На основу чл. 36. Закона о радиодифузији („Сл. гласник РС“ бр. 42/02, 97/04, 76/05,
79/05-др. закон, 62/06, 85/06, 86/06 – испр.) и чл. 31. и 32. Статута Републичке
радиодифузне агенције („Сл. гласник РС“ бр. 102/05) Републичка радиодифузна агенција
објављује

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
Републичке радиодифузне агенције
за 2008. годину
Правни статус Републичке радиодифузне агенције
Републичка радиодифузна агенција је основана Законом о радиодифузији („Сл.
гласник РС“ бр. 42/02, 97/04, 76/05, 79/05-др. закон, 62/06, 85/06, 86/06 – испр.) 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 (у даљем тексту: 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 њима повезаним, споредним или изведеним
делатностима, што је прописано одредбом члана 6. Закона о радиодифузији (у даљем
тексту: Закон).
Финансијске услове за почетак рада Агенције обезбедила је Влада Републике
Србије октобра 2003. године, сходно одредбама из члана 116 Закона, а од 1. јануара 2007.
године Агенција 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.
Орган Агенције је Савет Републичке радиодифузне агенције (у даљем тексту:
Савет), а председник Савета има овлашћења директора Агенције, односно представља и
заступа Агенцију. Састав Савета, избор, поступак предлагања чланова Савета, неспојивост
са чланством у Савету, мандат, трајање и престанак мандата чланова и начин рада Савета
Агенције утврђен је одредбама чл. 22. до чл. 33. Закона.
Стручним службама Агенције руководи извршни директор Републичке
радиодифузне агенције, чије су надлежности и овлашћења одређена одредбама
Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији послова и задатака
Републичке радиодифузне агенције и одредбама Правилника о раду.
Агенција има својство правног лица, делатност обавља под именом Републичка
радиодифузна агенција, а од 18. јуна 2007. године, седиште Агенције је у Београду, ул.
Васина бр.2-4.

Овлашћења, права и надлежности
Републичке радиодифузне агенције
Овлашћења, права и надлежности Агенција предузима, спроводи, остварује и
поступа на основу:
- Закона о радиодифузији („Сл. гласник РС“ бр. 42/02, 97/04, 76/05, 79/05-др. закон,
62/06, 85/06, 86/06 – испр.);
- Закона о телекомуникацијама („Сл. гласник РС“ број 44/03 и 36/06 );
- Закона о оглашавању („Сл. гласник РС“ бр 79/05);
- Закона о јавном информисању („Сл. гласник РС “бр 43/03 и 61/05);
- 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) .
Ради спровођења овлашћења и надлежности из Закона о радиодифузији и других
закона, Савет Агенције је до данас донео следећа акта:
- Статут Републичке радиодифузне агенције („Сл. гласник РС“ бр. 102/05), уз
сагласност Скупштине;
- Стратегија развоја развоја радиодифузије у Републици Србији до 2013. године
(„Сл. гласник РС“115/05), уз сагласност Владе Републике Србије;
- Правилник о издавању дозвола за емитовање програма;
- Правилник о мерилима за утврђивање висине накнаде за емитовање радио и/или
телевизијског програма уз сагласност Владе Републике Србије;
- Правилник о поступку и условима изрицања мера и одузимању дозволе емитерима;
- Правилник о поступку принудног извршења одлука Савета Републичке
радиодифузне агенције (престао да важи на основу одлуке Уставног суда Србије,
број IУ – 255/06 од 2. децембра 2008. године);
- Правилник о садржини и обрасцу легитимације лица овлашћеног за принудно
извршење одлука Савета Републичке радиодифузне агенције;
- Правилник о садржају и формату жига за печаћење.

I Савет Републичке радиодифузне агенције
Савет Републичке радиодифузне агенције, у 2008. години, одржао је:
-

11 (jeданаест) редовних седница;
7 (седам) ванредних седница.

Током 2008. године Савет је одлучивао по претходно расписаном Јавном конкурсу
за издавање дозвола за емитовање радио и/или телевизијског програма на локалним
подручјима и Јавном конкурсу за издавање дозвола за емитовање радио и/или
телевизијског програма на подручју региона, подручју града Београда и локалним
подручјима. Заседања Савета су у 2008. години, по броју и обиму превазишла оквире
утврђене Статутом и Пословником о раду, а у циљу целисходнијег, рационалнијег и
правовременог припремања и утврђивања чињеница о подносиоцима пријава на Јавне
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конкурсе, као и праћења предизборне кампање за председничке изборе, јануара 2008.
године и кампање за локалне, покрајинске и републичке скупштинске изборе, маја 2008.
године. Ради ефикаснијег и бржег поступања, чланови Савета су у континуитету између
заседања радили у радним групама на обради података и давању смерница стручним
службама Агенције.
Савет РРА је на 23. редовној седници, одржаној 29. јула 2008, изабрао новог
председника и заменика председника Савета, на основу члана 11 Статута РРА. За
председника Савета изабран је епископ јегарски др Порфирије (Перић), а за заменика
председника Савета изабран је Горан Караџић. Са тих функција разрешени су Ненад
Цекић и Александар Васић, који су остали чланови Савета. Савет РРА је наставио да
функционише у истом саставу.
Након поступака спроведених на основу Закона, прибављених извештаја Стручне
службе Агенције, тражених и добијених извештаја и података од других тела, органа и
организација, активности Савета током 2008. године, оквирно се могу поделити у више
група:
1.
Подзаконска акта Агенције
- Савет је донео 2 (два) правна акта са снагом опште обавезујућег упутства:
• Опште обавезујуће упутство РТВ станицама (емитерима) за понашање у
предизборној кампањи за председничке изборе 2008. године;
• Опште обавезујуће упутство РТВ станицама (емитерима) за понашање у
предизборној кампањи за локалне, покрајинске и републичке скупштинске
изборе 2008. године.
- као и 2 (два) правна акта са снагом препоруке емитерима:
• Препоруку комерцијалним РТВ станицама (емитерима) о изнајмљивању
термина у кампањи за председничке изборе 2008. године;
• Препоруку комерцијалним РТВ станицама (емитерима) о изнајмљивању
термина у кампањи за локалне, покрајинске и републичке скупштинске
изборе 2008. године
- Савет РРА је најавио да у наредном периоду намерава да, у складу са својим
законским овлашћењима, донесе додатну регулативу у области кабловског
емитовања програма и у области оглашавања. На званичној Интернет
презентацији постављен је позив свим емитерима, кабловским дистрибутерима,
новинарским организацијама, професионалним удружењима и свим другим
заинтересованим да пошаљу предлоге и сугестије којима ће указати на главне
проблеме и могућа решења истих које треба посебно обрадити у подзаконској
регулативи. Савет намерава да подзаконску регулативу из ове области донесе у
току 2009. године.
2. Јавни конкурси за издавање дозвола за емитовање телевизијског и радијског
програма
Савет РРА је током 2008. године донео одлуке о издавању дозвола за емитовање
радио и телевизијског програма по Јавним конкурсима који су објаљени у току 2007.
године:
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-

-

На основу Јавног конкурса за издавање дозвола за емитовање радио и
телевизијског програма за подручје региона, расписаног на основу одлуке Савета,
а објављеног у Службеном гласнику 01.06.2007, Савет је на седници, 24. априла
2008, донео одлуку о издавању дозволе за емитовање радио програма за подручје
региона. (прилог 1)
На основу Јавног конкурса за издавање дозвола за емитовање радио и
телевизијског програма за локална подручја, расписиваног на основу одлуке
Савета, а објављеног у Службеном гласнику 17.04.2007, Савет РРА је на седници,
26. фебруара 2008, донео 235 одлука о издавању дозвола за емитовање радио
програма за локална подручја. (прилог 2)

Савет РРА је током 2008. године донео одлуке о издавању дозвола за емитовање
радио и телевизијског програма по Јавном конкурсу расписаном и спроведеном током
2008. године:
- Савет РРА је на седници 20. маја 2008. године донео одлуку о расписивању Јавног
конкурса за издавање дозвола за емитовање телевизијског и радио програма за
подручје региона, подручје града Београда и локална подручја.
- Јавни оглас је објаљен у складу са Законом о радиодифузији, а у току поступка
издавања дозволаза емитовање програма обављени су разговори са подносиоцима
пријава који су конкурисали, а чије су пријаве благовремене и потпуне за
издавање дозвола за подручје региона и подручје града Београда. Разговори су
обављени у Нишу (24. новембра 2008. год.), Крагујевцу (25. новембра 2008. год.)
и Београду (27. новембра и 8. децембра 2008. год.).
- Након спроведеног поступка по расписаном конкурсу Савет РРА је на седници,
29. децембра 2008, донео 63 одлуке о издавању дозвола за емитовање
телевизијског и радио програма за подручје региона, подручје града Београд и
локална подручја. (прилог 3)
3. Одлуке по приговорима на решења Савета и друге одлуке
- Савет Републичке радиодифузне агенције је, на седници одржаној дана 31. јула
2008. године, усвојио приговор Предузећа за емитовање и реализацију РТВ
програма „Зоана прес“, д.о.о. из Сомбора – Радио Фортуна, изјављен на решење
Савета РРА број 780/08, којим је дозвола за емитовање радио програма за
радиодифузну област 9 оквирна жељена зона покривања – подручје општине Лр
263 (Сомбор), издата подносиоцу пријаве Д.о.о. „Медић“ из Бачког Брестовца –
Радио ББ.
- Савет РРА је донео одлуку, 29. децембра 2008, о одузимању дозвола за
емитовање програма пре истека рока на који је дозвола издата у складу са
одредбом члана 61 Закона о радиодифузији. емитеру РТВ М из Сремске
Митровице.
- На основу захтева радио и телевизијских станица за проширење Плана расподеле
радиофреквенција/локација, као и анализе потреба и могућности да се у
појединим областима које су добиле мањи број фреквенција Планом расподеле,
испитају могућности за проширење Плана расподеле, Савет је упутио више
захтева Републичкој агенцији за телекомуникације за испитивање техничких
могућности за измену, односно допуну Плана расподеле радиофреквенција.
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-

Савет РРА је донео одлуку да се свим емитерима, јавним предузећима, која су
добила дозволу за емитовање програма издају дозволе зе емитовање програма, а
узимајући у обзир да од доношења закључка Владе Републике Србије, донетог
дана 29.12.2007, ништа није предузето на приватизацији јавних предузећа, после
скоро годину дана од истека рока за приватизацију.

4. Одлуке по захтевима за давање сагласности на промену власничке структуре
- две одлуке о давању сагласности на промену власничке структуре, углавном
поступком докапитализације, као и преноса удела оснивачких права у складу са
Законом. Савет је дао сагласност на промену власничке структуре комерцијалних
емитера: Радиодифузно предузеће Б92 и „ТВ Галаксија 32“ из Чачка;
- седам одлука о давању начелне сагласности за промену власничке структуре
емитера, а у складу са законским одредбама, следећим емитерима: ТВ Авала,
д.о.о „Медија центар“- Телевизија „Канал 25“, Предузећу за маркетинг,
издавачку делатност и телевизију КОШАВА д.о.о - Национална телевизија
Кошава, Радио Вршцу д.о.о. Вршац - Радио Вршац, Регионалном ТВ центару
Суботица ТВ Супер, Enter Game Group д.о.о.- Ентер ТВ, Радио телевизија
Зајечар;
- Савет је одбио захтев РТВ Станком за промену власничке структуре као
неоснован, дана 22. јула 2008. године.
5. Одлуке о изрицању мера и забрани емитовања програма
Током 2008. године Савет је изрекао следеће мере емитерима према Закону о
радиодифузији:
- три мере опомене на основу члана 12, 13, 17 и 18 Закона, емитерима који су
прекршили Опште обавезујуће упутство радио и телевизијским станицама
(емитерима) за понашање у предизборној кампањи за локалне, покрајинске и
републичке скупштинске изборе 2008. године и Опште обавезујућег упутства
радио и телевизијским станицама (емитерима) за понашање у предизборној
кампањи за председничке изборе 2008. године;
- две мере упозорења:
• ТВ станици Палма плус из Јагодине, на основу чл. 18. ст. 3. т. 2. Закона,
због кршења Општеобавезујућег упутства РТВ станицама (емитерима) за
понашање у предизборној кампањи за локалне, покрајинске и републичке
скупштинске изборе 2008. године, када је констатовано да је да је у
предизборној кампањи уочена велика диспропорција у заступљености
кандидата појединих странака на програму ТВ Палма Плус, при чему је
изразито фаворизована листа ПУПС, СПС, Јединствена Србија;
• Јавном предузећу РТВ Шабац из Шапца, на основу члана 14,17 и члана18
став 3 тачка 1 и став 4 Закона о радиодифузији, а због у периоду од 22.маја
2008. године до 26.новембра 2008. године, свакодневно, емитовало слику
Чедомира Васиљевића са пропратним текстом у коме се, између осталог,
каже да он дугује новац ЈП „РТВ Шабац“ и да се против Чедомира
Васиљевића води још десет кривичних поступака, чиме је прекршило
одредбу 2 тачка 8 Кодекса понашања емитера;
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-

Савет Републичке радиодифузне агенције и Управни одбор Републичке агенције
за телекомуникације, по окончаним Јавним конкурсима за издавање дозвола за
емитовање телевизијског и радио програма издали су заједничко јавно
саопштење, 31. јула, 2008, у којем позивају правна и физичка лица, која на
подручју Републике Србије емитују радио или телевизијски програм посредством
земаљских радиодифузних станица без дозволе за емитовање програма, да
најкасније до 31. августа 2008. године обуставе емитовање програма. У
саопштењу је наглашено да ће РРА и РАТЕЛ према правним и физичким лицима
која не обуставе емитовање програма до тог датума предузети све мере
предвиђене Законом о радиодифузији, Законом о телекомуникацијама и
подзаконским актима. У складу са наведеним, на основу одлука Савета принудно
је извршено 24 закључака о дозволи извршења, од којих су станице Радио Рака
Ешингер из Лазаревца и Радио Миланче из Мијатовца запечаћене уз
асистенцију Министарства унутрашњих послова.

6. Међународна активност
- Делегације Савета узеле су активно учешће на следећим међународним
конференцијама и скуповима:
• 27. састанак Европске платформе регулаторних агенција (ЕПРА) у Риги,
Летонија, од 15-16. маја 2008, на којем је расправљано о медијској
писмености и регулацији радиодифузије, заштити мањина у програмском
садржају и забрањеним формама рекламирања.
• Форум медија и телекомуникација у Мадриду, од 24-25. јуна 2008. године, у
организацији Међународног института за комуникације, на којем је
расправљано о новој генерацији мрежа, универзални сервис у дигиталном
добу, креирање дигиталног садржаја, пренос ТВ програма новим
технологијама,
• Састанак
Техничког
комитета
Асоцијације
регулаторних
тела
медитеранских земаља у Риму (RIRM), од 17-18. јул 2008, на којем су се
расправљала питања из Декларације о регулисању сателитског програмског
садржаја.
• Медијски фестивал у Ровињу, 18-21. септембра 2008, представља
регионални догађај који окупља медијске стручњаке, а теме о којима се
расправљало су: мобилна телевизија, нови канали оглашавања, интернет и
дигитални радио, јавна телевизија.
• X састанак Асоцијације регулаторних тела медитеранских земаља (RIRM),
Ређо Калабрија (Reggio Clabria), од 2-3. октобра 2008, на којем је било
говора о медијском плурализму и мисији јавног сервиса, управљању
преласка са аналогног на дигитално емитовање програма у области
медитеранских земаља.
• 28. састанак Европске платформе регулаторних агенција (ЕПРА) у Даблину,
Ирска, од 30-31. октобар 2008, на којем је расправљано о циљевима и
могућностима примене Директиве ЕУ о аудиовизуелним медијским
услугама, покренуто је питање нових аудиовизуелних медијских садржаја
(видео на захтев, линеарне и нелинеарне медијске услуге, видео садржаји на
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•

•

страницама електронских новина), заштити мањина у програмском
садржају и забрањеним формама рекламирања.
Форум међународних регулатора и годишња конференција Међународног
института за комуникације (IIC), у Хонгконгу, 1-4. новембра 2008. године,
на којем је расправљано о дигиталној телевизији, мобилним ТВ сервисима,
преспективама комуникације у светлу нових технологија; том приликом
делегација Савета је била у посети регулаторном телу НР Кине – Државна
администрација за радио, филм и ТВ у Пекингу, 28-31. октобра 2008.
године.
Семинар Европске комисије о европској аудиовизуелној политици на
западном Балкану и Турској – „Директива о аудиовизуелним медијским
услугама у контексту дигитализације: Нова ера европских аудиовизуелних
медијских регулатора“ у Истанбулу. Семинар је одржан 1. и 2. децембра
2008. године са циљем размене искустава између регулаторних тела у
региону, представника влада земаља западног Балкана и Турске и
приватног сектора, у области потреба и конкретних могућности
међународне помоћи у реформи и имплементацији постојеће легислативе
ЕУ. Посебна пажња је посвећена процесима преласка са аналогног на
дигитално емитовање програма, а у складу са европском регулативом.
Делегација Републичке радиодифузне агенције је том приликом имала
билатералан састанк са представницима Европске комисије, када је
обавестила о постојећој ситуацији и увођењу реда у област радиодифузије,
процедурама издавања дозвола, доношењу подзаконске регулативе,
плановима рада стручних служби Агенције, као и учешћу у раду
Међуресорне радне групе на изради Стратегије преласка на дигитално
емитовање програма.

7. Активности Савета на унапређењу области радиодифузије
- Савет РРА је, у смислу активности које ће допринети развоју области
радиодифузије, узео учешће у раду Међуресорне радне групе за прелазак са
аналогног на дигитално емитовање програма. Тим поводом Савет је донео одлуку
да се у Међуресорску радну групу за писање стратегије за прелазак са аналогног
на дигитално емитовање радио и телевизијског програма у Републици Србији,
именују чланови радне групе испред РРА Горан Караџић и Слободан Ђорић, а да
запослени у стурчним службама узму учешћа у раду подгрупа за израду
регулаторног оквира, промоцију дигитализације, техничка питања, програмске
садржаје и економска питања;
- Савет Републичке радиодифузне агенције донео је, на седници одржаној 29.
децембра 2008. године, одлуку о објављивању Јавног позива за предлагање
кандидата за чланове Управног одбора Радиодифузне установе Војводине, након
оставке појединих чланова Управног одбора које су писмено достављење
Агенцији;
- Савет РРА је на седницама током 2008. године разматрао представке и приговоре
у вези са садржајем програма емитера, а које су упућене у складу са чланом 14
Закона.
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8. Одлука о проширењу рекламног простора Јавном радиодифузном сервису
Србије:
Савет Републичке радиодифузне агенције је током 2008. године поступао по шест
захтева Радиодифузне установе Србије за продужење времена за емитовање огласних
порука током спортских преноса посредством јавног радиодифузног сервиса, а у складу
са чланом 18 Закона о оглашавању.
У Закону о оглашавању се истиче да су преноси међународних спортских
догађаја од националног значаја (олимпијске игре, светска и европска првенства и сл.)
посредством јавног радиодифузног сервиса могу се прекидати емитовањем огласних
порука и порука ТВ продаје најдуже девет минута по часу, с тим да укупно дневно
емитовање огласних порука и порука ТВ продаје може трајати најдуже 10% од укупно
дневно емитованог спортског програма.
Сагласност за продужење времена рекламног блока у оквирима Закона о
оглашавању дата је у следећим случајевима:
• у време одржавања „ATP Masters“ турнира и „Grand Slams“ турнира у тенису у
2008. години;
• одржавање Олимпијских игара у Пекингу, у периоду од 8. до 24. августа 2008.
године;
• одржавања меча мушких репрезентација Србије и Словачке на турниру „Davis
cup“, 19-21 септембра.2008. године;
• у време одржавања преноса утакмица Европског првенства у рукомету: женске
репрезентације, 2-14. децембра 2008, као и мушке репрезентације, 16. јануара до 1.
фебруара 2009. године;
• одржавање фудбалских утакмица измеђзу репрезентације Србије и Фарских острва,
6. септембар 2008. и утакмица са репрезентацијом Француске, 10. дептембра 2008 ;
• Одржавања фудбалских утакмица репрезентације Србије са Литванијом и
Аустријом, 11. октобар 2008 и 15.октобра 2008. године.
Савет РРА је донео и одлуку о давању сагласности на захтев РТС, од 27. октобра
2008, да промотивни ТВ спот који ће оглашавати спонзоре ОКС приликом сваког
спортског догађаја на РТС-у, не рачуна у законом предвиђено време рекламирања по
једном сату.
9. Финансијски план за 2009. годину
Савет је на седници, одржаној 5. децембра 2008. године донео и усвојио
Финансијски план за 2009. годину, на основу одредби чл. 34. ст. 1. Закона којом је
одређено да се Финансијски план за наредну годину доноси најдаље до 15. децембра
претходне године. (прилог 4)
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II Активности стручних служби Агенције
1. Правни послови у конкурсној процедури
На основу расписаног Јавног конкурса за издавање дозвола за емитовање
телевизијског и/или радио програма за локална подручја Савет РРА је на седници
одржаној дана 26. фебруара 2008. године донео одлуку о издавању дозвола за емитовање
радио програма за локална подручја за укупно 235 подносилаца пријава. У вези са тим
Правна служба је израдила и експедовала укупно 235 решења о издавању дозвола за
емитовање радио програма за локална подручја. Подносиоци пријава чије су пријаве
одбијене на Јавном конкурсу за издавање дозвола за емитовање радио програма за локална
подручја су, сходно одредби из члана 54 Закона о радиодифузији, имали законску
могућност да поднесу приговор Савету РРА, па је укупан број поднетих приговора на
одлуку Савета РРА био 80. Након одлучивања Савета РРА по изјављеним приговорима,
Правна служба је израдила и експедовала укупно 80 писмених отправака решења.
Поред одредаба Закона о радиодифузији, Агенција у свом раду примењује одредбе
Закона о општем управном поступку и Закона о управним споровима, тако да је 45
подносилаца пријава на Јавни конкурс којима нису издате дозволе за емитовање програма,
а након што је Савет РРА њихове приговоре одбио као неосноване, покренуло управне
спорове подношењем тужбе Врховном суду Србије. Сходно томе, Правна служба РРА је
Врховном суду Србије доставила укупно 45 одговора на тужбе заједно са свим списима
који се на те предмете односе. У вези са спровођењем процедуре Јавног конкурса за
издавање дозвола за емитовање радио програма за локална подручја Правна служба РРА
израдила је и експедовала укупно 143 Закључка и 107 одговора на дописе странака
(подносилаца пријава).
У оквиру јавног конкурса за издавање дозвола за емитовање телевизијског
програма за локална подручја, Правна служба РРА израдила је и експедовала укупно 88
писмених отправака решења о издавању дозвола за емитовање телевизијског програма за
локална подручја. На одлуке Савета РРА подносиоци пријава којима нису издате дозволе
за емитовање програма имали су законску могућност да поднесу приговор Савету РРА, а
своју законску могућност искористило је 17 подносилаца пријава. Правна служба је
израдила и експедовала укупно 17 писмених отправака решења о одбијању приговора. У
вези са тим, поднето је укупно 6 тужби Врховном суду Србије на које је Правна служба
РРА, Врховном суду Србије доставила 6 одговора на тужбе заједно са свим списима који
се на те предмете односе. У вези са спровођењем Јавног конкурса за издавање дозвола за
емитовање телевизијског програма за локална подручја Правна служба РРА урадила је и
експедовала укупно 27 дописа.
Савет Републичке радиодифузне агенције је дана 20. маја 2008. године расписао
Јавни конкурс за издавање дозвола за емитовање телевизијског и радио програма за
подручја региона, подручје града Београда и локална подручја. На наведени конкурс
поднето је укупно 189 пријава. Сходно, Закону о радиодифузији Правна служба је
извршила преглед достављене конкурсне документације и урадила и експедовала укупно
177 Налога за допуну пријава. У вези са расписаним јавним конкурсом урађено је и 7
дописа у којима је Правна служба РРА дала јасне и прецизне одговоре на постављена
питања подносилаца пријава. С обзиром да је Статутом РРА предвиђено да ће чланови
Савета РРА пре одлучивања о дозволама за регионално покривање РТВ програмом
обавити јавни разговор са подносиоцима пријава чије су пријаве потпуне и поднете у
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предвиђеном року, то је Правна служба урадила укупно 43 извештаја о тим подносиоцима
пријава који су обухватили све битне податке о подносиоцима пријава утврђене на основу
поднете конкурсне документације, а у складу са условима расписаног јавног конкурса.
У вези са радом радио и телевизијских станица којима нису издате дозволе за
емитовање програма на окончаним Јавним конкурсима за издавање дозвола за емитовање
радио и телевизијског програма, а који нису поступили по заједничком обавештењу
Савета РРА и УО Републичке агенције за телекомуникације од 31. јула 2008. године о
обустави емитовања програма, донето је укупно 95 решења о забрани емитовања програма
и урађено је и експедовано укупно 24 Закључака о принудном извршењу решења о
забрани емитовања програма. У вези са тим поднето је укупно 69 Захтева за покретање
прекршајног поступка, 2 захтева за асистенцију МУП-а и једна кривична пријава.
Врховни суд Србије је у поступку одлучивања по тужбама на Закључке Савета РРА о
одбачају пријаве на Јавни конкурс или Решења Савета РРА о одбијању приговора као
неоснованих, поништио 7 одлука Савета РРА, о којима је Савет РРА, сходно Закону о
управним споровима, а узимајући у обзир примедбе Врховног суда Србије, донео нове
одлуке у тим предметима.
У вези вођења евиденције о кабловским операторима, урађено је укупно 70 дописа
у којима се исти позивају да доставе своје податке, а с обзиром да није поступљено по 21
допису, то је Правна служба поново експедовала 21 допис и 7 налога за допуну података.
Два представника Правне службе Републичке радиодифузне агенције
присуствовала су семинару Копаоничке школе природног права одржаног на Копаонику у
периоду од 14 – 17. децембра 2008. године, а предавања су била подељена у шест група и
то: Право на живот, Право на слободу, Право на имовину, Право на интелектуалну
својину, Право на правду и Право на правну државу које су се истовремено одржавале.
2. Надзор и анализа рада емитера
Служба за надзор и анализу вршила је редован надзор над радом 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 Агенције. Превасходно, надзор се односи на:
шест комерцијалних телевизијских станица које емитују програм на територији целе
Републике; пет комерцијалних радио станица које емитују програм на територији целе
Републике; једне
комерцијалне телевивизијске станица која емитује програм 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, а према распореду који утврђује Савет.
Служба за надзор и анализу је током 2008. године спроводила редован надзор над
радом емитера по основу спровођења Закона о оглашавању и Закона о радиодифузији, као
и (током предизборних кампања) поштовања изборне регулативе која се односи на медије,
а пре свега општих обавезујућих упутстава које Савет РРА објављује пред сваке изборе.
У 2008. години одржани су председничи избори (јануар-фебруар), а касније и
избори за скупштину Србије и Војводине као и локалне скупштине (мај). У кампањи за
председничке изборе Служна за надзор и анализу је обавила 24-часовни увид у начин
извештавања и предизборну пропаганду над укупно 8 телевизијских емитера са
националном покривеношћу (укључујући и сва три са статусом јавног сервиса), као и 5
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радијских емитера, такође са зоном покривања на националном нивоу, од чега једну
радио-станицу са статусом јавног сервиса. Такође, под овим режимом надзора и анализе
била су и још 3 локална емитера.
Поред овога, у режиму 6-часовног надзора подвргнута су још 34 телевизијска
емитера. Надзор и анализа су укупно у предизборној председничкој кампањи (први и
други круг) обухватили 50 емитера, у периоду од 3. јануара до 2. фебруара. Извештај о
надзору доступан је на веб-сајту Агенције.
У кампањи за посланичке изборе скупштине Србије и Војводине, као и кампањи за
локалне изборе (април-мај) спроведен је надзор да програмима 17 телевизијских и 4
радијска емитера, и то осмочасовни надзор за телевизије и шесточасовни за радио.
Снимање материјала обављено је највећим делом унутар саме агенције. Извештај о
надзору обухватио је период од 21. априла до 11. маја и доступан је на веб-сајту Агенције.
Поштовање Закона о оглашавања спада у редовну делатност Службе за надзор и
анализу и Служба је у другој половини године у оквиру својих уобичајених активности о
томе сачињавала извештаје на месечном нивоу који су достављани Савету РРА. Ова врста
надзора је спроведена пре свега над емитерима са националном зоном покривања, а
највећим делом и над покрајинским јавним сервисом (ТВ Војводина). Служба је настојала
да у оквиру својих могућности прошири листу телевизијских емитера чији програми су
стављени под овај надзор, па су у већем или мањем обиму праћени програми свих емитера
чији сигнал је посредством кабловских добављача доступан на подручју Београда.
Пратећи поштовање Закона о оглашавању које уобичајено захвата највећи део
ресурса Службе за надзор, спровођен је и надзор поштовања других прописа из
надлежности РРА, пре свега Закона о радиодифузији и Кодекса емитера, а затим и Закона
о јавном информисању.
Током месеца фебруара (13 дана, од 16-24 часова) је на тражење Савета РРА
спроведен надзор и анализа начина на који су национални емитери телевизијског
програма извештавали о догађајима који су уследили након једностраног проглашења
независности Косова. Подаци о извештавању националних емитера су у форми извештаја
предочени Етичком комитету РРА и Савету РРА.
У више наврата су, у мањем обиму, за потребе Савета РРА обављани увиди у
програм различитих емитера.
У септембру је обављен 24-часовни увид у програм РТС 1 и РТС 2 и начина на који
испуњава своје обавезе које проистичу из његовог статуса јавног сервиса у смислу Закона
о радиодифузији (чл. 77 и 78). О резултатима надзора сачињен је извештај. Иста врста
надзора у месецу децембру примењена је и над ТВ Војводина као покрајинским јавним
медијским сервисом.
Представници Службе за надзор и анализу су били укључени у рад подгрупе за
програмски садржај, а при Међуресорној радној групи за дигитализацију, чији су били
руководиоци, обзиром на надлежности из Закона о радиодифузији.
Делегација РРА у којој су били и представници Службе за надзор и анализу
присуствовала је међународном скупу „Програмски садржај у дигиталном емитовању“, у
Сарајеву, 26. новембра 2008. године у организацији Регулаторне агенције за комуникације
Босне и Херцеговине, а на тему дигитализације телевизијског програма и преласка на
дигитално емитовање програма.
Захваљујући техничком одељењу, у 2008. години је остварен изузетан напредак у
домену техничке оспособљености Службе за надзор. Процес обезбеђења сигнала и
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снимања материјала је у технолошком смислу потпуно заокружен унутар саме РРА, тако
да је РРА у сваком тренутку у могућности снима 12 телевизијских програма током 24 часа
дневно. То је велики напредак у односу на почетак године, када је Агенција у потпуности
била упућена на коришћење услуга специјализованих предузећа које су под
комерцијалним условима снимале ТВ и радио-материјал за потребе надзора над
емитерима. Посебно је значајно да је читав посао техничког усавршавања обављен током
априла месеца, што значи да је у процес опсервације рада емитера у предизборној
кампањи за мајске изборе Служба за надзор у највећој мери могла да се ослони на
техничке ресурсе РРА. Постизањем техничке самосталности у снимању ТВ-програма
омогућене су велике уштеде.
3. Емитовање радио и телевизијског програма без дозволе за емитовање
Служба за извршење непосредно извршава одлуке Савета о привременом или
трајном одузимању дозволе за емитовање програма, као и одлуке Савета у случају
неовлашћеног емитовања програма, у складу са Законом о радиодифузији. Служба
утврђује листе станица које емитују програм без дозволе на основу извештаја Контролора
радиодифузног спектра Републичке агенције за телекомуниакције, на основу које Савет
доноси одлуку о забрани емитовања програма.
Служба је прикупила податке о физичким/правним лицима која емитују програм
без дозволе на територији Републике Србије у сарадњи са РАТЕЛ-ом. На основу одлука
Савета принудно је извршено 24 закључака о дозволи извршења, од којих су станице
Радио Рака Ешингер из Лазаревца и Радио Миланче из Мијатовца запечаћене уз
асистенцију Министарства унутрашњих послова.
Називи станица које су емитовале програм без дозволе, а за које је Савет донео
закључке о дозволи извршења: Радио Космос из Лазаревца, Радио Еуро-петрол из Врања,
Радио Ас из Лесковца, Радио Зец из Новог Сада, Радио“Boss“ из Новог Сада, Радио
Лепеница из Крагујевца, Радио Романо Херц из Земуна, Радио Вага из Врчина, Радио
Орион из Инђије, ТВ Свети Ђорђе из Инђије, Радио Патак из Вршца, Радио Голуб из
Ваљева, Радио Круна из Шапца, Радио Макс из Крагујевца, ТВ Студио 3М из Крагујевца,
Радио Парадизо из Витошевца.
На основу провере запечаћених станица у случају станице Радио Рака Ешингер из
Лазаревца утврђена је повреда печата, па је извештај прослеђен правној служби која је
против ове станице поднела кривичну пријаву.
Савет Републичке радиодифузне агенције, заједно са Републичком агенцијом за
телекомуникације, улаже велике напоре на сузбијању рада радио и телевизијских станица,
које емитују програм без дозволе за рад. Емитовање програма таквих станица одвија се
упркос свим заједничким акцијама обе агенције. Илегално емитовање присутно је чак и
после извршења одлука Савета (печатирање просторија са опремом итд), а разлози за то су
неадекватна законска решења. Све док надлежени органи (РАТЕЛ, РРА) не могу да
конфискују опрему нелегалних радио и ТВ станица, те да примењују друге сличне
законске мере, проблем пиратерије у Србији неће, нити може бити решен.
Служба за контролу врши контролу емитера у погледу поштовања одлука Савета
о привременом или трајном одузимању дозволе за емитовање програма, обавља послове
утврђивања неовлашћеног емитовања програма, послове контроле поштовања техничких
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услова у којима се емитује програм и друге послове утврђене Законом о радиодифузији и
актима Агенције.
У наведеном периоду није било случајева привремено или трајно одузетих дозвола
па није вршена контрола емитера по том основу. На основу Протокола о сарадњи РРА и
РАТЕЛ, служба је размењивала приговоре добијених од стране емитера о неовлашћеном
коришћењу радио фреквенција или техничким недостацима мрежа/фреквенција/канала
које користе емитери на основу издатих дозвола. Повратне информације су прослеђиване
подносиоцима приговора.
Емитерима је упућен циркуларни допис по питању датума почетка емитовања
програма станица које су на претходним конкурсима добиле дозволу, с обзиром да је
законски рок за почетак емитовања програма 90 дана од дана добијања целовите дозволе;
обавезе о достави промене адресних података као и позив да својим примедбама и
предлозима помогну у настојању да им се олакша рад.
4. Јавност рада
Служба за односе са медијима обављала је послове који 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.
Служба је редовно информисала новинаре штампаних и електронских медија и
спремила 14 саопштења за јавност о одлукама са седница Савета.
Служба за односе са медијима је осмислила и унапредила званичну Интернет
презентацију Агенције, на којој се сада налазе све информације о раду Савета,
подзаконска акта која су донета, објављени јавни конкурси и одлуке Савета, ажуриран
регистар дозвола, анализе и извештаји, као и новости и саопштења после седница Савета.
Служба је активно учестовала у раду Подгрупе за информационо друштво и медије
у оквиру Националног програма интеграције (НПИ) Републике Србије у Европску унију.
У том смислу урађена је детаљна анализа „acquis communataire“ у области радиодифузије
и усаглашености са домаћим законодавством, и о истом обавестила Савет који ће у оквиру
својих законских надлежности у сарадњи са другим државним органима и организацијама
учествовати на усклађивању са европским законодавством у тој области. Служба је у
сарадњи са Правном службом радила на уношењу подзаконске регулативе Савета у базу
података о везама домаћег и европског законодавства, која ће пратити Национални
програм за интеграцију Републике Србије у Европску унију.
Представници Службе су активно учествовали у раду подгрупе за промоцију, при
Међуресорној радној групи за дигитализацију. За те потребе израђена је комплетна
медијска стратегија преласка са аналогног на дигитално емитовање програма.
Служба је одржавала редовне контакте за међународним организацијама у којима
је Агенција активан члан – Европске платформе регулаторних агенција (ЕПРА),
Међународног института за медије (IIC) и Асоцијације регулаторних тела медитеранских
земаља (RIRM), као и Форума регулаторних тела у области радиодифузије, а у оквиру
Организације за црноморску економску сарадњу (BSEC). Тим поводом је детаљно
обавештавала чланове Савета о активностима у међународним организацијама и
припремала материјале за делегације Савета које су учествовале на конференцијама и
стручним скуповима.
Представници Службе су заједно са представницима Службе за надзор и анализу
присуствовали међународном скупу „Програмски садржај у дигиталном емитовању“, у
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Сарајеву, 26. новембра 2008. године у организацији Регулаторне агенције за комуникације
(РАК) Босне и Херцеговине, а на тему дигитализације телевизијског програма и преласка
на дигитално емитовање програма. Том приликом делегација РРА је посетила РАК, када је
расправљано о раду регулаторних агенција, као и о могућим моделима сарадње.
5. Служба заједничких послова
Служба је као и претходних година реализовала све активности на основу
смерница и одлука донетих од стране Савета, а ради спровођења поступка по јавним
конкурсима, који су се наставили и у 2008. години. Током године уручено је 238 дозвола
за емитовање програма, по претходно окончаним конкурсима.
Свака дозвола се састоји од: свечане дозволе, образаца дозволе, дозволе за
радиодифузну станицу коју издаје Републичка агенција за телекомуникације, програмског,
техничког елабората и решења о висини и начину плаћања накнаде за емитовање
програма, односно од шест докумената, које је потребно формирати у „досије емитера“ и
тако уручити, што је у опису посла службе заједничких послова.
Дана 20. маја 2008. године расписан је Јавни конкурс за издавање дозвола за
емитовање радио и/или телевизијског програма за подручја региона, локална подручја и
подручје града Београда, а пријем документације је окончан 11. августа 2008. године. На
Јавном конкурсу је било 189 пријављених станица и као током претходних конкурса,
поступак обрађивања пријава, слања налога за допуну документације, пријема допуна
документација трајао је до 28. октобра 2008. године, када је Савет РРА усвојио листу
подносилаца пријава на Јавни конкурс које су биле потпуне и благовремене и на основу
које је донета одлука о издавању дозвола за емитовање радио и телевизијског програма 29.
децембра 2008. године.
Током самих конкурса, а нарочито по окончању конкурса за поједина подручја, у
складу са Протоколом о сарадњи РРА и РАТЕЛ-а, генерални секретар Агенције је водила
коресподенцију са станицама које су подносиле захтеве за измену плана расподеле,
незадовољне или бројем станица на свом подручју, или оквирном жељеном зоном
покривања и са Републичком агенцијом за телекомуникације о могућностима за измену
Плана расподеле на основу захтева корисника. Укупан број обрађених предмета са овом
тематиком је 162 у 2008. години.
Поред стандардних послова текућег одржавања рачунарске мреже, видео надзора,
контроле приступа и техничке подршке корисницима, реализовано је и неколико других
пројеката Повећањем броја емитера којима је издата дозвола за емитовање програма,
Служба за надзор и анализу над радом емитера је добила налог да прати програм свих
станица које су добиле дозволу, па је направљен пројекат, набављена опрема и комплетно
реализован систем снимања телевизијских и радио програма, дистрибуција снимљеног
материјала у Службу за надзор и анализу и архивирање комплетног снимљеног
материјала. Са тренутном конфигурацијом система који је флексибилан, омогућено је 24оро сатно праћење 16 телевизијских и 8 радијских канала, на основу распореда који
утврђује Савет РРА.
Реализацијом система за снимање у кући је за све емитере чији је сигнал доступан у
Београду преко кабловских дистрибутера, избегнута потреба ангажовања агенција које се
баве праћењем медија и куповина снимљеног програма.
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Прилог 1
Јавни конкурс за издавање дозвола за емитовање
радио програма за подручје региона Рр8 (Мајданпек, Кучево)
На основу Јавног конкурса за издавање дозвола за емитовање телевизијског и
радио програма за подручје региона Савет РРА је, 24. априла 2008, објавио листу лица
којима је издата дозвола за емитовање радио програма за подручје региона.
За једну дозволу за емитовање радио програма за подручија региона пријавила су
се укупно два подносиоца пријава.
Дозвола за емитовање радио програма на основу Јавног конкурса за подручје
региона (Мајданпек, Кучево) издата је Привредном друштву за радио дифузију и услуге
„Петкан Кан“ д.о.о. из Мелница – Кан радио, Петровац на Млави.

Прилог 2
Јавни конкурс за издавање дозвола за емитовање
радио програма за локална подручја
Конкурс је објављен у дневним листовима Политика и Данас, као и у следећим
регионалним и локалним листовима: Глас Подриња, Шабац; Кикиндске новине, Кикинда;
Врањске новине, Врање; Чачански глас, Чачак; Ибарске новости, Краљево; Напред,
Ваљево; Народне новине, Ниш; Наша реч, Лесковац; Панчевац, Панчево; Победа,
Крушевац; Сомборске новине, Сомбор; Суботичке новине, Суботица; Тимок, Зајечар;
Зрењанин, Зрењанин; Бечејски мозаик, Бечеј; Слобода, Пирот; Вести, Ужице; Глас, Врбас;
Реч народа, Пожаревац; Нови пут, Јагодина; Сремске новине, Сремска Митровица;
Светлост, Крагујевац; Наш глас, Смедерево; Борске новине, Бор; Мој Ковин, Ковин;
Кулска комуна, Кула; Прича, Прибој и Службени гласник Републике Србије.
За 276 дозвола за емитовање радио програма на локалним подручјима пријавило
се укупно 550 подносилаца пријава.
Дозволе за емитовање радио програма за локална подручја добило је 235 станица:
• „Алт радио“ из Алексинца, Радио „Бабушница“ из Бабушнице, Радио „Бела Паланка“
из Беле Паланке, Радио „Зона Блаце из Блаца, Радио „4С“ из Бојника, Радио
„Босилеград“ из Босилеграда, „Ема радио“ из Бујановца, Радио „Цариброд“ из
Димитровграда, Радио „Копријан“ из Дољевца, „Radio Prick“ из Грделице, Радио
„Idealle team“ из Лебана, „Радио Лесковац“ из Лесковца, Радио „Марија Лесковац“ из
Лесковца, „Екос радио“ из Власотинца, „Радио 016“ из Лесковца, Радио „Балтазар“ из
Ниша, Радио „Петица“ из Ниша, Радио „Нишава“ из Ниша, Радио „Севен“ из Ниша,
„City radio“ из Ниша, Радио „Глас“ из Ниша, „Радио 95,6“ из Ниша, Радио „Банкер“ из
Ниша, „Фаст радио“ из Ниша, Радио „Спорт плус“ из Пирота, Радио „Тануки“ из
Пирота, „Радио Пирот“ из Пирота, Радио „Алди“ из Прешева, Радио „Прешево“ из
Прешева, „Делфин радио“ из Прокупља, „Радио Срце“ из Прокупља, „Мост нет радио“
из Прокупља, „Голд радио“ из Сурдулице, Радио „Бубамара“ из Сврљига, Радио
„Гонг“ из Трговишта, Радио „ХАН“ из Владичиног Хана, Радио „Гага“ из Власотинца,
„ОК радио” из Врања, Радио „Фокус“ из Врања, Радио „Искон“ Православна епархија
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врањска, „Hercullem radio“ из Житорађа, „Рефреф“ радио из Новог Пазара, „Радио
Мозаик“ из Новог Пазара, Радио „Нови Пазар“ из Новог Пазара, Радио „АС“ из Новог
Пазара, „Радио YU“ из Новог Пазара, „Радио Рашка“ из Рашке, Радио „Стари Рас“ из
Рашке, „Радио Амаро“ из Сјенице, „Радио РС“ из Тутина, „Бошњачки радио“ из
Тутина, „Радио Бум“ из Бољеваца, Радио „Комета 030“ из Бора, Радио „Сезам“ из Бора,
„Сашка Радио“ из Доњег Милановца, „Радио Ђердап“ из Кладова, Радио „Књажевац“
из Књажевца, Радио „Звижд“ из Кучева, Радио „Кучево“ из Петровца на Млави, Радио
„Мајданпек“ из Мајданпека, „Радио 501“ из Неготина, „Радио 019“ из Неготина, „Хит
радио“ из Салаша, Радио „Сокобања“ из Сокобање, „Радио Галеб“ из Великог
Градишта, „Радио Магнум“ из Зајечара, Радио „Ф-канал” из Зајечара, Радио
„Барајево“ из Барајева, „Пулс радио“ из Гроцке, „Радио Дедал“ из Гроцке-Лештана,
„Радио Лазаревац“ из Лазаревца, Радио „Младеновац“ из Младеновца, Радио „М Плус“
из Младеновца, „Радио Обреновац“ из Обреновца, Радио „Ром“ из Обреновца, „Маг
радио“ из Обреновца, Радио „Клас“ из Сопота, Радио „Дискос“ из Александровца,
Радио „Сунце“ из Аранђеловца, „Радио Брус“ из Бруса, „Радио 96“ из Чачка, Радио
„Џокер 95,6 Mхз“ из Чачка, „Радио Чачак“ из Чачка, „Xanadu“ радио из Чачка, „Озон
радио“ из Горњег Милановца, „Радио Ћићевац“ из Ћићевца, Радио “Horreum Margi“ из
Ћуприје, Радио „Стара чаршија“ из Ћуприје, Радио „Дак“ из Ћуприје, „Радио Пулс“ из
Деспотовца, Радио „Деспотовац“ из Деспотовца, „Радио Стари Милановац “ из
Горњег Милановца, Радио „Gogy“ из Горњег Милановца, Радио „Морава“ из Јагодине,
„Радио Љубав“ из Јагодине, Радио „Гонг“ из Јагодине, „Радио Позитив“ из Јагодине,
„Радио 34“ из Крагујевца, „Радио 9“ из Крагујевца, Радио „Браво “из Крагујевца, Радио
„Бис“ из Крагујевца, Радио „Стари град“ из Крагујевца, Радио „Златоусти“ из
Крагујевца, „Радио Крагујевац“ из Крагујевца, „Радио 996“ из Краљева, Радио „Бум
108“ из Краљева, „Радио Краљево“ из Краљева, „М радио“ из Краљева, „Радио Мелос“
из Краљева, „Антена радио“ из Крушевца, „ Рубин радио “ из Крушевца, Радио
„Ластавица“ из Крушевца, „М Радио“ из Параћина, Радио „Параћин” из Параћина, Радио
„Млава“ из Петровца на Млави, Радио „Петровац“ из Петровца на Млави, „Радио
Пожаревац“ из Пожаревца, Радио „Boom 93“ из Пожаревца, Радио „БРАВО“ из
Пожаревца, Радио „ХИТ 105“ из Пожаревца, „Топ радио“ из Појате, Радио „Јасеница“
из Смедеревске Паланке, Радио „Моравац“ из Лозовика, „Радио Смедерево“ из
Смедерева, „ЛУКС“ радио из Смедерева, Радио „Чичица “ из Свилајнца, Радио
„Ресава“ из Свилајнца, Радио „ОП-ТОП“ из Тополе, Радио „Трстеник“ из Трстеника,
Радио „Флеш“ из Врњачке Бање, Радио „Логос“ из Трстеника, Радио „Плана“ из
Велике Плане, „Култ радио“ из Врњачке бање, „Радио Врњачка Бања“ из Врњачке
Бање, „Радио Ариље“ из Ариља, „Радио Примус“ из Бајине Баште, „Мах“ радио са
Златибора, „Круна“ радио из Ивањице, Радио „Јавор“ из Ивањице, „Ивањички радио“
из Ивањице, Радио „Косјерић“ из Косијерића, Радио „106“ из Косијерића, Радио „Д“ из
Лучана, Радио „Златар“ из Нове Вароши, „Радио Пожега“ из Пожеге, Радио „Прибој“
из Прибоја, „Радио Лим“ из Прибоја, Радио „Милешева“ Српски православни епископ
милешевски, Радио „033“ из Пријепоља, „Радио Сан“ из Ужица, „Радио Ужице“ из
Ужица, Радио „31“ из Ужица, Радио „Нешвил“ из Богатића, Радио „Петица“ из
Коцељева, Радио „Крупањ“ из Крупња, Радио „Пруга“ из Лајковца, „Радио Цер“ из
Липолиста, „ТУП-ТУП“ Радио из Љубовије, „Радио Љубовија“ из Љубовије, Радио
„Соко“ из Љубовије, „Радио Подриње“ из Лознице, Радио „Лотел“ из Лознице, Радио
„Дрина“ из Малог Зворника, Радио „Опанак“ из Мионице, „Радио Осечина“ из
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Осечине, „Тим радио“ из Коцељева, „Радио Шабац“ из Шапца, Радио „City“ из Уба,
„Радио Уб“ из Београда, „МБ радио“ из Уба, Радио „Кула“ из Ваљева, „Радио 014“ из
Ваљева, „Радио Ваљево“ из Ваљева, Радио „Источник“ Православне епархије
ваљевске, Радио „Точак“ из Ваљева, „Радио Владимирци“ из Владимираца, „Радио
Ада“ из Аде, Радио „Бела Црква“ из Беле Цркве, Радио „МАX“ из Кнежевца, „Антена
радио“ из Панчева, „Панда радио“ из Кањиже, „Радио Ковачица“ из Ковачице, Радио
„БУС“ из Ковина, „Pallas“ радио из Банатског Великог села, „Радио Нови Бечеј“ из
Новог Бечеја, Радио „Сити НК“ из Новог Кнежевца, Радио „Cool“ из Београда, „Радио
Ритам“ из Панчева, „Радио Марија Баната“ из Пландишта, „Радио Топ ФМ“ из
Пландишта, Радио „Сечањ“ из Сечња, „Радио Вршац“ из Вршца, Радио „MAX“ из
Вршца, Радио „Victoria“ из Вршца, Радио „ФАР“ из Алибунара, „Радио 216“ из
Банатског Карађорђева, Радио „Дунав“ из Апатина, „Радио Бачка“ из Бача, „Радио
БАП“ из Бачке Паланке и Радио „Тавор“, црквена општина бачкопаланачка (за
заједничко коришћење фреквенције сходно члану 48 Закона о радиодифузији), Радио
„Тренд“ из Бачке Тополе, Радио „Регије“ из Бачке Тополе, Радио „Петровец“ из Бачког
Петровца, „Радио Active“ из Бечеја, „Радио Беочин“ из Беочина, „Радио Футог“ из
Футога, „Радио Инђија“ из Инђије, „Радио Еко-ФГ“ из Ирига, Радио „Југовић“ из Каћа,
Радио „Кисач“ из Кисача, „Радио Кула“ из Куле, Радио „Сигнал“ из Новог Сада, Радио
„021“ из Новог Сада, Радио „Планета“ из Новог Сада, „Ин радио“ из Новог Сада,
„Радио 5“ из Новог Сада, Радио „Јесењин“ из Новог Сада, „Радио Сајам“ из Новог
Сада, Радио „Беседа“ Православна епархија бачка, „Радио Марија Нови Сад“ из Новог
Сада, „Радио Доњи Срем Пећинци“ из Пећинца, „Радио Оџаци“ из Оџака, Радио „No
limit“ из Сенте, Радио „Atletico“ из Шида, Радио „Благовесник“ из Сомбора и „Радио
Марија Сомбор“ из Сомбора (за заједничко коришћење фреквенције сходно члану 48
Закона о радиодифузији), „Радио ББ“ из Бачког Брестовца, „Радио Србобран“ из
Србобрана, Радио „Озон“ из Сремске Митровице, „Карловачки радио“ из Сремских
Карловаца, „Радио Стара Пазова“ из Старе Пазове, Радио „SКY“, „Радио Суботица“ из
Суботице, „Хит“ радио из Суботице, „Радио Славословље“, Православна епархија
бачка и „Радио Марија Суботица“ из Суботице (за заједничко коришћење фреквенције
сходно члану 48 Закона о радиодифузији), „YU ECO“ радио из Суботице, „Радио
Темерин“ из Темерина.

Прилог 3
Јавни конкурс за издавање дозвола за емитовање
ТВ и радио програма за подручје региона,
подручје града Београда и локална подручја
Конкурс је објављен у дневним листовима Политика и Данас, као и у следећим
регионалним и локалним листовима: Глас Подриња, Шабац; Кикиндске новине, Кикинда;
Врањске новине, Врање; Чачански глас, Чачак; Ибарске новости, Краљево; Напред,
Ваљево; Народне новине, Ниш; Наша реч, Лесковац; Панчевац, Панчево; Победа,
Крушевац; Сомборске новине, Сомбор; Суботичке новине, Суботица; Тимок, Зајечар;
Зрењанин, Зрењанин; Бечејски мозаик, Бечеј; Слобода, Пирот; Вести, Ужице; Глас, Врбас;
Реч народа, Пожаревац; Нови пут, Јагодина; Сремске новине, Сремска Митровица;

17

Светлост, Крагујевац; Наш глас, Смедерево; Борске новине, Бор; Мој Ковин, Ковин;
Кулска комуна, Кула; Прича, Прибој и Службени гласник Републике Србије.
На Јавни конкурс за издавање дозвола за емитовање РТВ програма пријавило се
укупно 189 подносиоца пријава.
Дозволе за емитовање ТВ програма за подручје региона добиле су четири станице:
• ТВ 5 – „РТВ 5“ д.о.о., Ниш; TV RTK – Радио телевизија „Крајина“ А.Д., Неготин;
ТВ КРАГУЈЕВАЦ – Јавно предузеће „Радио - телевизија Крагујевац“, Крагујевац;
ТВ ПОДРИЊЕ – Акционарско друштво „Радио ТВ Подриње“, Лозница.
Дозволе за емитовање радио програма за подручје региона добило је седам
станица:
• РАДИО ЛЕСКОВАЦ – Јавно предузеће „Радио Лесковац“, Лесковац; ЕМ РАДИО –
„Elektrometal-Elektronic“ д.о.о., производња спољна и унутрашња трговина и
услуге, Књажевац; РАДИО КРАГУЈЕВАЦ – Јавно предузеће „Радио телевизија
Крагујевац“, Крагујевац; РАДИО ЏЕНАРИКА – Радиодифузно предузеће „Студио
М“ д.о.о., Чачак; РАДИО ПОЖАРЕВАЦ – Јавно радиодифузно предузеће „Радио
Пожаревац“, Пожаревац ; СТАР ФМ РАДИО – „Matrix D“ д.о.о., Чачак; ДРИНА
РАДИО – „Martex TMT“ д.о.о., РЈ „Дрина радио“, Лозница.
Дозволе за емитовање радио програма за подручје града Београда добило је четири
станице:
• БУМ БУМ РАДИО – „Бум-Бум 2007“ д.о.о., Нови Београд ; РАДИО ЈАТ – „Радио
Јат“ д.о.о., Београд; РАДИО ЦЕНТАР – Друштво за радиотелевизијску делатност,
маркетинг и консалтинг „РТВ; Центар“ д.о.о., Београд ; РАДИО СЛОВО ЉУБВЕ Архиепископија београдско-карловачка, Београд.
Дозволе за емитовање ТВ програма за локална подручја добило је 25 станица:
• TV OXYGEN – Удружење грађана „Разум“, Ниш; ТВ СТУДИО – Предузеће за
спољну и унутрашњу трговину на велико и мало експорт – импорт, маркетинг
и комисионе услуге, угоститељство, саобраћај и туризам „Студио“ д.о.о.
Лесковац; TV PROTOKOL K/1 – „Protokol K-1“ д.о.о., Лесковац; TV K::CN –
Друштво за радио и телевизијске активности „Kopernikus Cable Network“ д.о.о.,
Ниш; ТВ ТОП 3 – Предузеће за пропаганду, маркетинг и експорт-импорт „Топ 3“
д.о.о., Прокупље; Телевизија Ритам – Трговинско услужно предузеће „Ритам“
Алексић Божидар и ортаци О.Д., Врањска бања, Врање; TV SPEKTRI –
Радиодифузно предузеће „Spektri“ О.Д. Jeton Ismaili и ортаци, Бујановац;
Телевизија Млава – Ортачко друштво радио и телевизијске делатности
Петровић Бранислав и ортак „Mlava Media“, Петровац на Млави; ТВ 24 – Друштво
за посредовање, трговину и услуге „R-24“ д.о.о., Београд; ТВ СПЕКТРУМ –
Специјализовано предузеће за радио-дифузне, видео и аудио услуге „ТВ
Студио Спектрум“, Лазаревац; Телевизија Ћуприја – Јавно предузеће Радио
телевизија „Ћуприја“, Ћуприја; ТВ ЕВРОПА – Друштво за радио и
телевизијске активности „Телевизија Европа“ д.о.о, Ћуприја; Televizija
VIMINACIUM – Привредно друштво за радио и телевизијске активности „Duga-
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Sky“ - радио телевизија „Дуга“ д.о.о, Пожаревац; Ка ТВ – „Краљевачка телевизија“
д.о.о, Краљево; ТВ ТРСТЕНИК – Јавно предузеће „Радио телевизија Трстеник“,
Трстеник; ТВ ЈЕРИНА – „Телевизија Јерина“ о.д., Смедерево; ТВ СД – Јавно
предузеће „Телевизија Смедерево“, Смедерево; TV S – „Телевизија С“ д.о.о,
Београд; ТВ ДЕВИЋ – „РТВ Девић плус“ д.о.о., Смедеревска Паланка; ТВ 5 –
Предузеће „ТВ 5“ д.о.о, Ужице; ТВ ЛОТЕЛ ПЛУС – „Лотел Плус“ д.о.о., Лозница;
TV VICTORIA – Удружење љубитеља румунске музике и културе „Victoria“,
Вршац; ТВ РУБИН – О.Д. за радио и телевизијску делатност „Рубин“ –
огранак ТВ „Рубин“, Кикинда; KTV – „Linea Electronics“ д.о.о. за производњу,
трговину и услуге, Нови Сад; ТV BAP – Јавно предузеће „Телевизија Бачка
Паланка“, Бачка Паланка.

•

Дозволе за емитовање радио програма за локална подручја добило је 23 станица:
РАДИО АЛЕКСИНАЦ– Предузеће „Agro-press“ д.о.о., Гредетин, Алексинац;
РАДИО САЛДО – Радња за пословне, радио и телевизијске активности
„Салдо“ Лидија Станковић ПР, Ниш; РАДИО КУРШУМЛИЈА – Радио телевизија
„Куршум“ д.о.о, Куршумлија; РАДИО МЕДВЕЂА – Јавно предузеће „Радио
Медвеђа“, Медвеђа; Овде Радио Сврљиг – Предузеће за радио телевизијске
активности „РТВ Сврљиг“ д.о.о, Сврљиг; РАДИО АНТЕНА – Радио станица
„Радио Антена“ Гордана Радаков, предузетник, Вршац; ГОЛД РАДИО – „Gold Am
Komunikacije“ д.о.о. Средњево, Велико Градиште; РАДИО ДУНАВАЦ – Радио
станица „Радио Дунавац“ Драгиша Живановић предузетник, Голубац; РАДИО
ХЕЛП – Удружење грађана „Хелп“, Младеновац; РАДИО РУЖА ГРУЖЕ –
Радио телевизија „Туристички радио“ Небојша Ристић предузетник, Баре, Кнић;
РАДИО БИСЕР ПЛУС –Привредно друштво за саобраћај, трговину,
издаваштво и РТВ активности „Радио Бисер“ д.о.о, Пожаревац; РАДИО НОВА
ЈАСЕНИЦА – Новинско издавачко предузеће „Река Нова Јасеница“ д.о.о.
Смедеревска Паланка; РАДИО СОНИ – Радио Станица „SONI Radio“ Зоран Чолић
ПР, Михајловац, Смедерево; МЕГА РАДИО МАРЕНОВО – Радња за услуге,
рекламе и пропаганду „Мега“ Томислав; ТОП РАДИО
- Предузеће за
телекомуникације, маркетинг и услуге „Media System“ О. Д. Вл. Љубише
Богдановића и др, Појате, Ћићевац Јевтић ПР, Мареново, Варварин; РАДИО
СВИЛАЈНАЦ – Радио-телевизија и продукција „Свилајнац“ д.о.о., Свилајнац;
РАДИО JOKER – О.Д. „Агенција Џокер“ Илић и други, Велика Плана; РАДИО
ЧЕТИРИ – Удружење грађана „Форма Плус“, Бајина Башта; РАДИО ЛАВ + „Конзум Лав“ д.о.о., Ужице; РАДИО КИС – Привредно друштво за производњу,
промет и услуге „Делфин маркетинг“ д.о.о., Ужице; БУБОЊА РАДИО –
Привредно друштво за производњу, промет и услуге „Bubonja Junior“ д.о.о., Љиг;
РАДИО КИКИНДА – Јавно предузеће „Информативни центар Кикинда“, Кикинда;
РАДИО САНТОС – „Santos Comerce“ д.о.о. за радио-телевизијске активности увозизвоз и услуге маркетинга, Зрењанин.
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Табеларни приказ донетих одлука о издавању
дозвола за емитовање РТВ програма на основу Јавног конкурса
Подручје покривања
Регион града Београд
Подручја региона
Локална подручја
Укупно

Дозволе за емитовање радио
програма
4
7
23
34

Дозволе за емитовање ТВ
програма
/
4
25
29

Прилог 4
Финансијски план за 2009. годину
На основу детаљних испитивања планираних прихода и расхода Агенције за 2008.
годину Стручна служба је предложила Финансијски план за 2009. годину, који је Савет
РРА разматрао и усвојио. Приходи су планирани према реалним изворима, док су расходи
примерени основним задацима РРА и потреби да Агенција квалитетно и успешно обавља
послове који произилазе из Закона о радиодифузији. Планирани суфицит, према члану 34
Закона о радиодифузији, биће уплаћен у Буџет Републике Србије, а намењен унапређењу
и развоју културе, здравства, просвете и социјалне заштите.
Предвиђени суфицит за 2009. годину износи 223.600.000 динара. Овај износ, који
Агенција планира као разлику по годишњем обрачуну прихода и расхода, биће уплаћен на
рачун буџета сходно одредби из члана 34 став 7 Закона о радиодифузији. Наведеном
законском одребом је предвиђено да разлику средстава остварених по основу годишњег
обрачуна прихода и расхода Агенција уплаћује на рачун буџета Републике Србије и да се
овај износ распоређују, на једнаке делове, за унапређење и развој културе, здравства,
просвете и социјалне заштите.
У Београду,
дана 24. марта 2009. године
Републичка радиодифузна агенција
председник Савета
Епископ јегарски др Порфирије (Перић)
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