Савет Републичке радиодифузне агенције на основу члана 49 и 50 Закона о радиодифузији („Сл.гласник РС“ број 42/02, 97/04,
76/05, 79/05-др.закон, 62/06, 85/06 и 41/09), члана 8 и 100 Закона о електронским комуникацијама( „Сл.гласник РС“ број 44/2010),
Правилника о утврђивању Плана расподеле фреквенција/локација за терестричке аналогне ФМ и ТВ радиодифузне станице за
територију Републике Србије („Сл.гласник РС“ број 9/12 и 30/12) и члана 5 Статута Републичке радиодифузне агенције („Сл.гласник
РС“број 102/05) расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛE ЗА ЕМИТОВАЊЕ
ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРОГРАМА
ПОДРУЧЈЕ ЖЕЉЕНЕ ЗОНЕ СЕРВИСА - ЦЕЛА РЕПУБЛИКА
МРЕЖА К 5

колона 1

колона 2

колона 3

колона 4

колона 5

колона 6

р.бр.

Базичне локације фреквенција

Канал

Појединачна висина годишње
накнаде
за емитовање програма (дин.)

Годишња накнада за коришћење
радио фреквенције (дин.)

Депозит за пријаву на јавни конкурс
(дин.)

56.559.958,00

5.126.879,52

14.139.989,00

1

Авала

28

2

Београд - Канарево брдо

32

3

Београд - Стојичино брдо

25

4

Црвени Чот

30

5

Суботица - Црвено село

36

6

Сомбор

46

7

Кикинда

67

8

Вршац

43

9

Црни врх - Јагодина

38

10

Јастребац

33

11

Тупижница

31

12

Дели Јован

6

13

Кладово

53

14

Овчар

56

1

1.

15

Рудник

60

16

Гоч

45

17

Ваљево - Пећина

58

18

Торник

59

19

Ужице - Забучје

26

20

Бајина Башта

39

21

Прибој - Бић

43

22

Пријепоље - Градина

42

23

Нова Варош

34

24

Цер

52

25

Гучево

44

26

Црни врх - Пирот

58

27

Бесна Кобила

59

28

Врање - Пљачковица

21

29

Копаоник

46

30

Нови Пазар- Шутеновачко брдо

43

31

Рашка - Градац

38

32

Маљен

32

33

Београд - Крњача

54

УСЛОВИ КОНКУРСА

Подносилац пријаве за издавање дозволе за емитовање програма мора уз пријаву, да достави следећу документацију:
2.1. као доказ о испуњености техничких услова:
попис студијских уређаја, техничке параметре тих уређаја који гарантују квалитет произведеног сигнала, као и рачуне, царинске
декларације, уговоре о стицању и сл. којима се доказује набавка студијских уређаја - важи за подносиоце пријаве који у тренутку
расписивања конкурса емитују програм;
попис студијских уређаја који ће гарантовати квалитет сигнала, као и предуговоре и/или предрачуне за набавку студијских
уређаја - за подносиоце пријава који у тренутку расписивања конкурса не емитују програм;
доказ о власништву или уговор/предуговор о закупу непокретности, односно пословног простора адекватног за производњу и
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емитовање ТВ програма.
Грађевински елаборат, или извод из овереног грађевинског пројекта са одговарајућим плановима/скицама и подацима, оверен од
стране овлашћеног пројектаната (пројектанта са лиценцом) о коришћеном простору или пројекат изведеног стања, оверен од
стране овлашћеног пројектанта (пројектанта са лиценцом).
Раније добијене дозволе, уговоре који омогућавају емитовање програма (уколико постоје) или другу одговарајућу документацију
којом се доказује раније стечено право на емитовање програма – важи за подносиоце пријаве који у тренутку расписивања
конкурса емутују програм.
2.2. Као доказе о испуњености организационих услова:
2.2.1. Општих организациони услова
Акт о оснивању правног лица које се јавља на конкурс;
Одлуку о разврставању правног лица подносиоца пријаве;
Потврду пореске управе о извршеној регистрацији (ПИБ);
Потврду пореске управе о извршеном евидентирању за ПДВ;
Колективни уговор или Правилник о раду;
Акт о систематизацији послова којим се регулише број запослених и врста послова, услови за обављање поједних послова и
потребан број извршилаца и ангажовање лица ван радног односа (по уговору);
Подаци о персоналној структури запослених и ангажованих лица ван радног односа на дан пријаве на јавни конкурс, важи за
подносиоце пријаве који у тренутку расписивања конкурса емитују програм;
Доказ о пријави запослених надлежним службама и доказе о уплати законом утврђених пореза и доприноса (ППП образац) –
важи за подносиоце пријаве који у тренутку расписивања конкурса емитују програм.
2.2.2. Организационо-правних услова
извод из Регистра Агенције за привредне регистре о регистрацији привредног субјекта;
Када су оснивачи или суоснивачи подносиоца пријаве други привредни субјекти, изводе из Регистра Агенције за привредне
регистре за осниваче или суосниваче подносиоца пријаве;
Када су оснивачи или суоснивачи подносиоца пријаве физичка лица,оверену од стране суда или органа управе изјаву да немају
учешћа у капиталу других правних субјеката, а уколико имају потребно је доставити изводе из Регистра Агенције за привредне
регистре о регистрацији тих привредних субјеката;
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Оверена од стране суда или органа управе изјава да се евентуалним издавањем дозволе за емитовање програма неће остварити
недозвољена медијска концентрација, сходно члану 97, 98, 99, 100, 101, 102 и 129 Закона о радиодифузији.
2.2.3. Организационо-финансијских услова
Подносилац пријаве који у време подношења пријаве емитује програм, треба да достави:
Финансијски извештај са билансом стања и билансом успеха за последњу пословну годину пре године у којој се подноси пријава
на јавни конкурс;
Уколико је подносилац пријаве разврстан као велико правно лице извештај о ревизији финансијских извештаја коју је оверио
независни ревизор;
Потврду Министарства финансија-пореске управе о измирењу пореских обавеза;
Уговоре са носиоцима ауторских и сродних права и оверене изводе из банке о измирењу свих обавеза проистеклих из уговора;
Важеће комерцијалне уговоре о купопродаји пропагандног времена, спонзорству програма и друге комерцијалне уговоре;
Оверен налог са износом уплаћеног депозита или извод банке којим се потврђује уплата депозита .
Подносилац пријаве који у време подношења пријаве не емитује програм, треба да достави:
Пројекцију планираних годишњих прихода и расхода са њиховом спецификацијом, за период од пет година;
Банкарску гаранцију у минималној висини годишње накнаде за добијено право на емитовање програма или оверен налог са
уплаћеним годишњим износом накнаде, сврха уплате : УПЛАТА ГОДИШЊЕГ ИЗНОСА НАКНАДЕ ЗА ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ
КОНКУРС ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ЕМИТОВАЊЕ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРОГРАМА;
Оверен налог са износом уплаћеног депозита или извод из банке којим се потврђује уплата депозита.
2.3. Као доказ о испуњности програмских услова:
Програмски елаборат који обухвата разрађени програмски концепт са оквирном програмском шемом, поштујући минималне
програмске стандарде прописане чланом 68 Закона о радиодифузији и Стратегијом развоја радиодифузије у Србији до 2013.
године. Програмски елаборат и програмска шема (сваки лист), морају бити оверени печатом подносиоца пријаве и потписани од
стране одговорног лица;
Важеће уговоре о заштити ауторских и сродних права закључене између организација за колективно остваривање ауторског и
сродних права (регистрованих у Заводу за интелектуалну својину) и подносиоца пријаве - важи за подносиоце пријаве који у
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тренутку расписивања конкурса емитују програм;
Потврде организација за колективно остваривање ауторских и сродних права о измирењу обавеза насталих на основу уговора –
важи за подносиоце пријаве који у тренутку расписивања конкурса емитују програм;
Актуелне уговоре о емитовању играног и сличног програма (нпр. серије, филмови и др.) – важи за подносиоце пријаве који у
тренутку расписивања конкурса емитују програм,
Одлуку о именовању главног и одговорног уредника програма .
3. УСЛОВИ ЗА ДОБИЈАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА РАДИОДИФУЗНУ СТАНИЦУ
Подносилац пријаве за издавање дозволе за емитовање програма мора да испуни и услове утврђене Законом о електронским
комуникацијама и прописима донетим на основу њега које подносилац пријаве треба да испуњава за добијање дозволе за радиодифузну
станицу:
Уговор са пројектантском организацијом или пројектантом овлашћеним у складу са важећим републичким прописима за
израду техничке документације, а према Правилнику о обрасцима захтева за издавање појединачне дозволе за коришћење
радио-фреквенција („Сл.гласник РС” бр.8/11).
4. ВИСИНА ПОЈЕДИНАЧНЕ ГОДИШЊЕ НАКНАДЕ
а) висина појединачне годишње накнаде, која се сходно члану 66 Закона о радиодифузији плаћа Републичкој радиодифузној
агенцији
4.1 Висина појединачне годишње накнаде за добијено право на емитовање телевизијског програма, налази се у табели у колони 4.
б) висина појединачне годишње накнаде која се сходно члану 26 Закона о електронским комуникацијама плаћа Републичкој
агенцији за електронске комуникације
4.2. Висина појединачне годишње накнаде која се плаћа за коришћење радио фреквенција на основу издатих дозвола за радиодифузне
станице, налази се у колони 5.
5. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
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5.1. Рок за подношење пријаве на јавни конкурс заједно са прописаном документацијом је 60 дана од дана објављивања огласа.
6. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
6.1. Рок за доношење одлуке о целовитој дозволи за емитовање програма је 90 дана од дана објављивања листе пријављених на јавни
конкурс.
7. ДЕПОЗИТ
7.1. Подносиоци пријава на јавни конкурс, обавезни су да уплате депозит чији износ се налази у табели у колони 6.
7.2. Депозит се уплаћује на рачун Републичке радиодифузне агенције 840-714804-95 са назнаком: уплата депозита за пријаву на јавни
конкурс за издавање дозволе за емитовање програма.
НАПОМЕНА:
На основу члана 59 Закона, дозвола за емитовање програма издаје се на период од осам година. Емитер је обавезан да се
придржава начина и временског распореда преласка са аналогног на дигитално емитовање програма, на основу Правилника о преласку
са аналогног на дигитално емитовање телевизијског програма и приступу мултиплексу у терестричкој дигиталној радиодифузији
(„Сл.гласник РС“ број 55/12) који је усклађен са међународно преузетим обавезама Републике Србије.
Сходно члану 48 Закона, може се одобрити да највише до три емитера заједнички емитују програм на истој радио фреквенцији и
у истој жељеној зони сервиса. Подносиоци пријава који желе заједнички да користе исту радио фреквенцију подносе и уговор којим се
регулише време емитовања програма сваког од емитера који намерава заједнички да користи радио фреквенцију.
Под одређеним условима (међународна координација радиофреквенција, координација радиофреквенција са Војском Србије и
Минстарством унутрашњих послова и сл.) може доћи до измена појединачних фреквенција/локација. Трошкове ових измена, сходно
Закону о електронским комуникацијама, сноси емитер.
Агенција и Савет Републичке радиодифузне агенције обезбеђује јавност сопственог рада јавним разговорима са кандидатима пре
одлучивања о издавању дозволе, сходно члану 32 Статута Републичке радиодифузне агенције. Кандидати су дужни да се одазову позиву
на разговор.

6

Агенција задржава право да од подносилаца пријава затражи и додатну документацију и образложење, уколико процени да је то
неопходно. Подносиоци пријава су дужни да се одазову позиву Агенције и доставе затражену документацију и образложење.
Подносилац пријаве може да достави и другу документацију за коју сматра да је од значаја за добијање дозволе за емитовање
програма.
Подносилац пријаве тражену документацију мора доставити у оригиналу или оверене фотокопије.
Сваки лист приложеног доказа о испуњености техничких услова мора бити оверени печатом подносиоца пријаве и потписан од
стране овлашћеног лица. То се односи на следећу документацију :
попис студијских уређаја и техничке параметре тих уређаја који гарантују квалитет произведеног сигнала,
доказ о власништву или уговор о закупу непокретности, односно пословног простора адекватног за производњу и емитовање ТВ
програма,
грађевински елаборат, или извод из овереног грађевинског пројекта са одговарајућим плановима/скицама и подацима о
коришћеном простору или пројекат изведеног стања, оверен од стране овлашћеног пројектанта (пројектанта са лиценцом)
Сваки лист доказа о испуњености програмских услова мора бити оверен печатом подносиоца пријаве и потписани од стране
овлашћеног лица. То се односи на следећу документацију:
програмски елаборат који обухвата разрађени програмски концепт са оквирном програмском шемом, поштујући минималне
програмске стандарде прописане чланом 68 Закона о радиодифузији и Стратегијом развоја радиодифузије у Србији до 2013.
године.
Подносилац пријаве је дужан да документацију, достави Агенцији у два примерка, сложену у регистраторе, као и да уз сваки
примерак документације (регистратор) приложи списак документације коју подноси , оверен од стране овлашћеног лица.
Образац пријаве на јавни конкурс може се преузети лично у Републичкој радиодифузној агенцији или са Интернет сајта
www.rra.org.rs
Конкурс се сматра отвореним даном објављивања огласа у средствима јавног информисања.
Републичка радиодифузна агенција
председник Савета
Епископ јегарски др Порфирије (Перић)
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