвола за емитовање радио и/или телевизијског програма за
подручја региона и локална подручја који је објављен у локалним листовима на
подручјима за које се расписује јавни конкурс, дневним новинама „Политика“ дана 15.
марта 2010. године и „Службеном гласнику РС“ бр. 20/10 од 31. марта 2010. године.
Према Стратегији развоја радиодифузије у Републици Србији до 2013. године
(„Службени гласник РС“, бр. 115/05) и Плану о изменама Плана расподеле
фреквенција/локација за терестричке аналогне ФМ и ТВ радиодифузне станице за
територију Републике Србије („Службени гласник РС“, број 2/10), Јавни конкурс за
издавање дозвола за емитовање телевизијског програма и/или радио програма расписан је
за укупно 12 радиодифузних области. Тачније, за емитовање телевизијског програма
расписан је јавни конкурс за локална подручја и то за једну радиодифузну област, док је за
издавање дозвола за емитовање радио програма расписан јавни конкурс за подручје
региона, за две радиодифузне области и за локална подручја за девет радиодифузних
области. Савет РРА је на јавном конкурсу за издавање дозвола за емитовање радио и/или
телевизијског програма за подручја региона и локална подручја у 2010. години издао
укупно 34 дозволе за емитовање телевизијског и радио програма.
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Одлуке о издавању дозвола за емитовање програма Савет РРА донео је у складу са
утврђеним критеријумима и прописаним условима и стандардима за производњу и
емитовање програма.
Закон о радиодифузији у члану 54 даје могућност подносиоцима пријава на јавном
конкурсу који су незадовољни одлуком да поднесу приговор Савету РРА у року од 15
дана од дана достављања решења о одбијању пријаве. Савет РРА је дужан да одлуку о
приговору донесе у року од 30 дана од дана његовог подношења.
У свим случајевима у којима су подносиоци приговора тражили да разгледају
списе предмета и да их преписују Републичка радиодифузна агенција је ставила на увид
сву документацију којом иста располаже у предметној ствари и на тај начин им омогућила
да остваре и заштите своја права и правне интересе.
Одлука Савета донета по приговору је коначна и против исте може бити покренут
управни спор подношењем тужбе Управном суду у року од 30 дана од дана пријема,
сходно члану 37 Закона о радиодифузији.
в) приговор емитера на одлуку Савета о одузимању дозволе
Чланом 61 Закона о радиодифузији прописани су случајеви престанка важења
дозвола за емитовање програма пре истека времена на које су издате. Емитер коме је
одузета дозвола за емитовање програма има право да, у року од 8 (осам) дана од дана
достављања одлуке Савета, Савету поднесе приговор.
Према подацима којима располаже Правна служба Републичке радиодифузне
агенције у 2010. години, престале су да важе 3 (три) дозволе за емитовање програма пре
истека времена на које су издате и то због постојања разлога из:
- члана 61 став 1 тачка 3 Закона о радиодифузији, односно када је регулаторно тело
надлежно за област телекомуникација, у складу са одредбама посебног закона
којим се уређује област телекомуникација, поништило издату дозволу за
радиодифузну станицу због наступања неког од разлога предвиђених тим законом 1 (једна) дозвола и
- члана 61 став 1 тачка 4 Закона о радиодифузији, ако емитер није започео
емитовање програма у прописаном року - 2 (две) дозволе
Емитер коме је Савет РРА одузео дозволу за емитовање програма због постојања
разлога из члана члана 61 став 1 тачка 3 Закона о радиодифузији, поднео је приговор
Савету РРА који је исти одбио као неоснован.

10.2

Поступак по предлогу за извршење решења

Републичка радиодифузна агенција сходно члану 8 став 1 тачка 2 Закона о
радиодифузији врши контролу и стара се о доследној примени одредаба Закона о
радиодифузији. Сходно наведеном, чланом 66 Закона о радиодифузији утврђена је обавеза
емитера да за добијено право на емитовање програма плаћају одговарајућу накнаду за
емитовање.
Савет Републичке радиодифузне агенције је на основу Закона о радиодифузији,
члана 192 у вези са чланом 196 Закона о општем управном поступку и члана 4 Правилника
о мерилима за утврђивање висине накнаде за емитовање радио и/или телевизијског
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програма („Службени гласник РС“ бр. 50/09) донео решења којима се утврђује висина
годишње накнаде за емитовање програма коју су у обавези да плаћају емитери.
Како поједини емитери, ни поред изречених опомена, нису изршили своје обавезе
утврђене чланом 66 Закона о радиодифузији, то је Републичка радиодифузна агенција
против истих поднела предлоге за извршење коначних и извршних решења којима је
утврђена висина годишње накнаде за емитовање телевизијског или радио програма.

10.3

Поступање РРА поводом прекршајне одговорности

Републичка радиодифузна агенција сходно члану 8 став 1 тачка 2 Закона о
радиодифузији врши контролу и стара се о доследној примени одредаба Закона о
радиодифузији. Сходно наведеном, Агенција је овлашћена да у случају кршења одредаба
Закона о радиодифузији, између осталог поднесе и захтев за покретање прекршајног
поступка надлежном суду.
У 2010. години, Агенција је надлежном суду поднела 122 захтева за покретање
прекршајног поступка из следећих разлога:
- Због кршења одредбе из члана 38 став 1 Закона о радиодифузији, којом је
прописано да физичко или правно лице не може да емитује радио или телевизијски
програм уколико му претходно Агенција није издала дозволу, чиме је извршен
прекршај из члана 113 став 1 тачка 1 Закона о радиодифузији;
- Због кршења одредбе из члана 68 став 1 тачка 5 Закона о радиодифузији, којом је
предвиђена обавеза емитера да не емитују програме који садрже порнографију или
чији садржаји истичу и подржавају насиље, наркоманију или друге видове
криминалног понашања, као и програме који злоупотребљавају лаковерност
гледалаца или слушалаца, чиме је извршен прекршај из члана 113 став 1 тачка 9
Закона о радиодифузији;
- Због кршења одредбе из члана 68 став 1 тачка 6а Закона о радиодифузији, којом је
прописана обавеза емитера да поштује забрану рекламирања политичких
организација ван предизборне кампање, а у току предизборне кампање да
регистрованим политичким странкама, коалицијама и кадидатима обезбеди једнаку
заступљеност без дискриминације, чиме је извршен прекршај из члана 113 став 1
тачка 19 Закона о радиодифузији;
- Због кршења одредбе из члана 103 Закона о радиодифузији, којом је предвиђена
обавеза емитера да сваку промену власничке структуре претходно у писаној форми
пријаве Агенцији, чиме је извршен прекршај из члана 113 став 1 тачка 15 Закона о
радиодифузији.
Такође, сходно члану 103 став 4 Закона о оглашавању Агенција врши надзор и над
применом одредаба Закона о оглашавању којима се уређује оглашавање путем
телевизијских и радио програма.
На основу наведеног овлашћења, Агенција је у 2010. години надлежном суду
поднела 65 захтева за покретање прекршајног поступка против Радиодифузне установе
„Радио Телевизија Србије“ и емитера којима је издата дозвола за емитовање телевизијског
и радио програма за подручје целе Републике из следећих разлога:
-

Због кршења одредбе из члана 15 став 3 Закона о оглашавању, којом је прописано
да комерцијалне ТВ станице у оквиру једног пуног сата емитованог програма могу
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да емитују највише 12 минута огласних порука и порука ТВ продаје, чиме је
извршен прекршај из члана 108 став 1 тачка 3 Закона о оглашавању;
-

Због кршења одредбе из члана 15 став 4 Закона о оглашавању, којом је предвиђено
да ТВ продаја, као посебна емисија, мора трајати најмање 15 минута непрекидно,
као и да се током дана може емитовати највише до шест емисија ТВ продаје у
укупном трајању од највише три сата, чиме је извршен прекршај из члана 108 став
1 тачка 3 Закона о оглашавању;

-

Због кршења одредбе из члана 16 став 2 Закона о оглашавању, којом је прописано
да у оквиру једног пуног сата емитованог програма јавног радиодифузног сервиса
може да се емитује највише шест минута огласних порука, чиме је извршен
прекршај из члана 108 став 1 тачка 3 Закона о оглашавању;

-

Због кршења одредбе из члана 17 став 4 Закона о оглашавању, којом је предвиђено
да емитовање аудиовизуелних дела као што су филмови или ТВ филмови, осим
серијала, серија, забавног и документарног програма, може да се прекине ради
емитовања огласне поруке или ТВ продаје само ако та дела трају дуже од 45
минута, и то једном на сваких 45 минута, чиме је извршен прекршај из члана 108
став 1 тачка 4 Закона о оглашавању;

-

Због кршења одредбе из члана 17 став 6 Закона о оглашавању, којом је предвиђено
да ако се програми прекидају емитовањем огласних порука или порука ТВ продаје,
између два блока емитовања огласних порука или порука ТВ продаје мора проћи
најмање 20 минута, чиме је извршен прекршај из члана 108 став 1 тачка 4 Закона о
оглашавању;

-

Због кршења одредбе из члана 17 став 7 Закона о оглашавању, којом је предвиђено
да се у емисијама вести и документарним емисијама могу емитовати огласне
поруке или поруке ТВ продаје само ако те емисије трају дуже од 30 минута, чиме је
извршен прекршај из члана 108 став 1 тачка 4 Закона о оглашавању;

-

Због кршења одредбе из члана 17 став 10 Закона о оглашавању, којом је прописано
да се у дечјим емисијама које трају дуже од 30 минута могу емитовати само
огласне поруке намењене деци, чиме је извршен прекршај из члана 108 став 1 тачка
4 Закона о оглашавању;
Због кршења одредбе из члана 19 став 2 Закона о оглашавању, којом је прописано
да почетак и крај блокова огласних порука и порука ТВ продаје мора бити
препознатљив и одвојен од осталих програмских садржаја звуком и сликом, чиме је
извршен прекршај из члана 108 став 1 тачка 6 Закона о оглашавању и

-

-

Због кршења одредбе из члана 96 став 2 Закона о оглашавању, којом је прописана
забрана спонзорисања информативне емисије, осим спортских вести и временске
прогнозе, чиме је извршен прекршај из члана 108 став 1 тачка 61 Закона о
оглашавању;
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10.4

Поступање по захтеву за приступ информацијама

Савет РРА је сагласно члану 38 Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја, на седници Савета одржаној 23. априла 2010. године, именовао лице које је
овлашћено за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног
значаја.
Сви запослени су обавештени о неопходности сарадње у давању, без одлагања,
тражених информација из делокруга њиховог рада, кад год им се обрати овлашћено лице
Републичке радиодифузне агенције.
Поступак за приступ информацијама од јавног значаја спроводи се на основу
писменог захтева у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног
значаја.
Републичка радиодифузна агенција је на све захтеве поднете у 2010. години, без
одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема истог, тражиоце обавештавала о
поседовању информација, стављала на увид документе који садрже тражену информацију,
односно издавала или упућивала копију тог документа тражиоцу.

Захтеви
Ред.
број

Тражилац
информације

Број
поднетих
захтева

1.
1.
2.
3.

2.
Грађани
Медији
Невладине орган. и
др. удружења
грађана
Полит. странке
Државни и други
органи
Остали
Укупно

4.
5.
6.
7.

Број
одбачених
захтева

Број
одбијених
захтева

3.
4
10
10

Број
усвојенихделимично
усвој.захтева
4.
3
10
1

5.
-

6.
-

2

2

-

-

26

26

-

-
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Жалбе
Ред.
број

Тражилац
информације

Укупан број
изјављених
жалби

Број жалби
због
одбијања
захтева

1.
1.

2.
Грађани

3.
1

4.
-

2.

Медији

1

-

3.

Невладине орган. и
др. удружења
грађана
Полит. странке
Државни и други
органи
Остали
Укупно

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

4.
5.
6.
7.

Трошкови поступка
Укупан износ наплаћених трошкова у
дин.
1.
-

Број жалби
Садржина
на закључак жалбе: нпр.
о
због
одбацивању непоступањ
захтева
а у проп.
року,
одбиајања
захтева...
5.
6.
незадовољство
добијеним
одговором
незадовољство
добијеним
одговором
-

Трошкови нису наплаћивани
2.
Ни за један од 26 захтева трошкови
нису наплаћивани

Републичка радиодифузна агенција је и у случајевима у којима је изјављена жалба
због незадовољства добијеним одговором странкама ставило на увид сву документацију
којом Републичка радиодифузна агенција располаже у предметној ствари, односно
упутило на институцију у чијем поседу тражена информација може бити, после чега није
било даљих жалби.

51

Републичка радиодифузна агенција, Информатор о раду, ажуриран дана 20. 07. 2011.

10.5

Поступање по уступљеном захтеву

Републичка агенција за електронске комуникације је у 2010. години доставила
Републичкој радиодифузној агенцији укупно 66 захтева ради достављања дозвола за радио
дифузнe станицe (дозволe за радио станицe) као саставног дела дозволе за емитовање
програма.
Органи државне управе и други државни органи и организације, као и органи
територијалне аутономије и локалне самоуправе доставили су Републичкој радиодифузној
агенцији укупно 12 захтева на даље поступање.

11. ПOСТУПАЊЕ ПО ОСТАЛИМ ПРЕДСТАВКАМА
Републичка радиодифузна агенција сходно члану 8 став 1 тачка 7 Закона о
радиодифузији одлучује о представкама физичких и правних лица и о приговорима
емитера у вези са радом других емитера.
Сходно наведеном, а у складу са чланом 14 Закона о радиодифузији физичка и
правна лица имају право да Агенцији подносе представке у вези са садржајем програма
емитера, ако сматрају да се тим програмима вређају или угрожавају њихови лични
интереси или општи интереси. Савет РРА може у складу са чланом 17 став 1 Закона о
радиодифузији, у случају да утврди да је поднета представка основана, емитеру изрећи
опомену и упозорење, а може му и привремено или трајно одузети дозволу. У случају када
одлучујући по представци Савет РРА утврди да је иста неоснована, одбиће је и о томе ће
одмах писмено обавестити подносиоца.

12. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА
У 2011. години у Републичкој радиодифузној агенцији примљено и достављено је
5957 предмета.

13. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР - РРА
Финансијске услове за почетак рада РРА обезбедила је Влада Републике Србије
октобра 2003. године, сходно одредбама из члана 116 Закона, а од 1. јануара 2007. године
РРА остварује приход само од накнаде коју емитери плаћају за добијено право на
емитовање програма, односно не користи буџетска средства и на основу одредбе чл. 34.
ст. 7. Закона, вишак прихода над расходима преноси у буџет Републике. Одредбом чл.
116. Закона о радиодифузији Влада Републике Србије била је у обавези да у року од 60
дана од дана ступања на снагу овог Закона обезбеди просторне, техничке, финансијске и
друге материјалне услове за почетак рада РРА. Овако утврђен рок истекао је септембра
2003, а како РРА осим иницијалних новчаних средства нису обезбеђени други услови
одређени Законом о радиодифузији, РРА је била у позицији прибегавања привременим и
изнуђеним решењима. По истеку рока на који је закључен уговор о закупу пословних
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просторија у ул.Чика Љубина бр.6 и након дефинитивног изјашњења закуподавца о
непостојању његове воље ни за адаптирањем постојећег простора ради инсталирања
потребне опреме ни за продужењем уговора, РРА је приступила отварању поступка избора
простора, који је крајем 2006 године и изабран по одлуци комисије за преселење основане
одлуком Савета РРА, са циљем трајнијег решавања овог проблема. Приликом одлучивања
комисија је извршила компаративну анализу прикупљених понуда и након прибављеног
мишљења представника стручних служби РРА о стању објеката и могућности њихове
адаптације, на основу Правилника о јавним набавкама донела одлуку ради закључења
уговора са фирмом „Југодрво-Холдинг“ о закупу пословног простора на период од 5 (пет)
година.
Републичка радиодифузна агенција је из разлога што је пословни простор
користила по основу закључених уговора o закупу, мењала седиште и то:
- од дана оснивања 1. септембра 2003. године до 1. маја 2005. године, седиште је
било у Београду, ул. Кнез Михајлова бр. 44,
- од 1. маја 2005. године до 18. јуна 2007. године седиште је било у Београду, ул.
Чика Љубина бр. 8, од 18. јуна 2007. године седиште је у Београду, ул. Васина бр. 2-4.
САДАШЊЕ СТАЊЕ
РРА делатност на садашњој адреси, улица Васина бр.2-4, обавља од 18. јуна 2007.
године у Београду. По основу важећег Уговора о закупу пословног простора, закуподавца
„Југодрво-Холдинг“, Београд, Републичка радиодифузна агенција је смештена у делу
објекта, закупљеном за укупну површину од 1.751,18 m2, и то:
- од 18.06.2007.г. површину од 985,43 m2 -VI спрат и поткровни спрат;
- од 01.01.2009.г. проширењем за још додатну површину на V спрату од 765,75 m2

13.1

Подаци о финансирању Републичке радиодифузне агенције

Према критеријумима за разврставање из Закона о рачуноводству и ревизији
(„Службени гласник РС“ бр. 46/06 и 111/09) Републичка радиодифузна агенција је
разврстанa у средње правно лице. Финансијски извештаји састављени су у форми прописаној Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна
друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике ("Службени гласник РС", бр.
114/2006, 5/2007, 119/2008 и 2/2010), а на основу рачуноводствених евиденција друштва
које оно обезбеђује у складу са Законом о рачуноводству и ревизији и другим финансијским прописима који се примењују на пословање Агенције, и по свим материјално
значајним питањима, у складу са Међународним рачуноводственим стандардима
("Службени гласник РС", бр. 16/2008), другим подзаконским прописима донетим на
основу тог Закона, као и у складу и изабраним и усвојеним рачуноводственим
политикама Републичке радиодифузне агенције.
Финансирање Агенције врши се у складу са финансијским планом који за сваку
годину доноси Савет, а сагласност даје Влада Републике Србије (члан 34. Закона о
радиодифузији, „Сл.гласник Републике Србије“ број 42/02, 97/04, 76/05, 79/05-др.закон,
62/06, 85/06, 86/06 – испр. и 41/09). Финансијским планом, који се доноси најкасније до 15.
децембра текуће године за наредну годину, утврђују се укупни приходи и расходи
Агенције, резерве за непредвиђене издатке, као и елементи за целовито сагледавање
политике зарада и запослености у Агенцији.
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Сви обрачуни прихода и расхода Агенције подлежу годишњој ревизији независног
овлашћеног ревизора. Обрачуни се објављују најкасније три месеца по завршетку
финансијске године.
Ако се годишњим обрачуном прихода и расхода Агенције утврди да су укупно
остварени приходи Агенције већи од остварених расхода, разлика средстава уплаћује се на
рачун буџета Републике Србије и распоређује се, на једнаке делове, за унапређење и
развој културе, здравства, просвете и социјалне заштите.
Приход Агенције чине средства остварена од накнаде коју емитери, у складу са
Законом о радиодифузији, плаћају за добијено право на емитовање програма (дозвола за
емитовање програма). У случају да Агенција не оствари планирани приход, недостајућа
средства обезбеђују се из буџета Републике Србије, а обезбеђивање тих средстава не утиче
на независност и самосталност Агенције.

Подаци о приходима Републичке радиодифузне агеније

13.2

ПРИХОДИ-2008.ГОДИНЕ .
Укупни приходи РРА остварени су у складу са чланом 35 став 1 Закона о
радиодифузији од накнада које емитери плаћају за добијено право на емитовање радио
и/или телевизијског програма. Агенција осим наведених прихода не остварује друге
приходе нити наплаћује таксе на поднете предлоге, захтеве и пријаве на јавни конкурс за
издавање дозвола за емитовање радио и/или телевизијског програма.

Вредност накнада по издатим дозволама за емитовање програма за 2008.г.
Ред.бр
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Врсте емитера
ТВ емитери национално покривање
ТВ емитери – регион Града Београда
ТВ емитери Војводина
Радио емитери Војводина
радио емитери национално покривање
радио емитери – регион Београд

7.

радио емитери регионално покривање

8.

ТВ емитери регионално покривање

9.

ТВ емитери локално покривање

10.

радио емитери локално покривање
УКУПНО

Износ годишње накнаде
60.733.808
12.146.761
22.775.178
1.138.759
3.036.690
607.338
распон од 39.477 до
182.201
распон од 789.540 до
9.110.071
распон од 60.734 до
2.429.352
распон од 3.037 до
121.467
509.929.440
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ПРИХОДИ – 2009.ГОДИНЕ
Укупни реализовани приходи у 2009 години износили су: 457.868.739 динара и
били су већи од планираних прихода за 6.289.556 динара или преко планираних за 101,4%.
Приходи Републичке радиодифузне агенције за 2009. годину остварени у складу са чл. 35
ст. 1 Закона о радиодифузији од накнада коју емитери плаћају за добијено право на
емитовање програма радио и/или телевизијског програма (решења о висни накнаде
донетих на основу издатих дозвола за емитовање програма) износили су: 450.779.796 дин.
Републичка радиодифузна агенција не наплаћује таксе на поднете предлоге, захтеве
или пријаве на Јавни конкурс за издвање дозвола за емитовање радио и/или телевизијских
програма.
Укупни планирани
приходи од издавања дозвола за емитовање радио и
телевизијског програма у износу од 451.579.183 опредељени су на основу:
Стари
Правилник2009

Р.бр. Назив

Нови
Правилник у
2009.год.

1.

Накнаде на основу Плана расподеле идеално – 5%

612.834.463

582.192.740

2.

Накнаде на основу издатих дозвола за емитовање –
ажурирано са одузетим дозв.

493.025.000

451.579.183

3.

Ненаплаћене накнаде по издатим дозволама у
2007./2008.години

63.512.283

62.333.859

4.

Неостварене накнаде по основу одложене
приватизције, по члану 67 Закона

45.410.483

45.410.483

102.905.023

102.905.023

267.540.000

132.169.183

612.834.463

582.192.740

566.000.000

451.579.183

5.
6.
7.

Накнаде за које нису завршени поступци издавања
дозвола или нису поднете пријаве на Јавни
конкурс
Суфицит
Укупан приход-идеални услови- све дозволе
издате и попуњене фреквенције
Укупан приход:

СТРУКТУРА УМАЊЕНИХ ПРИХОДА
Планирани приходи од 566.000.000 динара, пре измене Финансијског плана за
2009.г. и стварно реализованих прихода у периоду од девет месеци са пројекцијом за три
месеца до краја године од укупно 451.579.183 дин. дају разлику неостварених прихода од:
114.420.817 динара настала због:
-

УМАЊЕНИ ПРИХОДИ ОД НАКНАДА ДО КРАЈА 2009.ГОДИНЕ, ЗБОГ СТУПАЊА НА
СНАГУ НОВОГ ПРАВИЛНИКА ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА ЕМИТОВАЊЕ Смањење
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прихода од накнада од дана ступања на снагу новог Правилника о изменама и
допунама Правилника о мерилима за утврђивање висине накнаде за емитовање радио
и/или телевизијског програма („Службени гласник РС“ бр.50/09), износи укупно:
30.641.723 динара, што представља разлику од смањених мање остварених прихода
од накнаде од 5%.
СМАЊЕЊЕ НАКНАДЕ ОД ЕМИТОВАЊА У 2009.ГОД. ПО РЕШЕЊУ САВЕТА РРА
ЗА РДП „Б-92“, У УКУПНОМ ИЗНОСУ ОД: 7.085.610 ДИН. Умањена годишња
накнада Радио дифузном предузећу ТВ Б 92 ад. Београд за емитовање телевизијског
програма, по Решењу Савета РРА за период од маја до децембра 2009.године за 20%
износи укупно: 7.085.610 дин.

-

СМАЊЕЊЕ НАКНАДА ОД ЕМИТОВАЊА У 2009.год. ПО ЧЛАНУ 67 ЗАКОНА О
РАДИОДИФУЗИЈИ ПО ОСНОВУ РЕШЕЊА САВЕТА РРА, ЗБОГ ПРОМЕНЕ ВЛАСНИЧКЕ
СТРУКТУРЕ у износу од: 4.080.140 дин.
СПИСАК ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА И УМАЊЕНИХ ПРИХОДА ОД НАКНАДА ДО КРАЈА
2009.ГОДИНЕ у износу од: 72.613.344,00.дин.На основу члана 61. Закона о

-

-

радиодифузији одузете су дозволе радио и телевизијским емитерима, пре рока на
који је дозвола издата, а на основу послатих опоменама за дуговања.У 2009.години
послате су опомене радио и телевизијским емитерима,укупно пет пута и то:
05.фебруара, 14.априла, 14.маја, 22.јуна и 10.септембра, због неплаћања накнада за
емитовање.На седницама Савета Републичке радиодифузне агенције емитерима који
нису измирили своје обавезе по основу утврђених накнада, одузете су дозволе за
емитовање.
Укупно смањење планираних прихода од накнада по по основу свих одузетих дозвола до
краја септембра 2009.године, износи укупно: 72.613.344,00.дин.,и то табеларно приказано:
Р.бр.

1.
4.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА

/

МЕСТО

РТВ М,Сремска Митровица
„Подриње“ а.д. Лозница
„РТВ 5“ д.о.о. Ниш
Холдинг комапнија „Interspeed“ a.d. Београд
Регионални ТВ центар Суботица д.о.о. Суботица
„Фијенс“ д.о.о. из Новог Сада „ТВ Јесењин“ Н. Сад
Предузеће за ТВ прог.„Јефимија“ д.о.о. Крушевац
Друштво за мед.изд. „СОС канал“ д.о.о. Београд
„Art TV– kanal kulture -ТВ д.о.о. Београд
Д.О.О.„Перица“ експорт-импорт Јагодина
Д.О.О. „Мултимедијални интернет центар“ Ваљево
Д.О.О. за произв. и трговину „Brazda Group“ Н.Сад
Радио телевизија „ВГ-4“ д.о.о. Књажевац

ОДЗИВНИ ЗНАК

ИЗНОС

РТВ М
ТВ Подриње
ТВ 5
ТВ Плус
ТВ Супер
ТВ Јесењин
ТВ Јефимија
ТВ СОС
ТВ Арт
ТВ К-21
ТВ Марш
TV Hypo
TV VG -4

671.112,00
671.112,00
2.429.352,00
12.146.760,00
22.775.172,00
3.644.028,00
1.579.080,00
12.146.760,00
12.146.760,00
789.540,00
789.540,00
60.744,00
212.568,00
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ТВ Љубовија
ТВ Тануки
ТВ Алфа
ТВ Ластавица
УКУПНО:

182.196,00
789.540,00
789.540,00
789.540,00
72.613.344,00

ОСТВАРЕНИ И ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ У 2009.ГОДИНИ
Годишњи
УКУПНИ
Месечни
ПРОСЕЧНИ
РАДИО ТВ - НАКНАДА
УКУПНО
НАКНАДА
ЈАНУАР
41,450,163
2,606,193
44,056,356
ФЕБРУАР
41,529,695
2,738,113
44,267,808
МАРТ
41,667,792
2,680,625
44,348,417
АПРИЛ
40,640,479
2,879,906
43,520,385
МАЈ
40,456,080
2,630,306
43,086,386
ЈУН
35,194,933
2,639,800
37,834,733
ЈУЛ
33,384,580
2,487,794
35,872,374
АВГУСТ
29,811,376
2,250,252
32,061,628
СЕПТЕМБАР
28,264,976
2,206,121
30,471,097
ОКТОБАР
29,799,779
2,223,076
32,022,856
НОВЕМБАР
29,449,464
2,314,070
31,763,534
ДЕЦЕМБАР
29,151,466
2,322,757
31,474,223

451,579,183
37,631,599
МЕСЕЧНИ
ПЛАНИРАНИ
37,631,599
37,631,599
37,631,599
37,631,599
37,631,599
37,631,599
37,631,599
37,631,599
37,631,599
37,631,599
37,631,599
37,631,599

14.
15.
16.
17.

Пред. радио и ТВ и усл. „Еминент“ д.о.о. Љубовија
Предузеће „Тануки“ д.о.о., Пирот
Пред.за радио и ТВ „Алфа продукција“д.о.о.Ужице
Прив.друш. exp-imp. „Ластавица“ д.о.о. Крушевац

УКУПНО
ПРОСЕЧНИ

420,800,783
35,066,732

29,979,013
2,498,251

450,779,796
37,564,983

451,579,183
99.8%
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ОСТВАРЕНИ И ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 2010.ГОДИНУ
На основу чл. 66 ст. 1. и ст. 5. Закона о радиодифузији и решењима о висини
годишње накнаде за емитовање радио и телевизијског програма, на основу стања
задужења планирани су за 2010.годину приходи од накнаде за емитовање програма као
пројекција за дванаест месеци на нивоу месеца новембра 2009 и износа од 31.763.534
динара, који је пројектован на годишњем нивоу. Планирани приходи за 2010.годину по
основу накнаде за емитовање телевизијскоги радио програма износе укупно 381.162.416, и
то: Приходи од ТВ накнада у укупном износу од: 353.393.569 динара и Приходи од
РАДИО накнада у укупном износу од: 27.768.847 динара.
Износ планираних прихода за 2010.годину који је утврђен на основу Решења о
висини годишњих накнада за емитовање програма, мањи је од очекиваних прихода за
2009.годину који су обрачунати у укупном износу од 453.454.766 динара за разлику од:
72.292.350 динара која представља неостварене приходе од телевизијске и радио накнаде
од оних емитера којима је Савет Републичке радиодифузне агенције одузео дозволу за
емитовање програма.
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ОБРАЧУНАТИ ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О НАКНАДИ ЗА
ЕМИТОВАЊЕ ПРОГРАМА Обрачунати планирани приходи за 2010.годину по основу
издатих решења о годишњој накнади за емитовање телевизијског и радио програма у зависности
од врсте покривености, утврђене су за 297 емитера у укупном износу од 381.162.416 динара.
(динара)
Ред.
број

УКУПНИ ПРИХОДИ Покривање (ТВ и Радио)

УКУПНО

УКУПАН БРОЈ ЕМИТЕРА

НАЦИОНАЛНО
ПОКРАЈИНСКО АП
ВОЈВОДИНА
ГРАД БЕОГРАД
РЕГИОНАЛНО
ЛОКАЛНО

285,627,787

11

761,570
27,012,150
31,247,223
36,513,686

1
18
31
236

381,162,416
Приходи од издатих решења о висини годишње ТВ накнаде

297

1
2
3
4
5

У К У П Н О:

Р.бр. Покривање – ТВ
1
НАЦИОНАЛНО
Умањење - 20%
ТВ "Б-92"
Подела фреквенције по
Уговору 75% "ТВ Кошава"
Подела фреквенције
по Уговору 25% "ТВ Happy""
2
ПОКРАЈИНСКО АП ВОЈВОДИНА
3
ГРАД БЕОГРАД
4

РЕГИОНАЛНО

5

ЛОКАЛНО

( динара)

56,559,958
45,247,966

169,679,874
45,247,966

ТВ ЕМИТЕРИ
3
1

42,419,968

42,419,968

1

14,139,989
22,775,178
9,787,500

14,139,989
19,575,000

1
2

30,392,760

16

31,938,012

60
84

Годишња накн.

Распон од 134.587
до 5.411.278 дин.
Распон од 20.760
до 2.424.281 дин.

УКУПНО

СВЕГА ТВ-НАКН.

353,393,569
Приходи од издатих решења о висини годишње РАДИО накнаде
(динара)
Р.бр. Покривање - РАДИО
Годишња накн.
УКУПНО
1
НАЦИОНАЛНО
2,827,998
14,139,990
2
ПОКРАЈИНСКО- АП ВОЈВОДИНА
761,570
761,570
3
ГРАД БЕОГРАД
489,372
7,437,150
4

РЕГИОНАЛНО

5

ЛОКАЛНО

Распон од 16.356 до
157.992 дин.
Распон од
986 до
67.092 дин.

РАДИО ЕМ.
5
1
16

854,463

15

4,575,674

176

СВЕГА РАДИО:

27,768,847
213
РЕАЛИЗОВАНИ И НАПЛАЋЕНИ ПРИХОДИ ТВ И РАДИО НАКНАДА У 2010.Г.
12 ( месеци )
РЕАЛИЗОВАНИ ПРИХОДИ
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Месец

ЈАНУАР
ФЕБРУАР
МАРТ
АПРИЛ
МАЈ
ЈУН
ЈУЛ
АВГУСТ
СЕПТЕМБ.
ОКТОБАР
НОВЕМБАР
ДЕЦЕМБАР
УКУПНО
ПРОСЕЧНИ

ЗАДУЖЕНО
ТВ - НАКНАДА

30,486,312
30,760,632
30,524,317
30,728,133
31,639,475
31,063,667
30,812,424
30,988,170
31,742,104
31,328,910
31,328,910
32,496,909
373,899,962
31,158,330

ЗАДУЖЕНО
РАДИО НАКН.

2,211,884
1,997,652
2,675,172
2,277,332
2,296,176
2,281,630
2,296,582
2,303,898
2,310,708
2,307,504
2,307,494
2,307,494
27,573,528
2,297,794

УКУПНО
ЗАДУЖЕЊЕ

УКУПНО
НАПЛАЋЕНО

32,698,197
32,758,284
33,199,489
33,005,465
33,935,650
33,345,297
33,109,005
33,292,069
34,052,812
33,636,414
33,636,404
34,804,403

33,314,936
13,673,057
27,338,792
17,974,857
51,539,712
37,472,398
18,204,521
17,746,166
45,264,273
12,867,443
28,986,600
28,986,600

401,473,490
33,456,124

333,369,355
27,780,780

ИНДЕКС
НАПЛАТЕ

102
42
82
54
152
112
55
53
133
38
86
83
ПРОСЕЧНИ
ИНДЕКС

83
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ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 2011.ГОДИНУ
Укупни приходи Републичке радиодифузне агенције за 2011. годину остварују се у
складу са чланом 35 став 1 Закона о радиодифузији од накнада коју емитери плаћају за
добијено право на емитовање програма (дозволе за емитовање програма).
Укупни приходи Републичке радиодифузне агенције за 2011. годину утврђени су
на основу Решења о висини годишњих накнада за емитовање програма у укупном износу
од: 403.636.852 динара, за укупно 320 емитера ТВ и Радио програма.
За 2011.годину у односу на 2010.г. приходи од накнада за емитовање су увећани за
22.474.436 динара, односно за 6% су већи.
ПРОЈЕКЦИЈА И СТРУКТУРА УКУПНИХ ПРИХОДА
ОД НАКНАДА ЗА ЕМИТОВАЊЕ ТВ И РАДИО ПРОГРАМА ЗА 2011.год.
ПРИХОДИ ОД НАКНАДА
ЗА ЕМИТОВАЊЕ ТВ и
Радио програма ( дин.)

УКУПНО ТВ и Радио

НАЦИОНАЛНО

285,627,788

11

ПОКРАЈИНСКО –
АП ВОЈВОДИНА
ГРАД БЕОГРАД

761,570

1

26,474,492

18

РЕГИОНАЛНО

46,952,183

38

ЛОКАЛНО

43,820,819

252

УКУПНО:

403,636,852

ЕМИТЕРИ - ТВ НАКНАДА
Ред.
број
1

2

Покривање - ТВ
НАЦИОНАЛНО
Умањење - ТВ "Б-92"
Подела фрекв. ( 75% )
"ТВ Кошава"
Подела фрекв. (25%)
"ТВ Хаппy""
ПОКРАЈИНСКО АПВ

Годишња
НАКНАДА

УЧЕШЋЕ У
УКУПНИМ
ПРИХОДИМА

БРОЈ
ЕМИТЕРА

71%
0.2%
7%
12%
11%

320

УКУПНО -

Решење о висини
накнаде - динара

100%

БРОЈ
ЕМИТЕРА

56,559,958
5,247,966

169,679,874
45,247,966

3
1

42,419,968

42,419,968

1

14,139,990
-

14,139,990
-

1
-

УЧЕШЋЕ

45%
12%
11%
4%
0%
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3

ГРАД БЕОГРАД

4

РЕГИОНАЛНО

5

ЛОКАЛНО

9,787,500

од 134.587.дин
до 5.411.278.дин
од 20.760.дин
до 2.424.281.дин

ЕМИТЕРИ - РАДИО НАКНАДА
Ред.
број
1
2

Покривање - РАДИО
НАЦИОНАЛНО
ПОКРАЈИНСКО АПВ

3

ГРАД БЕОГРАД

4

РЕГИОНАЛНО

5

ЛОКАЛНО

13.3

С В Е Г А:

Годишња
НАКНАДА
2,827,998
761,570

19,575,000

2

5%

45,846,725

20

12%

39,037,397
375,946,920

69
97

11%

УКУПНО -

БРОЈ
ЕМИТЕРА

УЧЕШЋЕ

14,139,990
761,570

5
1

51%
3%

6,899,492

16

25%

1,105,458

18

4%

4,783,422
27,689,932

183
223

17%

Решење о висини
накнаде - динара

од 8.323,58
до 489.372
од 16.356.дин
до 157.992.дин
од 986.дин
до 67.092.дин

С В Е Г А:

100%

100%

Подаци о расходима Републичке радиодифузне агеније

Сагледани расходи усклађени су са планираним приходима
Износ планираних и остварених трошкова у 2008. године утврђен је из финансијских
извештаја.
Табела планирних и остварених расхода за 2008. годину
Р.бр
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Назив

Планирано

Остварено

Индекс

Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на плате
Накнаде запосленим
Накнаде чланова Савета
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текућа одржавања
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне
Резерве за непланиране изд.
Основна средства
Суфицит – уплата у буџет Републике

70.500.000
12.500.000
2.000.000
21.000.000
45.000.000
16.000.000
20.000.000
16.000.000
6.000.000
5.000.000
2.000.000
25.000.000
26.540.000
267.540.000

82.112.829
14.698.196
1.864.797
23.622.004
42.251.645
6.667.725
20.161.556
10.217.700
6.055.561
5.744.666
2.678.222
62.333.859
2.808.469
236.831.376

116
117
93
112
94
41
100,8
64
100,9
114
134
11
89

УКУПНИ ТРОШКОВИ

267.540.000

278.408.760

104
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Табела планирних и остварених расхода за 2009. годину
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ПЛАН
2009.год

Назив
Бруто зараде и додаци
Соц.доприноси на зараде
Накнаде запосленима
Бруто накнаде чланова Савета
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текућа одржавања
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне
Резерве за непредвиђ. издатке
Основна средства

УКУПНИ РАСХОДИ
Суфицит – уплата у буџет
Републике
УКУПНО

( динара )

Реализовани
РАСХОДИ
у 2009.год.

ИНДЕКС

122.850.000
17.910.000
3.200.000
21.950.000
65.000.000
10.000.000
15.000.000
7.500.000
8.500.000
8.500.000
4.000.000
10.000.000
25.000.000
319.410.000

112.990.019
20.106.967
2.349.541
15.108.070
49.311.018
3.686.286
12.654.629
5.812.492
4.911.534
6.706.257
5.300.117
53.865.153
25.778.132
318.580.215

92
112
73
69
76
37
84
77
58
79
133
103
100

132.169.183

139.288.524

105

451.579.183

457.868.739

Аналитичка табела остварених трошкова за 2009.г. (по контним групама - врстама))

Класа-5

РАСХОДИ

51
511
512
513

525
529

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА
Трошкови материјала за израду
Трошкови осталог материјала (режијског)
Трошкови горива и енергије
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде
зарада на терет послодавца
Трошкови накнада по уговору о делу
Трошкови накнада физичким лицима по основу
осталих уговора
Остали лични расходи и накнаде

53
530
531
532
533
535

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА
Трошкови услуга на изради учинака
Трошкови транспортних услуга
Трошкови услуга одржавања
Трошкови закупнина
Трошкови рекламе и пропаганде

52
520
521
522

Укупно:

457,868,739.04
6,706,257.44
2,022,568.44
3,310,359.20
1,373,329.80
162,425,851.68
113,151,579.03
20,135,884.96
22,122,225.09
980,335.36
6,035,827.24
49,417,244.89
676,334.11
3,272,453.72
3,095,310.31
38,708,192.84
0.00
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539

Трошкови осталих услуга

54
540

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИС.
Трошкови амортизације

55
550
551
552
553
554
555
559

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ
Трошкови непроизводних услуга
Трошкови репрезентације
Трошкови премија осигурања
Трошкови платног промета
Трошкови чланарина
Трошкови пореза
Остали нематеријални трошкови

56
563
569

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ
Негативне курсне разлике
Остали финансијски расходи

57

ОСТАЛИ РАСХОДИ
Губици по основу расходовања и продаје немат.
улагања, некретнина, постројења и опреме
Расходи по основу директних отписа потражив.
Остали непоменути расходи

570
576
579

3,664,953.91
11,167,494.47
11,167,494.47
17,749,525.04
4,655,251.93
2,669,528.87
1,107,477.90
578,255.00
672,201.68
4,645,402.04
3,421,407.62
139,303,403.17
14,879.18
139,288,523.99
7,913,938.94
2,828,530.08

121,403.16
4,964,005.70
63,185,023.41
58
РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА
585
Обезвређење потраж. и краткор.финан.пласмана
63,185,023.41
Табела планирних и остварених расхода за 2010.г. у периоду 1. јануар – 31.децембра 2010.

Реализовани расходи износе укупно: 420.493.104 динара.
Р.
РЕАЛИЗО-ВАНО
Назив
01.01.- 31.12.2010.
бр.
Бруто зараде и додаци
1.
133.794.526
Социјални доприн. послодав.
2.
23.730.991
Накнаде запосленима
3.
3.491.329
Бруто накнаде чланова Савета
4.
16.747.046
Стални трошкови
5.
49.546.348
Трошкови путовања
6.
5.063.935
Услуге по уговору
7.
8.793.689
Специјализоване услуге
8.
545.653
Текућа одржавања
9.
6.499.043
Материјал
10.
8.379.746
Порези и обавезне таксе
11.
4.908.080
Резерве за непредв.издатке (Am + испр.потр.)
12.
76.816.893
УКУПНО РАСХОДИ
338.317.279
Основна средства
13.
6.195.652
СВЕГА са осн.средствима
344.512.931
14.
Суфицит –
82.175.825
УКУПНО

426.688.756

ПЛАН
2010.год
148.042.088
26.298.294
3.450.000
21.950.000
55.500.000
6.000.000
15.000.000
5.000.000
4.500.000
8.500.000
4.000.000
10.000.000
308.240.382
7.400.000
315.640.382
65.522.034
381.162.416
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Аналитичка табела остварених трошкова у 2010.г. ( по контним групама - расхода)
Класа -5
5
51
512
51210
51220
51230
512309
51280
512809
513
51300
51320
52
520
52010
52020
52030
521
52110
52120
52130
522
52210
52211
52212
52220
52221
52222
52230
52231
52232
523
52310
52320

РАСХОДИ
Укупно:
РАСХОДИ
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА
Трошкови осталог материјала (режијског)
Материјал и резервни делови за одржавање
УТР.МАТ.И РЕЗ.ДЕЛОВИ ЗА ОДР.И
СЕРВИСИРАЊЕ
Трошкови ситног инвентара
ЕПРА-ситан инвентар
УТР.ОСТАЛИ МАТЕР.-РЕЖИЈСКИ
ЕПРА-инфо-материјал ШТАМПА и режијски
материјал
Трошкови горива и енергије
УТРОШЕНИ НАФТНИ ДЕРИВАТИ
Трошкови остале енергије ( ел. и остало )
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)
Трошкови нето зарада
Порез из бруто зарада
Доприноси из бр. зарада
Трошкови пореза и доприноса на зараде и
накнаде зарада на терет послодавца
Трошкови доприноса ПИО
Трошкови доприноса за здраство
Трошкови доприноса за незапосленост
Трошкови накнада по уговору о делу
Услуге по уговору о делу остали
ТР.ПОРЕЗА УГ.О ДЕЛУ НЕЗАПОСЛЕНИ
СОЦ.ДОПР.НА УГ.О ДЕЛУ НЕЗАПОСЛЕНИ
Нето накнаде по уговору о делу
Порез на накнаде по уговору о делу
Допринос ПИО по уговору о делу
НЕТО НАКНАДА САВЕТ
ПОР НА НАКН. ЗА САВЕТ
СОЦ ДОП,САВЕТ
Трошкови накнада по ауторским уговорима
Нето накнада по уг.о ауторству
Порез по уг. о ауторству

420,493,103.52
8,379,748.62
6,865,353.02
928,757.91
219,762.19
2,700,225.93
294,374.60
1,216,237.58
1,505,994.81
1,514,395.60
1,472,399.12
41,996.48
188,037,736.34
133,794,525.82
94,699,802.57
15,363,732.21
23,730,991.04
23,730,991.04
14,583,290.46
8,153,385.15
994,315.43
20,696,800.10
991,028.00
280,343.00
480,797.00
1,459,200.00
351,620.00
386,765.00
10,875,999.10
2,679,536.00
3,191,512.00
78,886.00
60,000.00
8,994.00
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52330
525
52510
529
52910
52920
52921
52950
52951
52952
529529
52960
52990
53
530
53010
530109
531
53110
53150
53160
531609
53190
531909
532
53200
53210
53230
533
53300
533209
539
53920
53930

Доприноси ПИО и ЗДР.по уг.о ауторству
Трошкови накнада физичким лицима по основу
осталих уговора
Трошкови закупа од физичког лица
Остали лични расходи и накнаде
Накнаде трошкова запослених - превоз
Остали трошкови запослених - отпремине
Остали трошкови запослених - солидарна помоћ
Накнаде за сл. пут
ТР.КОР.СОПСТ.АУТ.У СЛ СВРХЕ
ТР.СЛ.ПУТ У ИНОСТРАНСТВО
ЕПРА-служб.пут у иностранство
ПОКЛОН ПАКЕТИЋИ ЗА Н.ГОДИНУ И
БОЖИЋ
Остали лични расходи
ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА
Трошкови услуга на изради учинака
ТРОШ.ПРОИЗВ.УСЛУГА НА ВРШЕЊУ
УСЛУГА
ЕПРА-произв.услуге на вршењу услуга
Трошкови транспортних услуга
Трошкови ПТТ
РРОШКОВИ ПТТ УСЛУГА
ТРОШ.ТАКСИ И РЕНТАКАР УСЛУГА
ЕПРА-такси и рента-кар
ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ ТРАНСПОРТНИХ
УСЛУГА
ЕПРА-изнајмљив.трансп.-БУС
Трошкови услуга одржавања
ТРОШКОВИ УСЛУГА ТЕКУЋЕГ
ОДРЖАВАЊА
Услуге чишћења
Трошкови осталих услуга на текућем одржавању
Трошкови закупнина
ЗАКУПНИНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
ЕПРА-закуп сале
Трошкови осталих услуга
ТРОШКОВИ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
ТР.УСЛУГА ЗАШТИТЕ НА РАДУ

9,892.00
1,181,269.93
1,181,269.93
8,555,263.45
2,394,894.00
505,224.59
312,183.00
1,118,732.65
229,450.69
2,876,895.38
832,856.14
279,027.00
6,000.00
49,800,208.89
980,653.39
692,112.27
288,541.12
3,268,151.23
268,968.00
2,569,659.77
139,142.98
35,980.48
46,500.00
207,900.00
3,697,647.94
1,284,847.11
2,336,719.87
76,080.96
36,715,641.79
35,770,562.09
945,079.70
5,138,114.54
4,747,658.82

390,455.72
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54
540
54000
54040
54090
55
550
55000
55010
55020
55040
550409
55050
551
55100
55120
551209
55130
551309
552
55210
553
55310
55320
554
55450
555
55520
55530
55531
55540
55550
55590
559
55910
55920

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И
РЕЗЕРВИСАЊА
Трошкови амортизације
ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ -опрема
ТРОШАК АМОРТИЗАЦИЈЕ-нематеријална
улагања
ТРОШАК АМОРТИЗАЦИЈЕ-улагања у туђа
осн.сред.
НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ
Трошкови непроизводних услуга
ТРОШКОВИ РЕВИЗИЈЕ ФИНАНС.ИЗВЕШТАЈА
Трошкови адвокатских услуга
Трошкови консалтинг услуга
Трошкови СИМПОЗИЈУМА ,СЕМИНАРА И СЛ.
Трошкови симпозијума и савет. ЕПРА
Трошкови СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА
ЗАПОСЛЕНИХ
Трошкови репрезентације
Тр. репрезентације посл. простор-кафе кухиња
Трошкови угоститељских услуга
ЕПРА-услуге ресторана и хотела
Остали трошкови репрезентације
ЕПРА-сувенири за учесн.
Трошкови премија осигурања
Премије осигурања
Трошкови платног промета
Трошкови платног промета
ТРОШКОВИ БАНКАРСКИХ УСЛУГА
Трошкови чланарина
ЧЛАНАРИНЕ МЕЂУНАР.ОРГ.
Трошкови пореза
Комунална такса
Таксе
СУДСКЕ ТАКСЕ
НАКН.ЗА УРЕЂЕЊЕ ГР.ГРАЂ.ЗЕМЉИШТА
ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ НАКНАДЕ
ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ПОРЕЗА
Остали нематеријални трошкови
ТАКСЕ
Трошкови приручника

13,182,774.76
13,182,774.76
8,251,445.17
584,218.00
4,347,111.59
15,268,473.22
4,258,402.17
359,654.37
3,040,455.00
481,732.95
149,659.85
182,024.00
44,876.00
3,820,118.38
795,797.40
991,512.95
1,648,025.80
49,782.23
335,000.00
1,234,608.00
1,234,608.00
592,575.06
571,177.10
21,397.96
177,598.44
177,598.44
3,801,060.09
15,348.00
24,338.22
440,610.00
3,154,203.87
6,517.00
160,043.00
1,384,111.08
9,185.00
329,049.15
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55930
55940
55990
559909
56
563
56300
569
56900
57
576
57600
579
57920
58
585
58500

ТРошкови објављивања одлука преко огласа
Трошак финансир. зарада особа са инвадилитетом
ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ
ЕПРА-маркетинг-акредитац,плакати и
др.материјал
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ
Негативне курсне разлике
Негативне курсне разлике
Остали финансијски расходи
ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ
ОСТАЛИ РАСХОДИ
Расходи по основу директних отписа
потраживања
РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИР.ОТПИСА
ПОТРАЖИВАЊА
Остали непоменути расходи
ОСТАЛИ РАСХОДИ-ИСПРАВКЕ
РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕђЕЊА
ИМОВИНЕ
Обезвређење потраживања и краткорочних
финансијских пласмана
Обезвређивање потраж.-исправ.вредности

545,652.83
316,017.00
183,107.10
1,100.00
82,190,045.68
14,221.08
14,221.08
82,175,824.60
82,175,824.60
50,024.89
19,295.59
19,295.59
30,729.30
30,729.30
63,584,091.12
63,584,091.12
63,584,091.12

ТАБЕЛА ПЛАНИРНИХ РАСХОДА ЗА 2011.Г.
Планирани расходи износе укупно: 403.636.852.
Нето издаци за расходе од 308.240.382.динара опредељени су у истом износу као и за
2010.годину. Већи износ укупних расхода увећан је за повећани износ суфицита.
Р.
РЕАЛИЗ.
ПЛАН
ПЛАН
ИНДЕКС
Назив
2011 / 2010
бр.
За 2010.г.
2010.год
2011.год
1. Бруто зараде и додаци
133.794.526 148.042.088 147.557.840
99
2. Социјални доприн. послодав.
23.730.991 26.298.294 26.208.460
99
3. Накнаде запосленима
3.491.329
3.450.000
3.750.000
109
4. Бруто накнаде чланова Савета
16.747.046 21.950.000 22.224.082
102
5. Стални трошкови
49.546.348 55.500.000 56.500.000
102
6. Трошкови путовања
5.063.935
6.000.000
6.000.000
100
7. Услуге по уговору
8.793.689 15.000.000 14.500.000
97
8. Специјализоване услуге
545.653
5.000.000
3.500.000
70
9. Текућа одржавања
6.499.043
4.500.000
7.500.000
166
10. Материјал
8.379.746
8.500.000
8.500.000
100
11. Порези и обавезне таксе
4.908.080
4.000.000
5.500.000
137
12. Резерве за непредв.издатке
76.816.893 10.000.000
6.500.000
65
УКУПНО РАСХОДИ
338.317.279 308.240.382 308.240.382
100
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13.

Основна средства

14.

СВЕГА са осн.средствима
Суфицит –

6.195.652
7.400.000
9.808.370
344.512.931 315.640.382 318.048.752
82.175.825 65.522.034 85.588.100

132
101
131

УКУПНО

426.688.756 381.162.416 403.636.852

103

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА 2011.ГОДИНУ ПО КОНТИМА
Конто
520
520
521
529
522
522

Расходи
Нето зараде запослених запослених
Обавезе за нето зараде, порез и соц.доприноси
Соц.доприноси - ПИО,здр.нез. послодавац
Накнаде за запослене -превоз
Накнаде чланова Савета- нето
Порез и доприноси на накнаде – Савет
Стални трошкови-трошкови закупа посл.прост
525,530,531,
532, 533,551,559 тр.оглашавања,транспорт.услуга, репрез.и др.
Трошкови путовања у земљи и иностранству
529
522, 559,550,554 Услуге по уговору
Специјализоване услуге објављивање одлука
559
Текуће поправке одржавање и комунал.услуге
532, 539
Материјал –ситан инвент.гориво и енергија
511, 512, 513
Порези,обав.таксе – плат.промет и остали тр.
553, 555, 559
Резерве за непр.издатке – ванредни избори
576, 579
Основна средства–набавка основ.средстава
027
Суфицит за уплату у буџет - финанс.расходи
569
У К У П Н О

13.4

ИЗНОС

104,362,680
43,195,160
26,208,460
3,750,000
15,456,000
6,768,082
56,500,000
6,000,000
14,500,000
3,500,000
7,500,000
8,500,000
5,500,000
6,500,000
9,808,370
85,588,100
403.636.852

Вишак прихода од расхода према члану 34 Закона о радиодифузији

На основу чл. 66 ст. 1. и ст. 5. Закона о радиодифузији утврђени су приходи од
накнаде за емитовање радио и телевизијског програма које плаћају емитери. Републичка
радиодифузна агенција не наплаћује таксе за учешће на јавним конкурсима и поднетим
захтевима заинтересованих лица, нити има друге приходе.Финансијске услове за почетак
рада РРА обезбедила је Влада Републике Србије октобра 2003. године, сходно одредбама
из члана 116 Закона, а од 1. јануара 2007. године РРА остварује приход само од накнаде
коју емитери плаћају за добијено право на емитовање програма, односно не користи
буџетска средства и на основу одредбе чл. 34. ст. 7. Закона, вишак прихода над расходима
преноси у буџет Републике који је намењен унапређењу и развоју културе, здравства,
просвете и социјалне заштите.
Текући рачун - РРА
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Ради обављања основне делатности, Агенција код Управе за трезор Министарства
финансија користи рачуне:
- рачун сопствених средстава 840-978627-49;
- рачун депозита 840-714804-95, по основу уплате накнаде ради учешћа на конкурсу,
- рачун буџетских средстава 840-937621-71, преко кога нема промета и који је остао
отворен ради евентуалног пријема буџетских давања.
ОСТВАРЕНИ СУФИЦИТ И УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Републичка радиодифузна агенција је од свог оснивања по основу вишка прихода
од расхода по чл. 34.Закона о радиодифузији, на основу годишњих обрачуна определила
средства за буџет Р.Србије у укупном износу: 756.785.263,04 дин., или по годинама:
- у 2008.год. укупан износ од: 298.489.538,39 дин. (по завршном рачуну за 2007.г.)
- у 2009.год. укупан износ од: 236.831.376,06 дин. (по завршном рачуну за 2008.г.)
- у 2010.год. укупан износ од: 139.288.523,99 дин. (по завршном рачуну за 2009.г.)
- у 2011.год. укупан износ од: 82.175.824,60 дин. (по завршном рачуну за 2010.г.)
Који се у буџету, такође према истом члану Закона о радиодифузији, распоређују
на једнаке делове за унапређење и развој културе, здравства, просвете и социјалне
заштите. У 2006. години није било вишка прихода од расхода, јер је Републичка
радиодифузна агенција била на буџету Републике Србије као корисник буџетских
средстава.
Смањење суфицита од 2008.године, који се даље одразио на 2009., 2010.г. и на план
за 2011.годину, уследило је због:
o Измене Правилника о мерилима за утврђивање висине накнаде за емитовање радио
и/или телевизијског програма („Службени гласник РС“ бр.50/09) у коме је смањена
накнада за емитовање РТВ програма за 5%, а после Закључка Владе Р.Србије
05бр.:4-3720/2009-03 од 25.06.2009.г.;
o Одлукама које су утицале на висину годишње накнаде-у складу са Законом о
радиодифузији да се одређеним емитерима смање годишње накнаде за емитовање
програма у за 20% (предузећу РДП„ТВ-Б92“ад.Београд);
o Одузимања дозволе за емитовање РТВ програма емитерима који нису измирили
своје обавезе по основу утврђених накнада за емитовање радио и/или ТВ програма;
У току 2010.г. поједини емитери остали су без дозвола по разним основама, тако да су
приходи од накнада за емитовање ТВ и радио програма за 2011.годину планирани на
основу постојећих Решења о висини накнаде за емитовање. Такође, важно је напоменути и
да су неостварени приходи од накнада за емитовање ТВ и радио програма индиректно
настали и услед:
o Неостварене накнаде од емитовања због чињенице да нису завршени сви јавни
конкурси ради доделе дозвола за емитовање програма или да за одређена подручја
није било подносиоца пријава ради издавања дозвола;
o Неостварене накнаде због чињенице да су у току поступци по тужбама
подносилаца пријава на Јавни конкурс којима није издата дозвола за емитовање
програма пред Врховним судом Србије;
o Неостварене накнаде због донетог Закључка Владе Р.Србије од 27.12.2007.г. да се
прекину поступци приватизације радио и/или телевизијских станица локалних
заједница чији су оснивачи општина или Град, на основу Закона о заштити права и
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слобода националних мањина и донетих Закона о локалној самоуправи и Закона о
главном граду.
o Због заједничког става РАТЕЛ-а и Министарства за телекомуникације да се због
увођења дигитализације до априла 2012.године не расписују јавни конкурси за
слободне канале за аналогно емитовање ТВ програма.
ПЛАНИРАНИ СУФИЦИТ ЗА 2011.ГОДИНУ
За 2011.годину Финансијским планом по основу вишка прихода од расхода
планиран је износ од: 85.588.100 динара, и већи је од планираног суфицита за 2010.г. за
преко 30%, који је планиран у износу од: 65.522.034 динара.
Највећи део повећања суфицита за 2011.годину обезбеђен је из повећаних укупних
прихода – за 90% од разлике повећања, за које је планирано повећање за укупно
22.474.436 динара, док је за повећање суфицита опредељен износ од 20.066.066 динара из
те разлике.

13.5

Усвојени финансијски планови Републичке радиодифузне агенције

У складу са одредбом чл. 34. ст. 1. Савет Републичке радиодифузне агенције
усвојио је следеће финансијске планове.
За 2009.годину.
Савет Републичке радиодифузне агенције на редовној седници одржаној дана 5.
децембра 2008. године и изменама на седници од 9.октобра 2009.г. донео је Одлуку о
усвајању Финансијског плана Републичке радиодифузне агенције, на који је Влада
Р.Србије дала сагласност, Решењем 05 број 400-7040/2009 од 5.новембра 2009.године
(„Сл.Гл.РС“, бр.93/09).
У току 2009.године Агенција није била корисник буџетских средстава обзиром да
је остварила веће приходе од расхода.
Разлика између прихода и расхода
Назив
Планирано
Остварено
УКУПНИ ПРИХОДИ
451.579.183
457.868.739
Приходи ТВ и Радио
451.579.183
450.779.796
Остали приходи*
7.088.943
Расходи
319.410.000
318.580.215
Суфицит
132.169.183
139.288.524
* Остали приходи Позитивне курсне разлике, усклађивање вредности потраживања и

категорија осталих разних прихода.

За 2010.годину.
Савет Републичке радиодифузне агенције на 42.редовној седници одржаној
15.децембра 2009.године, донео је Финансијски план на који је Влада Р.Србије дала
сагласност, Решење 05 број 400-4099/2010 од 03.06.2010.године („Сл.гл.РС“,број 40/10).
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Реализовани укупни приходи износили су: 420.493.103динара.
Назив
Планирано
Остварено
УКУПНИ ПРИХОДИ
381.162.416
420.493.103
Приходи ТВ и Радио
381.162.416
401.473.490
накнада за емитов.прог.
Остали приходи*
*19.018.297
Расходи
са
основним
315.640.382
344.512.931
средствима
Суфицит
65.522.034
82.175.825

Индекс
110
105
109
125

*Остали приходи - Укидање резервисања: 16.094.502 дин.; ЕПРА приходи:730.754дин.
Ообрачунски приходи:2.193.041 дин.

За 2011.годину.
Савет Републичке радиодифузне агенције на 58.редовној седници одржаној
8.децембра 2010.године, усвојио је Финансијски план за 2011.годину.

13.6

Ревизија материјално-финансијског пословања Републичке
радиодифузне агенције

(Комплетни извештаји на веб.сајту: www.rra.org.rs )
На основу Закона и одредби Закона о рачуноводству и ревизији („Сл. Гласник РС“
бр. 46/06) и других прописа у Републици Србији из области рачуноводства и ревизије, и на
основу усвојених стандарда ревизије и важећих кодекса, Агенција је ангажовала фирму
ДСТ РЕВИЗИЈА из Београда,са списка овлашћених ревизорских фирми, ради сачињавања
Финансијског извештаја независног ревизора.
Према резултатима извршене ревизије, финансијски извештаји које је Агенција
сачинила у складу са одредбама Закона о рачуноводству и ревизији, били су: Биланс
стања, Биланс успеха, Извештај о променама на капиталу, Извештај о токовима готовине,
Статитички анекс, Закључног листа и документациона основа за њихово сачињавање.
Ревизија материјално-финансијског пословања Агенције за 2008.г.
Према извештају ревизора
подаци о материјално-финансијском пословању
Агенције приказани су истинито и објективно у свим значајним аспектима и то:
финансијско стање Агенције на дан 31. децембра 2008, приказани биланси и резултати
укупног пословања и реализовани новчани токови у 2008. години били су у складу са
рачуноводственим стандардима и прописима Републике Србије. Истим извештајем
независног ревизора, утврђено је да Агенција није била изложена ризицима потенцијалних
обавеза, ризицима услед промене курсева валута из разлога постојања позитивног
девизног биланса (неопходно вођење због активности и чланства у међународним
организацијама), као ни ризицима по основу судских спорова и у случајевима када би
Агенција по одлукама Врховног суда Србије била у обавези да одређене износе уплаћених
средстава (депозита) врати подносиоцима пријава на Јавни конкурс ради издавања дозвола
за емитовање радио и телевизијског програма. Ово последње из разлога што је Агенција
примљене депозите по основу учешћа на Јавном конкурсу за издавање дозвола за
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емитовање телевизијског и радио програма билансирала у оквиру примљених аванса у
Републици Србији који чине резервисања у случају када се подносиоцу пријаве не изда
дозвола и повраћаја средстава и на име евентуално поништених решења од стране
Врховног суда Србије што искључује могућност кориговања износа буџетских давања у
корист Агенције, односно искључује могућност накнадног терета на рачун буџета
Републике Србије.
Ревизија материјално-финансијског пословања Агенције за 2009.г.
Према извештају ревизора подаци о материјално-финансијском пословању
Агенције приказани су истинито и објективно у свим значајним аспектима и то:
финансијско стање Агенције на дан 31. децембра 2009. приказани биланси и резултати
укупног пословања и реализовани новчани токови у 2009.години били су у складу са
рачуноводственим стандардима и прописима Републике Србије.
Ревизија материјално-финансијског пословања Агенције за 2010.г.
Извештај ревизора ДСТ РЕВИЗИЈА из Београда, указује да су подаци о
материјално-финансијском пословању Агенције приказани истинито и објективно у свим
значајним аспектима: финансијско стање Агенције на дан 31. децембра 2010. приказани
биланси и резултати укупног пословања и реализовани новчани токови у 2010.години
били су у складу са прописима у оквиру рачуноводствених стандарда Републике Србије.
Савет Републичке радиодифузне агенције је на 69.редовној седници одржаној
11.маја 2011.године, усвојио је Финансијски извештај и Извештај ревизора за 2010.годину.

14. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Републичка радиодифузна агенција врши надзор и анализу рада емитера у
Републици Србији у смислу поштовања Закона о радиодифузији, Закона о оглашавању,
Закона о јавном информисању, Закона о ауторским и сродним правима и осталих
нормативних аката које су у надлежности РРА, а пре свега општих обавезујућих упутстава
које Савет РРА објављује пред сваке изборе. Превасходно, надзор се односи на
комерцијалне телевизијске и радио станице које емитују програм на територији целе
Републике, на територији Аутономне покрајине Војводина; два јавна радиодифузна
сервиса – Радиодифузну установу Србије и Радиодифузну установу Војводине. Сви остали
емитери, односно РТВ станице које емитују програм на подручју региона или на локалним
подручјима, су надзором обухваћене повремено према распореду који утврђује Савет.
Републичка радиодифузна агенција сходно одредбама Закона о радиодифузији и Закона о
оглашавању, има посебне обавезе над надзором у делу програма свих емитера а које се
односе на заштиту интереса малолетника, поштовања Кодекса понашања емитера као и
општеобавезујућих и обавезујућих упутстава и препорука које доноси Савет РРА у
погледу програмског садржаја, заштите ауторских и сродних права и др. Посебан надзор
се врши у време предизборних кампања и у току избора. Из свега наведеног, на
Републичку радиодифузну агенцију се не примењују: Закон о буџету Републике Србије за
2010.годину („Сл.гл.РС“ 107/09), јер не спада у директне или индиректне буџетске
кориснике, и није корисник буџетских средстава, Закон о буџетском систему („Сл.
гласник РС“ 54/09) јер утврђени приходи од накнаде за емитовање радио и телевизијског
програма које плаћају емитери не спадају у категорију јавних прихода,односно накнада за
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коришћење добара од општег интереса, предвиђених чланом 17, Закон о јавним
агенцијама („Сл.гл.РС“бр.18//05,81/05) јер је основана 2003.године пре доношења овог
закона,сходно одредбама из члана 116 Закона о радиодифузији и не спада у организације
на које се примењују прописи о јавним агенцијама,Закон о министарствима
(„Сл.гл.РС“бр.65//08), и Закон о државној управи („Сл.гл.РС“бр.79//05,101//07) јер не
спада у посебне организације, као и Закон о државним службеницима
(„Сл.гл.РС“бр.79/05,81/05-исп.,83/05-исп.,64/07,67/07-исп.,116/08 и 104/09) јер се
примењује Закон о раду на основу кога су донета посебна акта, као ни Закон о јавним
набавкама („Сл.гл.РС“бр.11/2008.) јер не представља наручиоца у смислу члана.3, и по
Мишљењу Министарства финансија 03 бр.:401-00-1448/2003 и Управе за јавне набавке,
бр.:404-02-4791/2003. Чланови Савета не представљају у Савету органе или организације
које су их предложиле и ставове и интересе било ког државног или политичког органа или
било које организације, интересне групе, емитера, других правних или физичких лица, већ
су у свом раду и одлучивању независни и самостални (члан 14. Статута Републичке
радиодифузне агенције). Члан Савета је дужан да се у свом раду и одлучивању придржава
Закона о радиодифузији, Статута Републичке радиодифузне агенције, Пословника о раду
Савета и одлука Савета. Финансијским планом Републичке радиодифузне агенције за
2010.годину на који је Влада Републике Србије дала сагласност број 08-1494/10 од
15.07.2010.г. („Сл.гласник РС“бр.49/2010.) планирана су средства за набавку основних
средстава. Поступак свих набавки,Савет је уредио Правилником о набавкама Републичке
радиодифузне агенције, број:110/05-12 од 27.05.2005.године. Одлуком бр.394/09 од
06.02.2009.године именоване су три комисије, као и састав и број сваке појединачне
комисије, и то комисија за набавке износа до 150.000 динара, комисија за набавке износа
до 500.000 динара и комисија за набавке преко 500.000 динара вредности.

15. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ
Републичка радиодифузна агенција у смислу Закона о радиодифузији није давалац
ни прималац трансфера,субвенција, дотација, донација, учешћа у финансирању пројеката,
кредита под повлашћеним словима, ослобађања од плаћања накнада, уступања земљишта,
повлашћених цена закупа и др.

16. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ
ПРИМАЊИМА
16.1

Подаци о накнадама чланова Савета РРА

Савет РРА броји 9 чланова које бира Народна Скупштина Републике Србије, на
предлог законом овлашћених предлагача. Осим председника Савета, сви чланови Савета
укључујући и заменика председника Савета остварују једнаку новчану накнаду.
Према члану 32 став 4 Закона о радиодифузији председник и чланови Савета имају
право на новчану накнаду у висини плате председника, односно судије Врховног суда.
Од 1.јануара 2010.године на другачији начин се одређује основна плата
председника односно судије Врховног суда, сада Врховног касационог суда услед ступања
на снагу Закона о судијама („Службени гласник РС“,бр.116/2008,58/2009 и 104/2009).
Министарство правде је својим дописом бр.7-00-11/2010-10 од 21.01.2010.год., за
2010.годину, утврдило основну плату председника односно судије Врховног касационог
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суда,која се одређује множењем коефицијента на основу Закона о судијама(„Сл.гл.РС“
,бр.116/2008, 58/2009 и 104/2009) и основице за обрачун и исплату плата која је утврђена у
Закону о буџету за 2010.годину („Сл.гл.РС“ бр.107/2009).
У 2010.години и за 2011.годину утврђени су појединачни износи накнада.
-Накнада председника Савета РРА утврђена је у висини плате председника
Врховног касационог суда чија је нето плата износила: 168.000 дин. док је нето накнада
члану Савета утврђена у висини плате судије Врховног касационог суда која је чији је
нето износ био: 140.000 динара. Нето накнада председника и члана Савета РРА усклађена
је у децембру 2010.г.одине, увећањем од 2%, сагласно измени Закона о буџету за 2010.год.
којим се уређује висина основице за обрачун и исплату плата председника и судија
Врховног касационог суда. Висина нето накнаде председника Савета РРА после
усклађивања износила је: 171.360 динара, док је нето накнада члану Савета РРА утврђена
у износу од: 142.800 динара.
-Последње усклађивање накнаде за председника и чланове Савета РРА извршено је
у априлу 2011.г.одине при чему је накнада увећана за 5,5%, сагласно промени основице за
обрачун и исплату плата.(Одлука о висини основице за обрачун и исплату плата државних
службеника, намештеника, судија јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца,
Сл.гласник Р.Србије,бр.27/2011.)
Висина нето накнаде председника Савета РРА, износи: 180.784,80 динара.
Нето накнада члану Савета РРА утврђена је у износу од: 150.654,00 динара.

16.2

Подаци о зарадама запослених

Зараде запослених утврђене су уговором о раду сагласно Закону о раду и не
примењује се Закон о државним службеницима („Сл.Гл.РС“бр.79/05,81/05-исп.,83/05исп.,64/07,67/07-исп.,116/08 и 104/09). Износ зараде за обављени рад и време проведено на
раду запослених утврђен је Правилником о раду и Правилником о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места у РРА, за укупно 102 систематизована радна
места од којих је 75 попуњено. Поређењем зарада по запосленом из 2008.г.,2009.г.2010.г и
планираних средстава за зараде за 2011.г. долази се до податка да основна зарада није
значајно повећана, једино је урађено усклађивање сагласно Меморандуму, и то: повећање
од априла 2011.г. за 3,4% и од октобра 2011.г. за 2,5 %, што је приказано у наредним
табелама а детаљније дато у Финансијском плану за 2011.годину. Није вршено
усклађивање категорије осталих примања зараде, топлог оброка и регреса.

Р.
бр.
1
2.
3.

Назив
Просечна НЕТО
зарада
Порез на зараде
Соц. доприноси
Укупно

Реализован
по запосл.
2008.

Реализован по
запосл. 2009.

89.454*

89.927*

14.581

14.671

22.682
126.717

22.643
127.241

Реализован
по запосл.
2010.

ПЛАН
2011.
По запосл.

91.535*

91.910*

101

17.124

17.263

101

100

26.403
135.062

26.635
135.808

101

ИНДЕКС
2009/2008

101

101

ИНДЕКС
2011/2010

101

101

* Нето зарада са минулим радом, без накнаде за топли оброк и регрес.
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17. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА
Стање основних средстава одговара стању по попису са 31.12.2010.године и износи
66,315,305.93 динара по набавној књиговодственој вредности.
(у хиљадама динара)
Набавна
Редни
Категорије основних средстава
књиговодствена
број
вредност
3.202
1.
Програми за рачунаре
Опрема
50.010
2.
Улагања на туђим основним средствима
13.103
3.
УКУПНО:
66.315
Републичка радиодифузна агенција у Правилнику о рачуноводству и
рачуноводственим политикама се определила за модел набавне вредности, тако да се
након почетног признавања, некретнине, постројења и опреме исказују по набавној
вредности умањеној за укупну исправку вредности по основу амортизације и губитка због
обезвређивања. Основна средства се пописују на крају сваке календарске године.
Стање по попису се слаже са књиговодственим стањем. Финансирање опреме је извршено
из сопствених средстава.
Туђа опрема је набављена по уговору бр.2226/09 од
22/05/2009.г.са предузећем „Књаз Милош-Натура“д.о.о. из Београда, за апарате за водуводомате, и са предузећем „Willi–Commerce“из Београда,под бр.1831/09 од 24/04/2009.г.за
аутомате за хладне и топле напитке, који се налазе у Агенцији.
Табела набавке основних средстава по амортизационим групама у периоду 2008-2010.г.
Р.бр.

Конто
/ Аm.
група

НАЗИВ

Почетно
стање
31.12.2008.г.

Набавке у
2009.г.

Набавке у
2010.г.

Стање
31.12.2010.г.

01440

Програми за рачунаре

-

2,336,872.00

865,459.59

3,202,331.59

121.9

Нематеријална улагања-софтвер

-

2,336,872.00

865,459.59

3,202,331.59

02310

Опрема

29,505,127.17

15,174,411.49

5,330,192.94

50,009,731.60

1

102.1

979,971.45

-

-

979,971.45

2

102.2

100,969.00

293,850.00

957,728.00

1,352,547.00

3

103.6

Телефонске и тел.централе
Телефонске гарнитуре и тел
.апарати
Опрема ТВ станица, централа и
студија

1,522,022.23

145,961.00

417,188.00

2,085,171.23

4

103.8

482,319.10

23,500.00

46,427.10

552,246.20

5

108.1

367,468.92

113,998.00

73,868.64

555,335.56

6

-

6,899.00

-

6,899.00

7

108.2
108.4

-

-

451,807.00

451,807.00

8

109.1.1

5,293,765.17

3,899,148.96

53,133.00

9,246,047.13

1

Остала опрема
Клима уређаји и ост.опр.за
вентилацију
Уређаји за чишћење и
одрж.просторија
Ћилими,теписи,слике
Намештај од дрвета
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9

109.1.3

10

109.3

11

109.4.1

Канцел.намештај од
остал.материјала
Електр.рачунари и ост.опр.за
обр.под.
Опрема за снимање и
умнож.материјала

12

109.8
109.9

Остала непомен.опрема
Остали намештај

909,116.00
-

15

109.91
111.1

Остала опрема 20%
Мерни и контролни уређаји

16

98.6.2

13
14

1

152,437.73

37,542.88

-

189,980.61

14,832,528.28

2,412,572.39

2,214,856.44

19,459,957.11

837,207.56

986,685.52

65,890.00
-

40,235.52
108,814.88

1,015,241.52
108,814.88

168,343.00
-

-

128,926.80

168,343.00
128,926.80

Путнички аутомобили

4,618,483.29

8,103,574.30

-

12,722,057.59

02900

Улагања на туђим осн.средствима

5,037,215.12

8,066,027.62

-

13,103,242.74

122

Улагања у туђа осн.средства

5,037,215.12

8,066,027.62

-

13,103,242.74

34,542,342.29

25,577,311.11

6,195,652.53

66,315,305.93

77,703.00

71,474.96

Табела приказа појединачне евиденције основних средстава у употреби-стање по попису
на дан 31.12.2010.године.
Инв.
Број

Назив

Датум
набавке

ЈМ

Ком

Набавна
Вредност

2

Принтер XП1005W Ласер Јет

07.12.2003

ком

1.00

12,765.00

14

Телефонска секретарица Кx-таце

28.04.2005

ком

1.00

45,961.00

15

Гарнитура -Тросед и две фотеље

23.05.2005

ком

1.00

60,811.72

16

ПЦ Склоп Са XП Про

01.06.2005

ком

1.00

56,658.29

17

ПЦ Склоп Са XП Про

01.06.2005

ком

1.00

56,658.29

18

ПЦ Склоп Са XП Про

01.06.2005

ком

1.00

56,658.29

19

ПЦ Склоп Са XП Про

01.06.2005

ком

1.00

56,658.29

20

ПЦ Склоп Са XП Про

01.06.2005

ком

1.00

56,658.29

21

ПЦ Склоп Са XП Про

01.06.2005

ком

1.00

56,658.29

22

ПЦ Склоп Са XП Про

01.06.2005

ком

1.00

56,658.29

23

ПЦ Склоп Са XП Про

01.06.2005

ком

1.00

56,658.29

24

ПЦ Склоп Са XП Про

01.06.2005

ком

1.00

56,658.29

25

ПЦ Склоп Са XП Про

01.06.2005

ком

1.00

56,658.29

26

Рачунар П4.3 са Wин XП

01.06.2005

ком

1.00

119,682.68

27

П 4.3.0 Сервер са XП

01.06.2005

ком

1.00

89,468.19

28

Самсунг Цип 510 Цолор

03.06.2005

ком

1.00

33,280.00

39

Фотокопир Цанон ИР1602

17.11.2005

ком

1.00

77,703.00

43

Панасониц Дмр- Ех 60ег-С

08.03.2006

ком

1.00

293,196.96

46

Панасониц Дмр Ех 65

22.09.2006

ком

1.00

686,774.49

48

Рохде Сцхwартз ТВ Аналyсер

02.03.2007

ком

1.00

821,378.38

50

Рачунарски склоп Интел са Wин.

17.04.2007

ком

1.00

45,000.00
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51

Ледомат

17.04.2007

ком

1.00

21,594.00

52

Рохде Сцхwартз ТВ Аналyсер

17.04.2007

ком

1.00

638,849.85

53

Апарати за критичне контроле

18.04.2007

ком

1.00

482,319.10

54

Апарат за еспресо

19.04.2007

ком

1.00

46,750.00

56

Мрежна опрема

25.04.2007

ком

1.00

9,388,093.80

62

Црна кожна столица

04.06.2007

ком

1.00

14,082.30

64

Конференцијски сто

16.06.2007

ком

1.00

67,458.77

65

Компјутерска опрема-читачи ИД картица

21.06.2007

ком

1.00

81,266.60

67

Клима Мидеа 18МСГ

28.06.2007

ком

1.00

37,350.00

72

БМW 50Д дизел-лимоусине

27.08.2007

ком

1.00

4,618,483.29

76

Уређај за сателитско праћење Цертус

20.09.2007

ком

1.00

19,116.00

77

Склопиви сто и 4 столице

24.09.2007

ком

1.00

18,400.00

78

Сто писаћи Цубиц са касетом (3 фијоке)

16.10.2007

ком

1.00

21,904.19

80

Самсунг Ле-46Н73БД

26.11.2007

ком

1.00

99,999.00

81

Лап топ Тосхиба са оффисом

08.12.2007

ком

1.00

192,157.87

47/1

Фото апарат ОЛYМПУС

17.01.2007

Ком

1.00

30,897.00

47/2

Фото апарат ОЛYМПУС

17.01.2007

Ком

1.00

30,897.00

49/1

Улагања у ентеријер ВИ спрат и поткровље

06.03.2007

ком

1.00

4,101,448.19

55/1

Касета 3 фиоке БАСИЦ 420X570X570мм

19.04.2007

ком

1.00

7,993.80

55/2

Касета 3 фиоке БАСИЦ 420X570X570мм

19.04.2007

ком

1.00

7,993.80

55/3

Касета 3 фиоке БАСИЦ 420X570X570мм

19.04.2007

ком

1.00

7,993.80

55/4

Касета 3 фиоке БАСИЦ 420X570X570мм

19.04.2007

ком

1.00

7,993.80

55/5

Касета 3 фиоке БАСИЦ 420X570X570мм

19.04.2007

ком

1.00

7,993.80

55/6

Сто писаћи БАСИЦ 162 160X80X76

19.04.2007

ком

1.00

6,957.00

55/7

Сто писаћи БАСИЦ 162 160X80X76

19.04.2007

ком

1.00

6,957.00

55/8

Сто писаћи БАСИЦ 162 160X80X76

19.04.2007

ком

1.00

6,957.00

55/9

Сто писаћи БАСИЦ 162 160X80X76

19.04.2007

ком

1.00

6,957.00

59/1

КЛИМА ТК-12Х АСТРО ЕXТРЕМЕ

03.05.2007

ком

1.00

30,709.59

59/2

КЛИМА ТК-12Х АСТРО ЕXТРЕМЕ

03.05.2007

ком

1.00

30,709.59

59/3

КЛИМА ТК-18Х АСТРО ЕXТРЕМЕ

03.05.2007

ком

1.00

44,783.29

59/4

КЛИМА ТК-18Х АСТРО ЕXТРЕМЕ

03.05.2007

ком

1.00

44,783.29

59/5

КЛИМА ТК-18Х АСТРО ЕXТРЕМЕ

03.05.2007

ком

1.00

44,783.29

59/6

КЛИМА ТК-18Х АСТРО ЕXТРЕМЕ

03.05.2007

ком

1.00

44,783.29

59/7

КЛИМА ТК-18Х АСТРО ЕXТРЕМЕ

03.05.2007

ком

1.00

44,783.29

59/8

КЛИМА ТК-18Х АСТРО ЕXТРЕМЕ

03.05.2007

ком

1.00

44,783.29

60/1

ПЛАКАР 250X615X80

25.05.2007

ком

1.00

238,029.60

60/2

ПЛАКАР 250X334X80

25.05.2007

ком

1.00

129,271.36

60/3

ПЛАКАР 250X558X80

25.05.2007

ком

1.00

215,968.32

60/4

ПЛАКАР 282X334X80

25.05.2007

ком

1.00

437,473.20

60/5

ПЛАКАР 235X558X80

25.05.2007

ком

1.00

215,968.32

60/6

ПЛАКАР 228X292X80

25.05.2007

ком

1.00

113,015.68
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60/7

ПЛАКАР 235X625X80

25.05.2007

ком

1.00

241,900.00

60/8

САМОСТОЈЕЋИ ПЛАКАР 200X245X46

25.05.2007

ком

1.00

153,569.92

60/9

САМОСТОЈЕЋИ ПЛАКАР 220X100X46

25.05.2007

ком

1.00

21,122.00

63/1

Конференцијски сто "Земун АБС" овал 450x65

14.06.2007

ком

1.00

80,523.18

63/2

Фотеља 2000С/Б црна кожа

14.06.2007

ком

1.00

19,377.96

63/3

Фотеља 2000С/Б црна кожа

14.06.2007

ком

1.00

19,377.96

63/4

Фотеља 2000С/Б црна кожа

14.06.2007

ком

1.00

19,377.96

63/5

Фотеља 2000С/Б црна кожа

14.06.2007

ком

1.00

19,377.96

63/6

Фотеља 2000С/Б црна кожа

14.06.2007

ком

1.00

19,377.96

63/7

Фотеља 2000С/Б црна кожа

14.06.2007

ком

1.00

19,377.96

63/8

Фотеља 2000С/Б црна кожа

14.06.2007

ком

1.00

19,377.96

63/9

Фотеља 2000С/Б црна кожа

14.06.2007

ком

1.00

19,377.96

66/1

НБ Амило Про В3505/ЦД 12450/2.0

26.07.2007

Ком

1.00

101,857.60

66/2

НБ Амило Про В3505/ЦД 12450/2.0

26.07.2007

Ком

1.00

101,857.60

66/3

НБ Амило Про В3505/ЦД 12450/2.0

26.07.2007

Ком

1.00

101,857.60

66/4

НБ Амило Про В3505/ЦД 12450/2.0

26.07.2007

Ком

1.00

101,857.60

66/5

НБ Амило Про В3505/ЦД 12450/2.0

26.07.2007

Ком

1.00

101,857.60

66/6

НБ Амило Про В3505/ЦД 12450/2.0

26.07.2007

Ком

1.00

101,857.60

66/7

НБ Амило Про В3505/ЦД 12450/2.0

26.07.2007

Ком

1.00

101,857.60

66/8

НБ Амило Про В3505/ЦД 12450/2.0

26.07.2007

Ком

1.00

101,857.60

66/9

НБ Амило Про В3505/ЦД 12450/2.0

26.07.2007

Ком

1.00

101,857.60

69/1

Штампач САМСУНГ МЛ 2570 1200X12

17.07.2007

ком

1.00

16,850.40

69/2

Штампач САМСУНГ МЛ 2570 1200X12

17.07.2007

ком

1.00

16,850.40

69/3

Штампач САМСУНГ МЛ 3501 НД Дупл

17.07.2007

ком

1.00

27,753.60

69/4

Штампач САМСУНГ МЛ 3501 НД Дупл

17.07.2007

ком

1.00

27,753.60

69/5

Штампач САМСУНГ МЛ 2571Н 1200X12

17.07.2007

ком

1.00

18,832.80

69/6

Штампач САМСУНГ МЛ 2571Н 1200X12

17.07.2007

ком

1.00

18,832.80

69/7

Штампач САМСУНГ МЛ 2571Н 1200X12

17.07.2007

ком

1.00

18,832.80

69/8

ХП СцанЈЕТ 5590-скенер

17.07.2007

ком

1.00

42,126.00

69/9

ХП СцанЈЕТ 5590-скенер

17.07.2007

ком

1.00

42,126.00

79/1

Рачунар Цел.420 WИН.Офф

20.11.2007

ком

1.00

66,873.60

79/2

Рачунар Цел.420 WИН.Офф

20.11.2007

ком

1.00

66,873.60

79/3

Рачунар Цел.420 WИН.Офф

20.11.2007

ком

1.00

66,873.60

79/4

Рачунар Интел 2160 Wин

20.11.2007

ком

1.00

104,544.00

79/5

Рачунар Интел 2160 Wин

20.11.2007

ком

1.00

104,544.00

82/1

Покретна касета ФЛЕКСИ/КЛИК 3 фиоке

12.12.2007

ком

1.00

6,490.00

82/2

Покретна касета ФЛЕКСИ/КЛИК 3 фиоке

12.12.2007

ком

1.00

6,490.00

82/3

Покретна касета ФЛЕКСИ/КЛИК 3 фиоке

12.12.2007

ком

1.00

6,490.00

82/4

Покретна касета ФЛЕКСИ/КЛИК 3 фиоке

12.12.2007

ком

1.00

6,490.00

82/5

Покретна касета ФЛЕКСИ/КЛИК 3 фиоке

12.12.2007

ком

1.00

6,490.00

82/6

Покретна касета ФЛЕКСИ/КЛИК 3 фиоке

12.12.2007

ком

1.00

6,490.00
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82/7

Покретна касета ФЛЕКСИ/КЛИК 3 фиоке

12.12.2007

ком

1.00

6,490.00

82/8

Покретна касета ФЛЕКСИ/КЛИК 3 фиоке

12.12.2007

ком

1.00

6,490.00

82/9

Покретна касета ФЛЕКСИ/КЛИК 3 фиоке

12.12.2007

ком

1.00

6,490.00

55/10

Сто писаћи БАСИЦ 162 160X80X76

19.04.2007

ком

1.00

6,957.00

55/11

Сто писаћи БАСИЦ 400.1 80X60X76

19.04.2007

ком

1.00

4,284.90

55/12

Сто писаћи БАСИЦ 400.6 140X60X76

19.04.2007

ком

1.00

5,431.50

55/13

Сто писаћи БАСИЦ 400.6 140X60X76

19.04.2007

ком

1.00

5,431.50

55/14

Сто писаћи БАСИЦ 400.6 140X60X76

19.04.2007

ком

1.00

5,431.50

55/15

Сто писаћи БАСИЦ 400.6 140X60X76

19.04.2007

ком

1.00

5,431.50

55/16

Касета 3 фиоке ЦУБИЦ 172 45X52X62

19.04.2007

ком

1.00

9,594.90

55/17

Комода ЦУБИЦ 616 ГРИГИО 118X49X62

19.04.2007

ком

1.00

14,147.99

55/18

Комода ЦУБИЦ 616 ГРИГИО 118X49X62

19.04.2007

ком

1.00

14,147.99

55/19

Комода ЦУБИЦ 616 ГРИГИО 118X49X62

19.04.2007

ком

1.00

14,147.99

55/20

Комода ЦУБИЦ 616 ГРИГИО 118X49X62

19.04.2007

ком

1.00

14,147.99

55/21

Комода ЦУБИЦ 616 ГРИГИО 118X49X62

19.04.2007

ком

1.00

14,147.99

55/22

Комода ЦУБИЦ 616 ГРИГИО 118X49X62

19.04.2007

ком

1.00

14,147.99

55/23

Комода ЦУБИЦ 616 ГРИГИО 118X49X62

19.04.2007

ком

1.00

14,147.99

55/24

Комода ЦУБИЦ 616 ГРИГИО 118X49X62

19.04.2007

ком

1.00

14,147.99

55/27

Сто конференцијски ЦУБИЦ 201 ГРИГИО 187X113X76

19.04.2007

ком

1.00

11,993.40

55/28

Сто конференцијски ЦУБИЦ 201 ГРИГИО 187X113X76

19.04.2007

ком

1.00

11,993.40

55/29

Сто писаћи ЦУБИЦ 161 ГРИГИО 180X80X76

19.04.2007

ком

1.00

10,316.70

55/30

Сто писаћи ЦУБИЦ 161 ГРИГИО 180X80X76

19.04.2007

ком

1.00

10,316.70

55/31

Сто писаћи ЦУБИЦ 161 ГРИГИО 180X80X76

19.04.2007

ком

1.00

10,316.70

55/32

Сто писаћи ЦУБИЦ 161 ГРИГИО 180X80X76

19.04.2007

ком

1.00

10,316.70

55/33

Сто писаћи ЦУБИЦ 161 ГРИГИО 180X80X76

19.04.2007

ком

1.00

10,316.70

55/34

Сто писаћи ЦУБИЦ 161 ГРИГИО 180X80X76

19.04.2007

ком

1.00

10,316.70

55/35

Сто писаћи ЦУБИЦ 161 ГРИГИО 180X80X76

19.04.2007

ком

1.00

10,316.70

55/36

Сто писаћи ЦУБИЦ 161Ф ГРИГИО 180X80X75

19.04.2007

ком

1.00

10,656.90

55/37

Завршетак полукружни ЦУБИЦ 203 ГРИГИО 57x113x75

19.04.2007

ком

1.00

5,808.59

55/38

Завршетак полукружни ЦУБИЦ 203 ГРИГИО 57x113x75

19.04.2007

ком

1.00

5,808.59

55/39

Сто писаћи ТИЗИО 601 Wенге 200x96x78

19.04.2007

ком

1.00

62,711.68

55/40

Касета 3 фиоке ТИЗИО 172 Wенге 45x55x56

19.04.2007

ком

1.00

25,955.33

55/41

Касета 3 фиоке ТИЗИО 172 Wенге 45x55x56

19.04.2007

ком

1.00

25,955.33

55/42

Сто писаћи ТИЗИО 602 Wенге 180x96x78

19.04.2007

ком

1.00

59,417.52

55/44

Сто клуб ТИЗИО 550 Wенге 100x65x45

19.04.2007

ком

1.00

17,365.23

55/45

Новy Стyл МИРАГЕ Стеел хром СП-01-црна кожа

19.04.2007

ком

1.00

14,082.30

55/46

Новy Стyл МИРАГЕ Стеел хром СП-01-црна кожа

19.04.2007

ком

1.00

14,082.30

55/47

Новy Стyл МИРАГЕ Стеел хром СП-01-црна кожа

19.04.2007

ком

1.00

14,082.30

55/48

Новy Стyл МИРАГЕ Стеел хром СП-01-црна кожа

19.04.2007

ком

1.00

14,082.30

55/49

Новy Стyл МИРАГЕ Стеел хром СП-01-црна кожа

19.04.2007

ком

1.00

14,082.30

55/50

Новy Стyл МИРАГЕ Стеел хром СП-01-црна кожа

19.04.2007

ком

1.00

14,082.30
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55/51

Новy Стyл МИРАГЕ Стеел хром СП-01-црна кожа

19.04.2007

ком

1.00

14,082.30

55/52

Новy Стyл МИРАГЕ Стеел хром СП-01-црна кожа

19.04.2007

ком

1.00

14,082.30

55/53

Новy Стyл МИРАГЕ Стеел хром СП-01-црна кожа

19.04.2007

ком

1.00

14,082.30

55/54

Новy Стyл МИРАГЕ Стеел хром СП-01-црна кожа

19.04.2007

ком

1.00

14,082.30

55/55

Новy Стyл МИРАГЕ Стеел хром СП-01-црна кожа

19.04.2007

ком

1.00

14,082.30

55/56

Новy Стyл МИРАГЕ Стеел хром СП-01-црна кожа

19.04.2007

ком

1.00

14,082.30

55/57

Новy Стyл МИРАГЕ Стеел хром СП-01-црна кожа

19.04.2007

ком

1.00

14,082.30

55/58

Новy Стyл МИРАГЕ Стеел хром СП-01-црна кожа

19.04.2007

ком

1.00

14,082.30

55/59

Новy Стyл МИРАГЕ Стеел хром СП-01-црна кожа

19.04.2007

ком

1.00

14,082.30

55/60

Новy Стyл МИРАГЕ Стеел хром СП-01-црна кожа

19.04.2007

ком

1.00

14,082.30

55/61

Новy Стyл МИРАГЕ Стеел хром СП-01-црна кожа

19.04.2007

ком

1.00

14,082.30

55/62

Новy Стyл МИРАГЕ Стеел хром СП-01-црна кожа

19.04.2007

ком

1.00

14,082.30

55/63

Новy Стyл МИРАГЕ Стеел хром СП-01-црна кожа

19.04.2007

ком

1.00

14,082.30

55/64

Новy Стyл РАПСОДY Еxтра ЛЕ-01 висока црна кожа-дрво

19.04.2007

ком

1.00

25,212.60

55/65

Новy Стyл РАПСОДY Еxтра ЛЕ-01 висока црна кожа-дрво

19.04.2007

ком

1.00

25,212.60

55/66

Новy Стyл ЛИНЕА Стеел Л8 ЛЕ-01 ниска алу црна кожа

19.04.2007

ком

1.00

25,383.59

55/67

Новy Стyл ЛИНЕА Стеел Л8 ЛЕ-01 ниска алу црна кожа

19.04.2007

ком

1.00

25,383.59

55/68

Новy Стyл ЛИНЕА Стеел Л8 ЛЕ-01 ниска алу црна кожа

19.04.2007

ком

1.00

25,383.59

55/69

Новy Стyл ЛИНЕА Стеел Л8 ЛЕ-01 ниска алу црна кожа

19.04.2007

ком

1.00

25,383.59

55/70

Новy Стyл ЛИНЕА Стеел Л8 ЛЕ-01 ниска алу црна кожа

19.04.2007

ком

1.00

25,383.59

55/71

Новy Стyл ЛИНЕА Стеел Л8 ЛЕ-01 ниска алу црна кожа

19.04.2007

ком

1.00

25,383.59

55/72

Еффезетта сто клуб ТС/744 АМ весе 50x50x55

19.04.2007

ком

1.00

9,243.91

55/73

Еффезетта сто клуб ТС/743 АМ весе 65x100x42

19.04.2007

ком

1.00

12,213.90

55/74

Еффезетта сто клуб ТС/743 АМ весе 65x100x42

19.04.2007

ком

1.00

12,213.90

55/75

Спорт двосед МАТРИX кожа 158x92x90

19.04.2007

ком

1.00

57,355.20

55/76

Спорт фотеља МАТРИX кожа 98x92x90

19.04.2007

ком

1.00

38,046.60

55/77

Спорт фотеља МАТРИX кожа 98x92x90

19.04.2007

ком

1.00

38,046.60

55/78

Спорт двосед ГЕОМЕТРИЦО/Р кожа 112X65X70

19.04.2007

ком

1.00

46,883.70

55/79

Спорт фотеља ГЕОМЕТРИЦО/Р кожа 65x65x70

19.04.2007

ком

1.00

26,777.70

55/80

Спорт фотеља ГЕОМЕТРИЦО/Р кожа 65x65x70

19.04.2007

ком

1.00

26,777.70

55/81

Спорт фотеља ГЕОМЕТРИЦО/Р кожа 65x65x70

19.04.2007

ком

1.00

26,777.70

55/82

Спорт фотеља ГЕОМЕТРИЦО/Р кожа 65x65x70

19.04.2007

ком

1.00

26,777.70

55/83

Спорт фотеља ГЕОМЕТРИЦО/Р кожа 65x65x70

19.04.2007

ком

1.00

26,777.70

55/84

Спорт фотеља ГЕОМЕТРИЦО/Р кожа 65x65x70

19.04.2007

ком

1.00

26,777.70

55-43

Сто конференцијски ТИЗИО 685 Wенге 200x96x78

19.04.2007

ком

1.00

60,712.89

60/10

САМОСТОЈЕЋИ ПЛАКАР 236X110X46

25.05.2007

ком

1.00

23,234.20

60/11

ОТВОРЕНЕ ПОЛИЦЕ 68X206X60

25.05.2007

ком

1.00

13,855.56

60/12

ОТВОРЕНЕ ПОЛИЦЕ 128X92X75

25.05.2007

ком

1.00

7,707.76

60/13

ПРИЈЕМНИ ПУЛТ 110X200X80

25.05.2007

ком

1.00

80,240.00

60/14

САМОСТОЈЕЋИ ПЛАКАР 257X167X50

25.05.2007

ком

1.00

37,047.28

60/15

ОТВОРЕНЕ ПОЛИЦЕ 245X125X50

25.05.2007

ком

1.00

6,342.50
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60/16

МАСКА ИСПРЕД ПУЛТА

25.05.2007

ком

1.00

30,160.80

60/17

ОТВОРЕНЕ ПОЛИЦЕ 245X135X73

25.05.2007

ком

1.00

6,849.90

60/18

ОТВОРЕНЕ ПОЛИЦЕ 80X230X73

25.05.2007

ком

1.00

11,670.20

60/19

ОТВОРЕНЕ ПОЛИЦЕ 245X400X49

25.05.2007

ком

1.00

20,296.00

60/20

ОТВОРЕНЕ ПОЛИЦЕ 245X150X73

25.05.2007

ком

1.00

7,611.00

60/21

ОТВОРЕНЕ ПОЛИЦЕ 233X170X45.5

25.05.2007

ком

1.00

8,625.80

60/22

ОТВОРЕНЕ ПОЛИЦЕ 257X334X73

25.05.2007

ком

1.00

27,982.52

60/23

ПРЕГРАДА 246X235

25.05.2007

ком

1.00

22,927.40

60/24

ЧАЈНА КУХИЊА 378цм

25.05.2007

ком

1.00

108,387.72

60/25

ПЛАКАР 250X553X80

25.05.2007

ком

1.00

214,033.12

60/26

ПЛАКАР 250X382X80

25.05.2007

ком

1.00

147,849.28

60/27

ПЛАКАР 250X565X80

25.05.2007

ком

1.00

218,677.60

60/28

ПЛАКАР 250X560X80

25.05.2007

ком

1.00

216,742.40

60/29

ПЛАКАР 235X293X80

25.05.2007

ком

1.00

113,402.72

60/30

ОТВОРЕНЕ ПОЛИЦЕ 130X220X60

25.05.2007

ком

1.00

22,585.20

60/31

САМОСТОЈЕЋИ ПЛАКАР 200X245X46

25.05.2007

ком

1.00

153,569.92

63/10

Фотеља 2000С/Б црна кожа

14.06.2007

ком

1.00

19,377.96

63/11

Фотеља 2000С/Б црна кожа

14.06.2007

ком

1.00

19,377.96

63/12

Фотеља 2000С/Б црна кожа

14.06.2007

ком

1.00

19,377.96

63/13

Фотеља 2000С/Б црна кожа

14.06.2007

ком

1.00

19,377.96

66/10

ПЦ Рачунар П4 3066 Мхз

26.07.2007

Ком

1.00

72,027.20

66/11

ПЦ Рачунар П4 3066 Мхз

26.07.2007

Ком

1.00

72,027.20

66/12

ПЦ Рачунар П4 3066 Мхз

26.07.2007

Ком

1.00

72,027.20

66/13

ПЦ Рачунар П4 3066 Мхз

26.07.2007

Ком

1.00

72,027.20

66/14

ПЦ Рачунар П4 3066 Мхз

26.07.2007

Ком

1.00

72,027.20

66/15

ПЦ Рачунар П4 3066 Мхз

26.07.2007

Ком

1.00

72,027.20

66/16

ПЦ Рачунар П4 3066 Мхз

26.07.2007

Ком

1.00

72,027.20

66/17

ПЦ Рачунар П4 3066 Мхз

26.07.2007

Ком

1.00

72,027.20

66/18

ПЦ Рачунар П4 3066 Мхз

26.07.2007

Ком

1.00

72,027.20

66/19

ПЦ Рачунар П4 3066 Мхз

26.07.2007

Ком

1.00

72,027.20

66/20

ПЦ Рачунар П4 3066 Мхз

26.07.2007

Ком

1.00

72,027.20

66/21

ПЦ Рачунар П4 3066 Мхз

26.07.2007

Ком

1.00

72,027.20

66/22

ПЦ Рачунар П4 3066 Мхз

26.07.2007

Ком

1.00

72,027.20

66/23

ПЦ Рачунар П4 3066 Мхз

26.07.2007

Ком

1.00

72,027.20

66/24

ПЦ Рачунар П4 3066 Мхз

26.07.2007

Ком

1.00

72,027.20

66/25

Ентеријерски радови на туђим основним средствима

26.07.2007

Ком

1.00

935,766.93

82/10

Покретна касета ФЛЕКСИ/КЛИК 3 фиоке

12.12.2007

ком

1.00

6,490.00

82/11
83
84
85
86

Покретна касета ФЛЕКСИ/КЛИК 3 фиоке
Метал-детекторска врата
Рачунарски склоп са Wин,Оффице,Цорел
Рачунарски склоп са Wин,Оффице,Цорел
Сто и фотеља Онyx

12.12.2007
31.01.2008
01.03.2008
01.03.2008
04.04.2008

ком
ком
ком
ком
ком

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

6,490.00
890,000.00
150,363.00
76,593.60
73,226.01

82

Републичка радиодифузна агенција, Информатор о раду, ажуриран дана 20. 07. 2011.

88
90
91
93
95
97

Телефон Нокиа Н95 8ГБ са опремом
ТВ Тунер Хауппауге Wин ТВ-ПВР-150
Радио Тунер картица
Самсунг 3471
WБ 1 ТБ WД10ЕАЦС
Рачунарски склоп Интел са WинXП

10.07.2008
12.05.2008
15.12.2008
01.12.2008
01.12.2008
01.12.2008

ком
ком
ком
ком
ком
ком

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

55,008.00
110,880.07
219,516.03
67,212.80
128,161.44
66,022.56

98
99
100
101
87/1
87/2
87/3
87/4
87/5
89/1
89/2
89/3
89/4
89/5
89/6
89/7
89/8
89/9

Рачунарски склоп Интел са WинXП
Рачунарски склоп Интел са WинXП
Рачунарски Склоп Интел са WинXП
Рачунарски Склоп Интел са WинXП
Рачунарски склоп Qуад са Wин.
Рачунарски склоп Qуад са Wин.
Рачунарски склоп Qуад са Wин.
Рачунарски склоп Qуад са Wин.
Д-Линк ДКВМ 4К 4-Порт К
Самостојећи плакар 200x50x46
Самостојећи плакар 200x50x46
Самостојећи плакар 200x50x46
Самостојећи плакар 200x50x46
Самостојећи плакар 200x50x46
Самостојећи плакар 200x50x46
Самостојећи плакар 200x50x46
Самостојећи плакар 200x50x46
Самостојећи плакар 200x50x46

01.12.2008
01.12.2008
01.12.2008
01.12.2008
26.05.2008
26.05.2008
26.05.2008
26.05.2008
26.05.2008
01.01.2008
01.01.2008
01.01.2008
01.01.2008
01.01.2008
01.01.2008
01.01.2008
01.01.2008
01.01.2008

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

66,022.56
66,022.56
66,022.56
66,022.56
71,120.00
71,120.00
71,120.00
71,120.00
7,557.90
11,183.78
11,183.78
11,183.78
11,183.78
11,183.78
11,183.78
11,183.78
11,183.77
11,183.77

92/1

Лап топ Тосхиба Тецра Р10-10С Цоре2Дуо са Оффице 07

25.12.2008

ком

1.00

146,280.00

92/2

Лап топ Тосхиба Тецра Р10-10С Цоре2Дуо са Оффице 07

25.12.2008

ком

1.00

146,280.00

1001

Нокиа 650 слиде

05.01.2009

ком

1.00

23,500.00

1002

ФСЦ Амило Xи 3650 Цоре 2дуо Оффице 2007

14.02.2009

ком

1.00

157,566.00

1003

ФСЦ Амило Xа 2528 Турион Оффице 2007 СБ

13.02.2009

ком

1.00

92,226.00

1004

Рач.Интел са WИНXП и ОФ

10.02.2009

ком

1.00

74,749.93

1005

Рач.Интел са WИНXП и ОФ

10.02.2009

ком

1.00

74,749.93

1006

Рач. Интел са WИНXП и ОФ

14.02.2009

ком

1.00

74,749.93

1007

Рач. Интел са WИНXП и ОФ

14.02.2009

ком

1.00

74,749.93

1008

Рач.Интел са WИНXП И ОФ

14.02.2009

ком

1.00

74,749.93

1009

Рач.Интел са WИНXП И ОФ

14.02.2009

ком

1.00

74,749.93

1010

Рач.Интел са WИНXП и ОФ

14.02.2009

ком

1.00

74,749.93

1011

Рач.Интел са WИНXП и ОФ

14.02.2009

ком

1.00

74,749.93

1012

Рач.Интел WИНXП и ОФ

14.02.2009

ком

1.00

74,750.83

1013

ХП 6735 Турион РМ70 и ОФФИЦЕ См.Бусси М2007

01.03.2009

ком

1.00

94,838.20

1014

ТРОСЕД ДИВА ЦХЕСТЕР 220цм

01.05.2009

ком

1.00

118,188.00

1015

ФОТЕЉА ДИВА ЦХЕСТЕР 110цм

01.05.2009

ком

1.00

56,280.00

1016

Апликативни софтвер НеxТБИЗ

03.03.2009

ком

1.00

339,250.00

1017

Клуб сто Тамбурато Wенге 135x70

01.05.2009

ком

1.00

30,000.00

1018

Тосхиба Qосмио Г50-12к Оффице 2007 СБ

21.03.2009

ком

1.00

237,829.32

1019

Самсунг 3471 НД

20.03.2009

ком

1.00

38,298.08
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1020

Мац Боок Про 15 2.4ГХз

07.04.2009

ком

1.00

191,044.00

1021

КЛИМА МИДЕА МСГ12Q4

16.04.2009

ком

1.00

32,900.00

1022

КЛИМА МИДЕА МСГ12Q4

16.04.2009

ком

1.00

32,900.00

1023

Фиксне платнене ролетне

01.05.2009

ком

1.00

68,440.00

1024

Софтвер за праћење и контролу диг.архив еми.пр

01.05.2009

ком

1.00

1,997,622.00

1025

Клуб сто 60x50

01.05.2009

ком

1.00

3,363.00

1026

Покретна касета

01.05.2009

ком

1.00

8,855.90

1027

Покретна касета

01.05.2009

ком

1.00

8,855.90

1028

Покретна касета

01.05.2009

ком

1.00

8,855.90

1029

Покретна касета

01.05.2009

ком

1.00

8,855.90

1030

Покретна касета

01.05.2009

ком

1.00

8,855.90

1031

Покретна касета

01.05.2009

ком

1.00

8,855.90

1032

Покретна касета

01.05.2009

ком

1.00

8,855.90

1033

Покретна касета

01.05.2009

ком

1.00

8,855.90

1034

Покретна касета

01.05.2009

ком

1.00

8,855.90

1035

Покретна касета

01.05.2009

ком

1.00

8,855.90

1036

Покретна касета

01.05.2009

ком

1.00

8,855.90

1037

Покретна касета

01.05.2009

ком

1.00

8,855.90

1038

Покретна касета

01.05.2009

ком

1.00

8,855.90

1039

Покретна касета

01.05.2009

ком

1.00

8,855.90

1040

Покретна касета

01.05.2009

ком

1.00

8,855.90

1041

Покретна касета

01.05.2009

ком

1.00

8,855.90

1042

Сто за клуб ФИ 60x75

01.05.2009

ком

1.00

3,699.30

1043

Сто за клуб ФИ 60x75

01.05.2009

ком

1.00

3,699.30

1044

Сто за клуб ФИ 60x75

01.05.2009

ком

1.00

3,699.30

1045

Комода 90x48 Тренд

01.05.2009

ком

1.00

9,192.20

1046

Комода 90x48 Тренд

01.05.2009

ком

1.00

9,192.20

1047

Радни сто 200x100 Тренд

01.05.2009

ком

1.00

22,420.00

1048

Радна станица 160x160

01.05.2009

ком

1.00

30,503.00

1049

Радна станица 160x160

01.05.2009

ком

1.00

30,503.00

1050

Покретна касета Тренд

01.05.2009

ком

1.00

12,667.30

1051

Покретна касета Тренд

01.05.2009

ком

1.00

12,667.30

1052

Покретна касета Тренд

01.05.2009

ком

1.00

12,667.30

1053

Покретна касета Тренд

01.05.2009

ком

1.00

12,667.30

1054

Покретна касета Тренд

01.05.2009

ком

1.00

12,667.30

1055

Покретна касета Тренд

01.05.2009

ком

1.00

12,667.30

1056

Покретна касета Тренд

01.05.2009

ком

1.00

12,667.30

1057

Покретна касета Тренд

01.05.2009

ком

1.00

12,667.30

1058

Покретна касета Тренд

01.05.2009

ком

1.00

12,667.30

1059

Покретна касета Тренд

01.05.2009

ком

1.00

12,667.30

1060

Клуб сто 60x50 МДФ

01.05.2009

ком

1.00

4,543.00
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1061

Клуб сто 60x50 МДФ

01.05.2009

ком

1.00

4,543.00

1062

Клуб сто 60x50 МДФ

01.05.2009

ком

1.00

4,543.00

1063

Клуб сто 60x50 МДФ

01.05.2009

ком

1.00

4,543.00

1064

Клуб сто 60x50 МДФ

01.05.2009

ком

1.00

4,543.00

1065

Клуб сто 60x50 МДФ

01.05.2009

ком

1.00

4,543.00

1066

Клуб сто 60x50 МДФ

01.05.2009

ком

1.00

4,543.00

1067

Клуб сто 60x50 МДФ

01.05.2009

ком

1.00

4,543.00

1068

Конф.сто КСС 160x80

01.05.2009

ком

1.00

14,750.00

1069

Радни сто 180x90 Тренд

01.05.2009

ком

1.00

20,012.80

1070

Радни сто 180x90 Тренд

01.05.2009

ком

1.00

20,012.80

1071

Радни сто 180x90 Тренд

01.05.2009

ком

1.00

20,012.80

1072

Радни сто 180x90 Тренд

01.05.2009

ком

1.00

20,012.80

1073

Радни сто 180x90 Тренд

01.05.2009

ком

1.00

20,012.80

1074

Радни сто 180x90 Тренд

01.05.2009

ком

1.00

20,012.80

1075

Радни сто 180x90 Тренд

01.05.2009

ком

1.00

20,012.80

1076

Радни сто 160x80 Тренд

01.05.2009

ком

1.00

14,573.00

1077

Радни сто 160x80 Тренд

01.05.2009

ком

1.00

14,573.00

1078

РСС 140x80

01.05.2009

ком

1.00

13,263.20

1079

РСС 140x80

01.05.2009

ком

1.00

13,263.20

1080

РСС 140x80

01.05.2009

ком

1.00

13,263.20

1081

РСС 140x80

01.05.2009

ком

1.00

13,263.20

1082

РСС 140x80

01.05.2009

ком

1.00

13,263.20

1083

РСС 140x80

01.05.2009

ком

1.00

13,263.20

1084

РСС 140x80

01.05.2009

ком

1.00

13,263.20

1085

РСС 140x80

01.05.2009

ком

1.00

13,263.20

1086

РСС 140x80

01.05.2009

ком

1.00

13,263.20

1087

РСС 140x80

01.05.2009

ком

1.00

13,263.20

1088

РСС 140x80

01.05.2009

ком

1.00

13,263.20

1089

РСС 140x80

01.05.2009

ком

1.00

13,263.20

1090

РСС 140x80

01.05.2009

ком

1.00

13,263.20

1091

РСС 140x80

01.05.2009

ком

1.00

13,263.20

1092

РСС 140x80

01.05.2009

ком

1.00

13,263.20

1093

РСС 140x80

01.05.2009

ком

1.00

13,263.20

1094

Столица С 333

01.05.2009

ком

1.00

2,354.10

1095

Столица С 333

01.05.2009

ком

1.00

2,354.10

1096

Столица С 333

01.05.2009

ком

1.00

2,354.10

1097

Столица С 333

01.05.2009

ком

1.00

2,354.10

1098

Столица С 333

01.05.2009

ком

1.00

2,354.10

1099

Столица С 333

01.05.2009

ком

1.00

2,354.10

1100

Столица С 333

01.05.2009

ком

1.00

2,354.10

1101

Столица С 333

01.05.2009

ком

1.00

2,354.10
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1102

Столица С 333

01.05.2009

ком

1.00

2,354.10

1103

Столица С 333

01.05.2009

ком

1.00

2,354.10

1104

Столица С 333

01.05.2009

ком

1.00

2,354.10

1105

Столица С 333

01.05.2009

ком

1.00

2,354.10

1106

Фотеља А 410 ЕК

01.05.2009

ком

1.00

12,106.80

1107

Фотеља А 410 ЕК

01.05.2009

ком

1.00

12,106.80

1108

Фотеља А 410 ЕК

01.05.2009

ком

1.00

12,106.80

1109

Фотеља А 410 ЕК

01.05.2009

ком

1.00

12,106.80

1110

Фотеља А 400 ЕК

01.05.2009

ком

1.00

12,779.40

1111

Фотеља А 400 ЕК

01.05.2009

ком

1.00

12,779.40

1112

Фотеља А 400 ЕК

01.05.2009

ком

1.00

12,779.40

1113

Фотеља А 400 ЕК

01.05.2009

ком

1.00

12,779.40

1114

Фотеља А 460 ЕК

01.05.2009

ком

1.00

12,106.80

1115

Фотеља А 460 ЕК

01.05.2009

ком

1.00

12,106.80

1116

Фотеља А 460 ЕК

01.05.2009

ком

1.00

12,106.80

1117

Фотеља А 460 ЕК

01.05.2009

ком

1.00

12,106.80

1118

Фотеља А 460 ЕК

01.05.2009

ком

1.00

12,106.80

1119

Фотеља А 460 ЕК

01.05.2009

ком

1.00

12,106.80

1120

Фотеља А 460 ЕК

01.05.2009

ком

1.00

12,106.80

1121

Фотеља А 460 ЕК

01.05.2009

ком

1.00

12,106.80

1122

Фотеља А 460 ЕК

01.05.2009

ком

1.00

12,106.80

1123

Фотеља А 460 ЕК

01.05.2009

ком

1.00

12,106.80

1124

Фотеља А 460 ЕК

01.05.2009

ком

1.00

12,106.80

1125

Фотеља А 460 ЕК

01.05.2009

ком

1.00

12,106.80

1126

Фотеља А 460 ЕК

01.05.2009

ком

1.00

12,106.80

1127

Фотеља А 460 ЕК

01.05.2009

ком

1.00

12,106.80

1128

Столица А 4500 ЕК

01.05.2009

ком

1.00

10,873.70

1129

Столица А 4500 ЕК

01.05.2009

ком

1.00

10,873.70

1130

Столица А 4500 ЕК

01.05.2009

ком

1.00

10,873.70

1131

Столица А 4500 ЕК

01.05.2009

ком

1.00

10,873.70

1132

Столица А 4500 ЕК

01.05.2009

ком

1.00

10,873.70

1133

Столица А 4500 ЕК

01.05.2009

ком

1.00

10,873.70

1134

Столица А 4500 ЕК

01.05.2009

ком

1.00

10,873.70

1135

Столица А 4500 ЕК

01.05.2009

ком

1.00

10,873.70

1136

Столица А 4500 ЕК

01.05.2009

ком

1.00

10,873.70

1137

Столица А 4500 ЕК

01.05.2009

ком

1.00

10,873.70

1138

Столица А 4500 ЕК

01.05.2009

ком

1.00

10,873.70

1139

Столица А 4500 ЕК

01.05.2009

ком

1.00

10,873.70

1140

Столица А 4500 ЕК

01.05.2009

ком

1.00

10,873.70

1141

Столица А 4500 ЕК

01.05.2009

ком

1.00

10,873.70

1142

Столица А 4500 ЕК

01.05.2009

ком

1.00

10,873.70
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1143

Столица А 4500 ЕК

01.05.2009

ком

1.00

10,873.70

1144

Столица А 4500 ЕК

01.05.2009

ком

1.00

10,873.70

1145

Столица А 4500 ЕК

01.05.2009

ком

1.00

10,873.70

1146

Фотеља КВАДРО

01.05.2009

ком

1.00

12,106.80

1147

Фотеља КВАДРО

01.05.2009

ком

1.00

12,106.80

1148

Фотеља КВАДРО

01.05.2009

ком

1.00

12,106.80

1149

Фотеља КВАДРО

01.05.2009

ком

1.00

12,106.80

1150

Фотеља КВАДРО

01.05.2009

ком

1.00

12,106.80

1151

Фотеља МАНАГЕР А

01.05.2009

ком

1.00

22,420.00

1152

Фотеља МАНАГЕР Б

01.05.2009

ком

1.00

21,830.00

1153

Фотеља МАНАГЕР Б

01.05.2009

ком

1.00

21,830.00

1154

Фотеља МАНАГЕР Б

01.05.2009

ком

1.00

21,830.00

1155

Фотеља МАНАГЕР Б

01.05.2009

ком

1.00

21,830.00

1156

Фотеља МАНАГЕР Б

01.05.2009

ком

1.00

21,830.00

1157

Фотеља МАНАГЕР Б

01.05.2009

ком

1.00

21,830.00

1158

Фотеља МАНАГЕР Б

01.05.2009

ком

1.00

21,830.00

1159

Фотеља МАНАГЕР Б

01.05.2009

ком

1.00

21,830.00

1160

Фотеља МАНАГЕР Б

01.05.2009

ком

1.00

21,830.00

1161

Галантерија у тоалетима В спрат

01.05.2009

ком

1.00

25,370.00

1162

Ентеријерски радови В спрат

01.05.2009

ком

1.00

5,170,122.59

1163

Плакар Финансијка служба

01.05.2009

ком

1.00

156,928.60

1164

Плакар Правна служба

01.05.2009

ком

1.00

156,928.60

1165

Плакар Извршни директор

01.05.2009

ком

1.00

160,530.24

1166

Електро инсталације В спрат

01.05.2009

ком

1.00

859,118.05

1167

ФЦ апарати (расхладни систем)

01.05.2009

ком

1.00

1,488,501.06

1168

Плакар Финансијска служба 12.2м

01.05.2009

ком

1.00

178,010.20

1169

Плакар Правна служба 11.75м

01.05.2009

ком

1.00

171,444.25

1170

Плакар ходник 7.55м

01.05.2009

ком

1.00

110,162.05

1171

Плакар Архива 9.4м

01.05.2009

ком

1.00

137,155.40

1172

Плакар Архива 7.77м

01.05.2009

ком

1.00

113,372.07

1173

Плакар Архива Г 14.34м

01.05.2009

ком

1.00

209,172.47

1174

Сто за Архиву

01.05.2009

ком

1.00

17,986.98

1175

Огласна табла Трпезарија

01.05.2009

ком

1.00

15,738.60

1176

Рачунар Интел WИНВиста Бусс

01.05.2009

ком

1.00

74,570.00

1178

Рачунар Интел WИНВиста Бусс

01.05.2009

ком

1.00

74,569.99

1179

СWИЦХ-ЛИНКСYС СРW2048

01.05.2009

ком

1.00

115,463.00

1180

Самсунг 3471НД

02.04.2009

ком

1.00

38,707.78

1181

ЛЕ 46А551 САМСУНГ

15.05.2009

КОМ

1.00

109,599.00

1182

Израда и уградња фиксних платнених ролетни

16.05.2009

ком

1.00

66,729.00

1183

Накнадни радови -Бојлер и пратећа инсталација

20.05.2009

ком

1.00

77,733.46

1184

ФОТЕЉА КВАДРО ЕКО

01.06.2009

ком

1.00

48,427.20
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1185

Фотокопир апарат ИР 2018

15.06.2009

ком

1.00

71,474.96

1186

ФОТЕЉА ДИВА ЦХЕСТЕР

19.06.2009

КОМ

1.00

56,280.00

1188

Рутер етн Линксyс 10/100ВПН 4-порт

06.07.2009

ком

1.00

26,091.21

1189

Рутер етн Линксyс 10/100ВПН 4-порт

06.07.2009

ком

1.00

26,091.22

1190

Бојлер Аристон са електроинсталацијама.

16.07.2009

ком

1.00

40,736.66

1191

Рачунар Интел са Wин XП И Оффице 2007

09.07.2009

ком

1.00

91,486.80

1192

Мобилни телефон Нокиа Н97

01.08.2009

ком

1.00

66,850.00

1194

Моб.тел.Нокиа 8800 Царбон.т

15.09.2009

ком

1.00

113,500.00

1195

Моб.тел. Нокиа 8800 Царбон.т

15.09.2009

ком

1.00

113,500.00

1196

Тоyота РАВ 4 2.2 Д ЛТД ЦС

01.02.2009

ком

1.00

2,739,750.00

1197

Шкода Суперб Амбитион 2,0 ТДИ АГ 1968 ццм

20.11.2009

ком

1.00

2,463,999.30

1198

Тоyота РАВ 4 2.2 Д-4Д 150ХП 4x45ДМ/Т6 ЕXЕЦУТИВЕ

20.12.2009

КОМ

1.00

2,899,825.00

1200

Канц.сто 820а Вит

01.05.2009

ком

1.00

36,990.00

1201

Канц.сто 820а Вит

01.05.2009

ком

1.00

36,990.00

1202

Канц.сто 3024 Вит

01.05.2009

ком

1.00

34,900.00

1203

Столица 0841Б

01.05.2009

ком

1.00

14,990.00

1204

Столица 0841Б

01.05.2009

ком

1.00

14,990.00

1205

Столица 0841Ц

01.05.2009

ком

1.00

9,990.00

1206

Столица 0841Ц

01.05.2009

ком

1.00

9,990.00

1207

Столица 0841Ц

01.05.2009

ком

1.00

9,990.00

1208

Столица 0841Ц

01.05.2009

ком

1.00

9,990.00

1209

Столица 0841Ц

01.05.2009

ком

1.00

9,990.00

1210

Столица 0841Ц

01.05.2009

ком

1.00

9,990.00

1211

Столица 0841Ц

01.05.2009

ком

1.00

9,990.00

1212

Столица 0841Ц

01.05.2009

ком

1.00

9,990.00

1213

Столица 0813 Ц

01.05.2009

ком

1.00

10,990.00

1214

Столица 0813 Ц

01.05.2009

ком

1.00

10,990.00

1215

Столица 0813 Ц

01.05.2009

ком

1.00

10,990.00

1216

Столица 0813 Ц

01.05.2009

ком

1.00

10,990.00

1217

Столица 0813 Б

01.05.2009

ком

1.00

16,600.00

1218

Сто Ф-154ЦY

01.05.2009

ком

1.00

11,107.00

1219

Столица Ц140 ЦY

01.05.2009

ком

1.00

2,790.00

1220

Столица Ц140 ЦY

01.05.2009

ком

1.00

2,790.00

1221

Столица Ц140 ЦY

01.05.2009

ком

1.00

2,790.00

1222

Столица Ц140 ЦY

01.05.2009

ком

1.00

2,790.00

1223

Столица Ц140 ЦY

01.05.2009

ком

1.00

2,790.00

1224

Столица Ц140 ЦY

01.05.2009

ком

1.00

2,790.00

1225

Гарнитура ТДФ Дора

01.05.2009

ком

1.00

60,990.00

1226

Канц.ормар 90x80

01.05.2009

ком

1.00

6,990.00

1227

Канц.ормар 200x80Б

01.05.2009

ком

1.00

10,520.00

1228

Канц.ормар 200x80А

01.05.2009

ком

1.00

13,220.00
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1229

Канц.ормар 200x80А

01.05.2009

ком

1.00

13,220.00

1230

Канц.ормар 200x80А стакло

01.05.2009

ком

1.00

21,319.00

1231

Канц.лад.са бравицом

01.05.2009

ком

1.00

7,430.00

1232

Канц.лад.са бравицом

01.05.2009

ком

1.00

7,430.00

1233

Канц.лад.са бравицом

01.05.2009

ком

1.00

7,430.00

1234

Канц.лад.са бравицом

01.05.2009

ком

1.00

7,430.00

1235

Канц.сто КС 170x100

01.05.2009

ком

1.00

13,510.00

1236

Канц.сто КС 170x100

01.05.2009

ком

1.00

13,510.00

1237

Канц.сто КС 170x100

01.05.2009

ком

1.00

13,510.00

1238

Канц.сто КС 170x100

01.05.2009

ком

1.00

13,510.00

1239

Канц.сто КС 170x100

01.05.2009

ком

1.00

13,510.00

1240

Наставак КСФ 85

01.05.2009

ком

1.00

8,760.00

1241

ТВ полица Стандард Фадо

01.05.2009

ком

1.00

9,990.00

1242

Предс.стандард ПР 2

01.05.2009

ком

1.00

11,653.00

1243

Огледало 818

01.05.2009

ком

1.00

5,500.00

1244

Н ГАР КС4-8

01.05.2009

ком

1.00

6,306.00

1245

Рачунар Интел са WИН Оффице СБ2007 ОЕМ

01.05.2009

ком

1.00

74,569.99

1246

Рачунар Интел са WИН Оффице СБ2007 ОЕМ

01.05.2009

ком

1.00

74,570.00

1247

Рачунар Интел са WИН Оффице СБ2007 ОЕМ

01.05.2009

ком

1.00

74,569.99

1248

Рачунар Интел са WИН Оффице СБ2007 ОЕМ

01.05.2009

ком

1.00

74,570.00

1249

ДАЕWОО ВЦ РЦ-7009Б усисивач

01.06.2009

КОМ

1.00

6,899.00

1250

МИДЕА МСГ-12ХРИ клима

01.06.2009

КОМ

1.00

19,199.00

1251

МИДЕА МСГ-18ХРИ клима

01.06.2009

КОМ

1.00

28,999.00

1252

ЛИЕБХЕРР КТ - 14300 фрижидер

01.06.2009

КОМ

1.00

16,299.00

1253

МЕТАЛНИ НАМЕШТАЈ ГАРНИТУРА

01.05.2009

КОМ

1.00

37,542.88

1254

Уградња и монт.видео надзор,аларм систем и интерфон

01.05.2009

ком

1.00

65,890.00

1255

Уређење ентеријера-плафон,улаг.у туђа о.с

01.05.2009

ком

1.00

33,000.00

1256

Уређење ентеријера- Ул.у т.ос

01.05.2009

ком

1.00

161,400.00

1257

Улагања у туђа ос.сред.-електро инсталација

01.05.2009

ком

1.00

30,320.00

1258

Челична роло врата- ул.у туђ.ос.

20.05.2009

ком

1.00

44,556.80

1259

Антенска инсталација у објекту

01.05.2009

ком

1.00

20,063.00

46-1

Доградња телефонске централе

27.04.2009

ком

1.00

81,122.42

06.10.2009 ком
26.01.2010 ком

1.00

46-2
Доградња телефонске централе
1261-1 Програм ОФФИЦЕ ПРО 2007

1.00

101,638.12
31,848.20

1260

Моб.тел.8800 Царбон Титаниум

05.01.2010 ком

1.00

116,999.00

1261

Компјутер Тосхиба Портеге Р600-11Б

26.01.2010 ком

1.00

147,490.00

1262

Мобилни телефон НОКИА Е 52

29.01.2010 ком

1.00

28,000.00

1263

Мобилни телефон НОКИА Е 52

29.01.2010 ком

1.00

28,000.00

1264

Телевизор ЛГ

16.02.2010 ком

1.00

65,999.00

1265

Компјутер И 7400 са WИНX и ОФФИЦЕ СБЕ 2007

27.01.2010 ком

1.00

101,780.28

1266

Компјутер ИНТЕЛ са WИНX ПРО и ОФФИЦЕ СБЕ 2007

26.01.2010 ком

1.00

74,640.00
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1267

Компјутер ИНТЕЛ са WИНX ПРО и ОФФИЦЕ СБЕ 2007

26.01.2010 ком

1.00

74,640.00

1268

Компјутер ИНТЕЛ са WИНX ПРО и ОФФИЦЕ СБЕ 2007

26.01.2010 ком

1.00

74,640.00

1269

Компјутер ИНТЕЛ са WИНX ПРО и ОФФИЦЕ СБЕ 2007

26.01.2010 ком

1.00

74,640.00

1270

Компјутер ИНТЕЛ са WИНX ПРО и ОФФИЦЕ СБЕ 2007

26.01.2010 ком

1.00

74,640.00

1271

Компјутер ИНТЕЛ са WИНX ПРО и ОФФИЦЕ СБЕ 2007

26.01.2010 ком

1.00

74,640.00

1272

Моб.тел.НОКИА Н97 БЛАЦК (АРТ 793)

01.02.2010 ком

1.00

59,999.00

1273

Штампач САМСУНГ 3471 НД

04.02.2010 ком

1.00

38,196.60

1274

Штампач САМСУНГ 3471 НД

04.02.2010 ком

1.00

38,196.60

1275

Компјутерски орман 31У 600X800X1600 (6831)

08.03.2010 ком

1.00

37,552.32

1276

Врата двокрилна универ

10.03.2010 ком

1.00

28,000.00

1277

Мобилни телефон САМСУНГ Д980

12.03.2010 ком

1.00

28,350.00

1278

Камера ПАНАСОНИЦ ХДЦ-ХС300ЕПК

26.03.2010 ком

1.00

124,499.00

1279

Мобилни телефон НОКИА Е52

29.03.2010 ком

1.00

31,000.00

1280

Орман БАСИЦ 125 универ фаггио/ценере 45x135

19.04.2010 ком

1.00

12,176.00

1281

Витрина БАСИЦ 124 универ фаггио/ценере 45x135x124

19.04.2010 ком

1.00

12,957.00

1282

Компјутер ТОСХИБА ТЕЦРА С11-11Х са ОФФ.СБ2007 ОЕМ

30.04.2010 ком

1.00

125,439.84

1283

Штампач САМСУНГ ЦЛП-315

21.05.2010 ком

1.00

14,413.70

1284

Штампач САМСУНГ ЦЛП-315

21.05.2010 ком

1.00

14,413.70

1285

Апарат за еспресо ЦП2500

03.06.2010 ком

1.00

40,235.52

1286

Мобилни телефон НОКИА Н97 мини

29.06.2010 ком

1.00

67,000.00

1287

Мобилни телефон НОКИА Е72

14.04.2010 ком

1.00

45,000.00

1288

Компј.лаптоп ХП са wин.732ФПП и М.Офф.СБ 2007

27.07.2010 ком

1.00

143,558.76

1289

Компјутер е 3300 са WИН7 ПРО и МС оффис 2007С

05.08.2010 ком

1.00

82,566.00

1290

Компјутер е 3300 са WИН7 ПРО И МС оффице 2007СБ

05.08.2010 ком

1.00

82,566.00

1291

Фотоапарат ЦАНОН А3100ИС

05.08.2010 ком

1.00

20,999.28

1292

Мобилни тел.САМСУНГ Ц6112

26.08.2010 ком

1.00

15,300.00

1293

Мобилни тел.САМСУНГ Ц6112

26.08.2010 ком

1.00

15,300.00

1294

Мобилни тел.НОКИА 6303Ц

26.08.2010 ком

1.00

15,400.00

1295

Мобилни тел.С.Е. ВИВАЗ Про

03.09.2010 ком

1.00

38,350.00

1296

Плаyер ЛГ ХЛБ54С Блу-раy Соунд Бар

21.09.2010 ком

1.00

78,399.00

1297

Телевизор ЛГ ЛЕД 42ЛЕ5300 ФуллХД

21.09.2010 ком

1.00

99,900.00

1298

Мобилни телефон НОКИА Н8

01.10.2010 ком

1.00

100,000.00

1299

Телевизор ЛГ ЛЕД ЛЦД ТВ 42ЛЕ5300 ФуллХД

05.10.2010 ком

1.00

99,990.00

1300

Клима Нордстар 9 БТУ

12.10.2010 ком

1.00

34,379.64

1301

Плаyер ЛГ ХЛБ54С Блу-раy Соунд Бар

11.10.2010 ком

1.00

72,900.00

1302

Компјутер Е5400 са wин 7 про и Оффице 2007СБЕ

13.10.2010 ком

1.00

89,382.96

1303

Фоток.штампач и скенер мултинам.ХП 1212 НФ

19.10.2010 ком

1.00

23,500.00

1304

СЛИКА 1 -ПРИЦА БОГДАН

27.10.2010 ком

1.00

85,341.33

1305

СЛИКА 2 -ПРИЦА БОГДАН

27.10.2010 ком

1.00

85,341.33

1306

СЛИКА 3 -ПРИЦА БОГДАН

27.10.2010 ком

1.00

85,341.34

1307

Клима Мидеа 12

01.11.2010 ком

1.00

39,489.00

1308

Тросед БОСТОН

09.11.2010 ком

1.00

108,814.88

1309

Видео надзор ДВР уређај

11.11.2010 ком

1.00

109,598.40

90

Републичка радиодифузна агенција, Информатор о раду, ажуриран дана 20. 07. 2011.

1310

Слика 4 (Богдан Прица)

12.11.2010 ком

1.00

75,301.00

1311

Штампач ХП П2055дн

18.11.2010 ком

1.00

43,612.80

1312

Штампач ХП П2055дн

18.11.2010 ком

1.00

43,612.80

1313

Компјутер У30ЈЦ-QX211Д са Wин7 ПРО и МС ОФФИЦЕ

18.11.2010 ком

1.00

129,444.48

1314

Компјутер Тосхиба Портеге Р700 са МС ОФФИЦЕ СБЕ

18.11.2010 ком

1.00

148,899.60

1315

Слика бр.5-Богдан Прица

10.12.2010 ком

1.00

60,241.00

1316

Слика бр.6-Богдан Прица

10.12.2010 ком

1.00

60,241.00

1317

Штампач мултиф. ИР 2520 ИИ

03.12.2010 ком

1.00

230,803.28

1318

Камера за видео надзор-улаз

21.12.2010 ком

1.00

19,328.40

1319

Комуникатор

21.12.2010 ком

1.00

98,000.00

1320

Комуникатор

21.12.2010 ком

1.00

98,000.00

1321

Централни сервер-Тхецус НАС Стораге Н5500

07.12.2010 ком

1.00

204,848.00

1322

Компјутер-Снимач прогр.за 4 канала

16.12.2010 ком

1.00

214,903.80

1323

Уништивач папира КОБРА ШРЕДЕР 240 СС5 ТУРБО

10.12.2010 ком

1.00

46,427.10

1324

Програм АРХИВА И ЕЛЕКТРОНСКИ ДЕЛОВОДНИК

23.12.2010 ком

1.00

865,459.59

1325

Лаптоп Тосхиба Портеге А600-152 са МС оффице СБ 2007

23.12.2010 ком

1.00

116,856.00

1326

Мобилни тел.НОКИА Ц3

25.12.2010 ком

1.00

15,900.00

1327

Мобилни тел.САМСУНГ Ц6122

25.12.2010 ком

1.00

15,800.00

1329

Скенер ЦАНОН ДР 4010Ц 40/80стр/мин

30.12.2010 ком

1.00

265,146.00

1330

Скенер ЦАНОН ДР 2580Ц-25стр/мин

30.12.2010 ком

1.00

126,260.00

1331

Мобилни тел.ДЕЛЛ Стреак Мини 5

29.12.2010 ком

1.00

58,764.00

1332

Мобилни тел.НОКИА Н97 мини

31.12.2010 ком

1.00

46,000.00

66,315,305.93

18. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА
Носачи информација којима располаже Републичка радиодифузна агенција,
насталих у раду, налазе се у просторијама Агенције на адреси Улица Васина 2-4, општина
Стари град, а то су:
1.) архива са документима подносилаца пријава на јавне конкурсе које расписује
Републичка радиодифузна агенција;
2.) електронска база података;
3.) финансијска документа о плаћању накнада за емитовање радио и/или
телевизијског програма;
4.) остала папирна документација: досијеа запослених, документација о
регистрацији органа, отварању ПИБ-а, документација о набавци опреме и
других средстава за рад Агенције.

19. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ
Врсте информација које су настале у раду или у вези са радом Агенције су следеће:
одлуке, жалбе, молбе, решења, закључци, уговори, тонски и видео снимци, записници са
седница, дописи грађана, примљена електронска пошта, документација о извршеним
плаћањима, документа запослених, документација о спроведеним конкурисима, службене
белешке, представке грађана, проговори емитера.
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20. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ДРЖАВНИ ОРГАН ОМОГУЋАВА
ПРИСТУП
Све информације којима располаже, а које су настале у његовом раду или у вези са
његовим радом, Републичка радиодифузна агенција ће саопштити тражиоцу информације,
односно ставити на увид документ који садржи тражену информацију или му издати
копију докумената у складу с одредбама Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја, осим у случајевима када је то право ограничено овим законом.
У раду Републичке радиодифузне агенције у потпуности је заступљено начело
јавности. Грађанима је омогућено обраћање путем представки, приговора, телефона и
непосредног приступа, по заказаном термину.
По захтеву за непосредан увид у предмет, искључења и ограничења се односе
према Закону о слободном приступу информација од јавног значаја (чланови 9, 10 и 14.),
када право на приступ информацијама од јавног значаја:
1) угрожава живот, здравље, сигурност или које друго важно добро неког лица;
2) угрожава, омета или отежава спречавање или откривање кривичног дела,
оптужење за кривично дело, вођење преткривичног поступка, вођење судског
поступка, извршење пресуде или спровођење казне, или који други правно
уређени постпуак, или фер поступање и правично суђење;
3) озбиљно угрожава одрбану земље, националну или јавну безбедност, или
међународне односе;
4) битно умањује способност државе да управља економским процесима у земљи,
или битно отежао остварење оправданих економских интереса;
5) учинио доступним информацију или документ за који је прописима или
службеним актом заснованим на закон одерђено да се чува као државна,
службена, пословна или друга тајна, односно који је доступан само одређеном
кругу лица, а због чијег би одавања могле наступити тешке правне или друге
последице по интересе заштићене законом који претежу над интересом за
приступ информацијама.
Републичка радиодифузна агенција не мора заинтересованом лицу да омогући
права на приступ информацијама, уколико су оне већ објављене и доступне у земљи или
на интернету.
Уколико тражена информација од јавног значаја може да се издвоји од осталих
информација у документу у које РРА није дужан заинтересованом лицу да омогући увид,
Агенција ће омогућити увид у део документа који садржи само издвојену информацију.
Агенција неће заинтересованом лицу да омогући остваривање права на приступ
информацијама од јавног значаја ако то лице злоупотребљава права на приступ
информацијама од јавног значаја, нарочито ако је тражење неразумно, често, када се
понавља захтев за истим или већ добијеним информацијама или када се тражи превелики
број информација.
Агенција неће заинтересованом лицу омогућити остваривање права на приступ
информацијама од јавног значаја ако би тиме повредио право на приватност, право на
углед или које друго право лица на које се тражена информација лично односи, осим:
1) ако је лице на то пристало;
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2) ако се ради о личности, појави или догађају од интереса за јавност, а нарочито
ако се ради о носиоцу државне и политичке функције и ако је информација
важна с обзиром на функцију коју то лице врши,
3) ако се ради о лицу које је својим понашањем, нарочито у вези са приватним
животом, дало повода за тражење информације.
Агенција ће ограничити увид уколико је седница на којој гласају чланови Савета
затворена за јавност, јавности се саопштава само резултат гласања, а појединачно гласање
се уноси у записник који се затим архивира. Одлуком већине присутних чланова Савета
седница или делови седнице могу да буду затворени. Већином пристуних чланова Савет
може да одлучи да јавно гласање буде на затвореном делу седнице или да се изјашњавање
обавља тајним гласањем, на начин предвиђен Статутом Агенције.

21. ИНФОРМАЦИЈЕ О
ИНФОРМАЦИЈАМА

ПОДНОШЕЊУ

ЗАХТЕВА

ЗА

ПРИСТУП

У складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл.
гласник РС", бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) заинтересована лица имају право
на приступ информација од јавног значаја које се односе на рад Републичке радиодифузне
агенције. Уколико не добије одговор у предвиђеном року, обраћа се поверенику за
информације од јавног значаја, који преко овлашћених лица налаже државном органу да у
наведеном року поступи по захтеву.
Захтев за приступ информацијама од јавног значаја може се поднети у писменој
форми (на адресу Републичка радиодифузна агенција, Улица Васина 2-4, 11000 Београд,
факс: 011/2028745) или у електронској форми (на e-mail office@rra.org.rs).
У току 2010. године поднето је 26 захтева за слободан приступ информацијама од
јавног значаја.
Начин подношења захтева
Захтев мора да садржи назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, као и
што прецизнији опис информације која се тражи, а може да садржи и друге податке које
олакшавају проналажење тражене информације. Подносилац захтева не мора да наведе
разлог тражења информације.
Подносилац захтева се обраћа Републичкој радиодифузној агенцији, односно
овлашћеним лицима за поступање по захтевима на слободан приступ информацијама од
јавног значаја у Републичкој радиодифузној агенцији. Овлашћено лице за поступање по
захтевима на слободан приступ информацијама од јавног значаја је члан Савета
Републичке радиодифузне агенције Гордана Суша.
Захтев заинтересованих лица за остваривање права на приступ информацијама од
јавног значаја може да садржи и друге податке који олакшавају проналажење тражене
информација.
Уколико заинтересовано лице поднесе неуредан захтев, без основних података
прописаних Законом о слободном приступу информација од јавног значаја, Републичка
радиодифузна агенција ће поучити то лице како те недостатке да отклони, односно
доставиће упутство о допуни захтева.
Ако заинтересовано лице не отклони недостатке у року од 15 дана од дана пријема
упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, РРА ће
донети закључак о одбацивању захтева као неуредног.
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Приступ информацијама РРА омогућава и на основу усменог захтева
заинтересованог лица, који се саопштава у записник, при чему се такав захтев уноси у
посебну евиденцију и премењују се рокови као да је захтев поднет писмено.
Одлучивање по захтеву
Републичка радиодифузна агенција, најкасније у року од 15 дана од дана пријема
захтева, обавештава заинтересовано лице о поседовању информације, ставља на увид
документ који садржи тражену информацију, односно изда или упути копију тог
документа.
Уколико РРА није у могућности, из оправданих разлога, да у року од 15 дана од
дана пријема захтева обавести заинтересовано лице о поседовању информације, онда
Агенција обавештава то лице и одређује накнадни рок, који није дужи од 40 дана од дана
пријема захтева, у коме обавештава о поседовању информације, ставити му је на увид и
издати, односно упутити копију тог документа.
Увид у документ врши се у службеним просторијама РРА, а лицу које није у стању
да без пратиоца изврши увид у документ који садржи тражену информацију, омогућиће се
да то учини уз помоћ пратиоца.
Заинтересовано лице може да уложи жалбу Поверенику за информације од јавног
значаја, уколико РРА не одговори на захтев у року, у складу са Законом о слободном
приступу информацијама од јавног значаја.
Увид у документа који садржи тражену информацију је бесплатан. Копија се издаје
уз обавезу плаћања накнаде нужних трошкова израде те копије, а у случају упућивања и
трошкове упућивања. Од обавеза плаћања накнада за израду копије ослобођени су
новинари када копију документа захтевају ради обављања свог позива, удружења за
заштиту људских права када копију документа захтевају ради остваривања циљева
удружења и сва лица када се тражена информација односи на угрожавање, односно
заштиту здравља становништва и животне средине.
Републичка радиодифузна агенција издаје копију документа који садржи тражену
информацију у облику у које се информација налази.
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