ЗАКЉУЧЦИ САВЕТА РЕПУБЛИЧКЕ РАДИОДИФУЗНЕ АГЕНЦИЈЕ ПОВОДОМ НАЦРТА ПЛАНА
РАСПОДЕЛЕ РАДИОФРЕКВЕНЦИЈА
1.) Предлог Плана расподеле радиофреквенција који је израдило Министарство за капиталне
инвестиције Републике Србије, Савет Републичке радиодифузне агенције (РРА) види само као
радни документ који пре ступања на снагу мора да претрпи озбиљне измене. Савет Републичке
радиодифузне агенције залаже се за поштовање процедуре утврђивања плана расподеле
фреквенција који прописују Закон о радиодифузији и Закон о телекомуникацијама.
У облику који је План расподеле радиофреквенција достављен Агенцији на разматрање није
јасно за колико националних, регионалних и локалних радио и ТВ мрежа у Републици Србији
постоје елементарни технички услови. Савет РРА наглашава да општа оријентација Агенције
подразумева стварање технички максималног броја мрежа. Позивање на „непостојање Стратегије
развоја радиодифузије“ не може бити ни разлог ни оправдање за уочене мањкавости
предложеног Плана јер у „Елементима стратегије развоја радиодифузије“, документу којег је
Савет агенције усвојио пре више од годину дана, између осталог, стоји и следеће: „РРА сматра да
на националном нивоу треба обезбедити нормалан наставак рада постојећих афирмисаних
емитера (према садашњем стању: најмање три комерцијалне мреже), уз евентуално отварање
могућности за стварање конкуренције (обезбеђивање једне мреже за националног комерцијалног
емитера ван Београда и једне мреже за емитера који ће, у складу са Законом, радити у систему
интернационалних медијских корпорација).“
Наглашавамо да целокупна Стратегија развоја радиоодифузије у Републици Србији до данас није
могла бити усвојена јер још увек није фомирано тело које по Закону равноправно учествује у
њеном формулисању – Агенција за телекомуникације.

Ради сагледавања потреба емитера, а имајући у виду рокове диктиране међународним
обавезама наше земље, могуће је формирати радну групу при Министарству за капиталне
инвестиције у коју би, поред представника Министарства и РРА, ушли и представници
емитера и њихових удружења. Ова радна група би имала задатак да Министарству достави
конкретне захтеве које се односи на додатне фреквенције/локације које нису предвиђене
предложеним Планом расподеле.
2.) Савет РРА захтева да надлежне службе Министарства за капиталне инвестиције предлог
Плана расподеле фреквенција на одговарајући начин учине јавним документом, како би своје
примедбе могле да упуте све заинтересоване стране – пре свега емитери и њихова удружења.
3.) Савет РРА сматра да је дужност Министарства за капиталне инвестиције да заинтересованим
странама и јавности пружи конкретне одговоре на питања која се односе на број и врсту
расположивих радио и ТВ мрежа. У том контексту, Савет РРА сматра да јавно треба разјаснити
правни, програмски, финансијски и технички статус Трећег канала и телевизије „ТВ ЈУ“ (тј. „YUInfo“, данас „Инфо 24“), како се овим поводом у јавности не би појављивале непотребне
недоумице и манипулације.
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