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ОПШТЕ НАПОМЕНЕ 
  

ОСНОВНИ  ПОДАЦИ О РЕПУБЛИЧКОЈ РАДИОДИФУЗНОЈ АГЕНЦИЈИ  

 

 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 има својство правног лица 

и као 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.  

 

 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 Републичкe радиодифузнe агенцијe, а пре свега 

општих обавезујућих упутстава које Савет Републичкe радиодифузнe агенцијe 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. 

 

 Текући рачун - Републичке радиодифузне агенције 

Ради обављања основне делатности, Агенција код Управе за трезор Министарства 

финансија користи следеће рачуне отворене код Управе за трезор:  

-рачун сопствених средстава  840-978627-49;  

-рачун примљених депозита за учешће на конкурсу 840-714804-95,; и  

-рачун буџетских средстава 840-937621-71; Преко овог рачуна нема промета он је остао 

отворен ради евентуалног пријема буџетских давања, по чл.35 ст.2 ст.3 Закона о 

радиодифузији, уколико се не оствари приход по основу накнаде за добијено право на 

емитовање програма(дозвола за емитовање програма).  

Матични број:17488554;  ПИБ:102945724;  

E-mail:office@rra.org.rs  Интернет адреса:www.rra.org.rs 

 

 

 

mailto:office@rra.org.rs
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 Пословни простор Републичке радиодифузне агенције 

Оснивањем Републичке радиодифузне агенције, одредбом чл. 116. Закона о 

радиодифузији Влада Републике Србије је била 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 Републичке радиодифузне агенције. Овако утврђен 

рок истекао је септембра 2003.г. и Републичкој радиодифузној агенцији осим 

иницијалних новчаних средства нису обезбеђени други услови одређени Законом о 

радиодифузији. Због свега наведеног Републичка радиодифузна агенција је била у 

позицији прибегавања привременим и изнуђеним решењима.  

 

Први пословни простор је изнајмљен у закуп у улици Кнез Михајлова бр. 44.  

Затим следи закуп у ул.Чика Љубина бр.6. где је по истеку рока на који је закључен 

уговор о закупу пословних просторија и након дефинитивног изјашњења закуподавца о 

непостојању његове воље ни за адаптирањем постојећег простора ради инсталирања 

потребне опреме ни за продужењем уговора, Републичка радиодифузна агенција је 

приступила отварању поступка избора простора, који је крајем 2006 године и изабран по 

одлуци комисије за пресељење 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.г. до 30.новембра 2011.год. седиште је било у Београду, ул. 

Васина бр. 2-4; 

- од 01.децембра 2011.год. седиште је у Београду, Трг Николе Пашића бр.5. 

Због значаја пословног простора, Републичка радиодифузна агенција се протеклих 

година више пута обраћала Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије, 

имајући у виду да би се решавањем овог питања постигла поприлична уштеда.  Уместо 

давања новчаних средстава за закуп, кроз суфицит по чл. 34 ст.7 Закона о радиодифузији, 

по основу разлике укупних прихода и расхода уплатила би се даље та средства на рачун 

буџета Републике Србије.   
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ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

 

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у 

Републичкој радиодифузној агенцији, се у складу са одредбама Закона о раду, Закона о 

радиодифузији, Статута Републичке радиодифузне агенције, ближе одређује унутрашња 

организација и систематизација послова и задатака, са циљем да се обезбеди законито, 

стручно, квалитетно и ажурно остваривање радних задатака и послова одређених 

Законом и Статутом, као и 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, кординацију и контролу рада. 

 

Правилником је утврђена: унутрашња организација рада Агенције, делокруг, 

надлежност, овлашћења и друга питања од значаја за рад организационих делова, 

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. Запослени се 

распоређује на одговарајуће послове утврђене уговором о раду и овим Правилником, ако 

испуњава опште и посебне услове за рад на тим пословима.   

 Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места 

систематизовано је укупно 102 извршилаца и попуњено са 80 извршилаца, распоређених 

у две целине, и то:  

I) Запослени са посебним овлашћењима - ван организационих јединица;  

II) Организационе јединице.   

 

I)  ЗАПОСЛЕНИ СА ПОСЕБНИМ ОВЛАШЋЕЊИМА  

Назив     Систематизовано:   13  извршилаца          Попуњено: 8  извршилаца  

- Извршни директор     1  извршилац 1  извршилац 

- Заменик извршног директора   1  извршилац 1  извршилац 

- Секретар канцеларије Савета   1  извршилац 1  извршилац 

- Члан Савета запослен у Агенцији   9  извршилаца 4  извршиоца 

- Портпарол Савета      1  извршилац 1  извршилац 

II)  ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ  

 Назив     Систематизовано:              89  извршилаца         Попуњено: 72 извршилаца        

1)  Служба заједничких послова   25  извршилаца 20  извршилацa   

2)  Правна служба     6  извршилаца   6  извршилаца  

3)  Служба за односе са јавношћу   4  извршиоца   3  извршиоца 

4)  Служба за надзор и анализу 50  извршилаца 39 извршилаца 

5)  Финансијска служба    4  извршиоца   4  извршиоца 

__________________________________________________________________________ 

УКУПНО   I)  И  II):   Систематизовано: 102                   Попуњено:  80  

__________________________________________________________________________  
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СИСТЕМАТИЗОВАНА РАДНА МЕСТА  

   

Н А З И В                                                               СИСТЕМАТИЗОВАНО / ПОПУЊЕНО  

 

 

ЗАПОСЛЕНИ ВАН ОРГ. ДЕЛОВА  ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА 

Извршни директор  1  /  1  Начелник финансијске службе            1  /  1 

Заменик изврш. директ.       1  /  1  Књиговођа – контиста и билансиста      1  /  1 

Секретар канцел. Савета 1  /  1  Референт обрачуна зараде и накнада       1  /  1 

Члан Савета запослен  9  /  4  Обрачунски радник и благајник          1  /  1 

Портпарол Савета   1  /  1                                                      СВЕГА    4  /  4                                

                           СВЕГА     13  /  8               ПРАВНА СЛУЖБА 

СЛУЖБА ЗАЈЕДН. ПОСЛОВА  Начелник правне службе                       1  /  1 

Начелник службе    1  /  1   Заменик начелника правне службе         1  /  1 

Руководилац писарнице  1  /  1  Правник              4  /  4 

Технички секретар   3  /  3         СВЕГА    6  /  6 

Преводилац-аналитичар  2  /  1  СЛУЖБА ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ 

Техничар рачунар.мреже  1  /  1  Начелник службе            1  /  1 

Техничар уређаја снимања  1  /  -  Заменик начелника службе           1  /  1 

Радник обезбеђења   5  /  5             Референт службе за односе са јавн.        2  /  1 

Возач са посеб.обавезама     1  / 1                                                                   СВЕГА  4  /  3 

Возач     2  /  2  СЛУЖБА ЗА НАДЗОР И АНАЛИЗУ 

Дактилограф                       1  /  1  Начелник службе  за надзор и анализу  1  /  1 

Архивар    2  /  2  Заменик начелника емит.тв програма    1  /  1 

Курир     1  /  1  Заменик начелника емит.радио прог.     1  /  1 

Кафе куварица  1  /  1  Самостални медијски аналитичар          7  /  7 

Радник на одржав.чистоће 3  /  -  Аналитичар програма емитера         21 /  13 

                               СВЕГА  25 / 20              Асистент аналитичара прог.емитера    19 /  16 

                                                                                                                         СВЕГА   50  /  39  
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ОРГАН АГЕНЦИЈЕ  

 

 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. 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 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.  

  

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.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.  

 

Чланови Савета РРА 

Члан Савета је у свом раду и одлучивању независтан 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. 

 

Рад чланова Савета преко стручних комитета  

Састав Савета Агенције, који доноси све одлуке о питањима из надлежности 

Агенције,   дефинисан је одредбом члана 22 Закона о радиодифузији:  Савет има девет 

чланова који се бирају из реда угледних стручњака из области које су од значаја за 

обављање послова из надлежности Агенције ( медијски стручњаци, стручњаци за 

оглашавање, правници, економисти, телекомуникациони инжењери и други). 
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Имајући у виду значај и комплексност питања из надлежности Агенције, а ради 

њиховог бољег сагледавања и доношења одлука неопходно је формирати тим стручњака 

којим ће руководити чланови Савета, и то сваки члан Савета из своје области која је била 

основ приликом избора од стране Скупштине Републике Србије.   

 

Из тог разлога, још приликом оснивања Агенције и доношења основних аката 

Агенције, одредбом члана 46 Статута РРА (Сл.гласник РС 102/2005), који Статут је 

усвојен од стране Скупштине Републике Србије, прописано је да: 

„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 мрţње и 

сл.)  Савет може по потреби формирати стручни тим (Етички комитет и др.) 

сачињен од лица одговарајуће струке која нису запослена у Агенцији. 

-Ради бољег увида у техничку проблематику испуњености техничких стандарда 

које треба да задовоље емитери, Савет може, по потреби такође формирати тим за 

процену техничких стандарда -Стручно-техничку комисију састављену од инжењера 

адекватних профила који нису запослени у Агенцији.“  

Након окончања јавних конкурса за издавање дозвола за ен+митовање радио и ТВ 

програма а у поступку вршења надзора над радом емитера, што је основна законска 

обавеза Агенције поставило је низ питања која су везана за садржину програма а која 

нису стриктно дефинисана законом. Та питања се односе и на поверене послове Агенцији  

као што су заштита малолетника, примена прописа о ауторским исродним правима и 

спречавање емитовања програма који садрже информације којима се подстиче 

дискриминација, мржња или насиље против лица или групе лица због њиховог 

припадања или неприпадања одређеној раси, вери, нацији етничкопј групи или полу.  У 

том смислу је неопходно формирати стручне тимове из наведених области, с тим што би 

по један члан Савета, имајући у виду у којој области је он експерт, руководио радом 

стручног тима а за који рад не прима било какву накнаду за додатно ангажовање.  

Поред наведених питања у вези са пренетим пословима Агенцији појавио се и 

други низ питања која су од значаја за рад Агенције а која нису стриктно дефинисана 

законом као што су питања,  медијска регулатива, правна регулатива, технички 

стандарди, међународна сарадња, дигитализација и развој радиодифузије на КиМ 

отварањем радија и ТВ на српском језику.   

Ова питања су се као актуелним наметнула доношењем Стратегије о преласку са 

наналогног на дигитално емитовање програма, Стратегији о медијима, Споразум о 

приступању Србије ЕУ као и друго усаглашавање са ЕУ регулативом и иста изискују  

формирањем стручних комитета под руководством чланова Савета РРА.        

Планирано је да се у току 2012.године формира седам стручних комитета које ће 

покривати одговарајуће области, као што су:  

1) медијска регулатива,  

2) правна регулатива,  

3) технички стандарди,  

4) међународна сарадња,  

5) дигитализација,  

6) остваривање и заштита ауторских права и  

7) развој радиодифузије на КиМ отварањем  

радија и ТВ на српском језику.  
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Рад тих стручних тела у оквиру Републичке радиодифузне агенције одвијаће се 

под надзором сваког појединачног члана Савета који је експерт за одговарајућу област за 

који рад не прима  додатну накнаду за ангажовање. 

 

  

ЗАСТУПАЊЕ АГЕНЦИЈЕ  

 

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; 

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. 

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 44/03,36/06,50/09 и 44/10) 

- 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. 33/97,31/01 и 30/10) 

- Закона о ауторским и сродним правима („Сл. гласник РС“,број 104/09) 

- Закона о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права 

интелектуалне својине („Сл. гласник РС“ бр. 46/06 и 104/09).  
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       ПЛАНИРАНИ СУФИЦИТ 

 
 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.  

 

 Планирани суфицит за 2012.годину  
За 2012.годину Финансијским планом по основу вишка прихода од расхода  

планиран је износ суфицита од: 31.780.200.динара који је у односу на реализовани 

суфицит по завршном рачуну за 2011.г. од 52.294.346.динара, мањи за 20.514.146.динара.  

Смањени износ суфицита настао је већим делом услед опредељеног већег износа 

инвестирања у 2012.години.  

Износ суфицита обезбеђен је из утврђене разлике по основу укупно планираног 

прихода од емитовања програма и пројектованих расхода у 2012.години.  Потреба већег 

инвестирања настала је услед промене седишта Републичкe радиодифузнe агенцијe и 

прелазак на другу локацију у другом пословном простору, због истека уговора о закупу.    

Наиме, основни проблем са којим се Републичка радиодифузна агенција свих ових 

година суочавала у настојању да обезбеди адекватан пословни простор је неспремност 

било ког потенцијалног закуподаваца да дозволи адаптацију пословног простора ради 

инсталирања опреме-специјализованих професионалних уређаја високих капацитета за 

дигитално снимање, обраду и архивирање материјала, антенских и других уређаја, 

независног електро-напајања, сталност температуре неопходне ради функционисања 

уређаја и сл.како би се обезбедили потребни услови за рад стручних служби. 

 

 Реализовани-уплаћени  суфицити   
Републичка радиодифузна агенција је од свог оснивања уплатила средства у буџет 

Републике Србије као вишак прихода над расходима, по чл. 34.Закона о радиодифузији, 

на основу годишњих обрачуна, укупно: 756.785.263,04 дин., Уплаћени износи су даље у 

буџету Републике, такође према истом члану Закона о радиодифузији, распоређени на 

једнаке делове за унапређење и развој културе, здравства, просвете и социјалне заштите.  

 

Извршене уплате  

- У 2008.год. од укупно планираног суфицита од 207.000.000, динара, реализовано 

је 298.489.538,39 дин.или 144% планираног износа; (по завршном рачуну за 2007.г. 

уплаћен дана 17.03.2008.године , по изводу РРА под бројем 48); 

- У 2009.год. од укупно планираног суфицита од 267.540.000, динара, 

реализовано је 236.831.376,06 дин.или 89% планираног износа; (по завршном 

рачуну за 2008.г. уплаћен дана 26.06.2009.године , по изводу РРА под бројем 118); 

- У 2010.год. од укупно планираног суфицита од 132.169.183, динара, реализовано 

је 139.288.523,99 дин. или 105% планираног износа; (по завршном рачуну за 2009.г. 

уплаћен дана 22.06.2010.године , по изводу РРА под бројем 117); 
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- У 2011.год. од укупно планираног суфицита од 65.522.034, динара реализовано је   

82.175.824,60 дин. или 125% планираног износа; (по завршном рачуну за 2010.г. 

уплаћен дана 01.07.2011.године , по изводу РРА под бројем 123); 

- У 2012.год. од укупно планираног суфицита од 85.588.100 динара реализовано је   

52.294.346,35 дин. или 61% планираног износа (по завршном рачуну за 2011.г. биће 

уплаћен овај износ  после достављања ревизорског извештаја и његовог усвајања).   

 

Укупно реализовани суфицити су на нивоу индекса 107 односно већи су од укупно 

планираних средстава за период од 2007-2011 за 51.260.292,00 динара.   

 

 

Табела планираних и реализованих суфицита по годинама   

Година                                                           

            2007.        2008.         2009.         2010.      2011.*        Укупно                                                                                   

Финан.план                                                                                             

П Л А Н     / 207.000.000  / 267.540.000   / 132.169.183   /  65.522.034 / 85.588.100 /  757.819.317  

                                                                                                                                                                              

Буџет                                                                                                                                                  

Р.Србије   /  298.489.538  / 236.831.376 / 139.288.524  /  82.175.825 / 52.294.346 /  809.079.609  

                

Више / више  мање   више  више           мање     Више                

мање          +91.489.538     -30.708.624   + 7.119.341    +16.653.791   -33.293.754 + 51.260.292 

 

Индекс            144    89  105  125  61          107 

* По основу завршног рачуна за 2011.годину обрачунат је наведени износ за уплату                          

у 2012.години после ревизорског извештаја. 

 
   Републичка радиодифузна агенција од дана оснивања до 2006.године није  

остваривала вишак прихода над расходима, тако да нема ни остварених суфицита. 

 

 

 

 

ПРЕЛАЗАК СА АНАЛОГНОГ НА ДИГИТАЛНО ЕМИТОВАЊЕ РАДИО И 

ТВ ПРОГРАМА - ПројекатSEE Digi TV 

 

Републичка радиодифузна агенција је 18. децембра 2009.године, постала партнер 

на предлогу Пројекта SEE Digi TV који је покренуло словеначко регулаторно тело, са 

циљем формирања транснационалне платформе регулатора и подршке институцијама у 

областима које се односе на прелазак са аналогног на дигитално емитовање и 

координацију дигиталне дивиденде.   

На својој 51. редовној седници, одржаној 9. јула 2010.год. Савет РРА је донео 

одлуку о потписивању Споразума о партнерству за релизацију пројекта SEE Digi TV, 

како би пројекат ушао у другу фазу. На 52. редовној седници, одржаној 2. августа 

2010.г.Савет РРА је усвојио измену буџета овог пројекта, која је уследила  јер је у 

међувремену Агенција постала једини партнер на пројекту из Србије.    
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На пројекту учествује укупно 14 партнера из 10 земаља, по неколико 

регулаторних тела из једне земље. Из земаља чланица ЕУ су: Аустрија, Мађарска, 

Италија и Словенија, и партнери ван ЕУ: Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, 

Македонија, Црне Гора, и Србија. Пројектом координира словеначко регулаторно тело. 

Употреба дигиталне технологије и услуга има велики утицај на развијање друштва у 

земљама у региону. Овај пројекат треба директно да убрза припреме за процес 

дигитализације, као и дигитализацију радиодифузних услуга и направи пут за шири 

развој дигиталног емитовања програма.  

 

Прелазак са аналогног на дигитално емитовање радио и ТВ програма, изискује 

одређене трошкове који ће бити у склопу организовања великог броја 

семинара/радионица на тему дигитализације, као би се до новоутврђеног рока 17.јуна  

2015.године као датума потпуног преласка на дигитално земаљско емитовање 

телевизијског програма у Републици Србији, грађанима омогућио бољи квалитет звука и 

слике, разноврснији садржај, више радио и телевизијских програма, нове услуге за особе 

са инвалидитетом и за старије особе, унапређене додатне услуге, портабл и мобилни 

пријем програма, као и конвергенцију услуга.  

 

Пружаоцима услуга дигитализација ће дати могућност прилагођавања садржаја 

према потребама различитих циљних група, интерактивност, као и могућност пружања 

услуга на захтев, ниже трошкове емитовања и конвергенцију услуга, док ће држави 

омогућити ефикасније коришћење радио-фреквенцијског спектра, употребу ослобођеног 

дела спектра за нове услуге, промоцију развоја технологије и нова радна места, 

унапређену конкуренцију и више могућности за унапређење стваралаштва и очување 

културног идентитета.  

Истовремено, прелазак на дигитално емитовање увешће ред у етру будући да ће 

место у мултиплексима бити омогућено само емитерима са важећим дозволама да 

емитују програм.  

 

Општи циљ је хармонизација активности у региону југоисточне Европе, а који се 

односе на увођење услуга дигиталног емитовања, које ће:  убрзати процес преласка са 

аналогног на дигитално емитовање у региону и даљи развој технологија; унапредити  

усаглашавање законодавства и техничког оквира са процесом дигитализације у ЕУ; довести до 

избегавања дељења тржишта;Развити  регионалне стратегије за оптимално коришћење 

спектра слободних фреквенција за нове технологије и услуге емитовања и допринети 

ефикаснијем  управљању дигиталном дивидендом. 

 

Пројекат је у поступку потписивања уговора и траје до априла 2013. године. 

Реализација пројекта финансираће се из ИПА фондова Европске уније и у том смислу 

Агенција би сносила 15% од укупно предвиђених трошкова реализације пројекта, док 

преосталих 85% представљају средства из ИПА фондова. Укупни трошкови Пројекта 

износе 155.470 ЕУР или око 16,6 милиона динара.  Директно учешће РРА у овом 

пројекту износи 2,5 милиона динара, од чега се за 2012.г. планира око 1,7 милиона 

динара.   
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На основу чл. 34. ст. 1. Закона о радиодифузији („Сл. гласник РС“ бр. 42/02, 97/04, 

76/05, 79/05, 62/06, 85/06,86/06-испр.и 41/09), Савет Републичке радиодифузне агенције 

је усвојио Финансијски план Републичке радиодифузне агенције за 2012.годину на 

80.редовној седници, дана 15.12.2011.године.   

 

Ф И Н А Н С И Ј С К И     П Л А Н      

Републичке радиодифузне агенције за 2012.годину 
 

I) ПРИХОДИ 

Укупни приходи Републичке радиодифузне агенције за 2012.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 2012.годину утврђени су 

на основу Решења о висини годишњих накнада за емитовање програма у укупном износу 

од: 412.995.000.динара, за укупно 374 емитера ТВ и Радио програма и кабловског 

емитовања ТВ програма. 

 

II) РАСХОДИ 

         Сагледани расходи за 2012.годину усклађени су са планираним приходима и 

утврђују се у укупном износу од 412.995.000.динара,  ближе се распоређују: 

                          (динара ) 

Ред.

бр 
Расходи               Планирано 

1.  Нето зараде запослених                  121.183.821 

2.  Обавезе за нето зараде, порез и социјални доприноси                    50.180.415 

3.  Социјални доприноси на терет послодавца    30.527.241  

4.  Накнаде за запослене        4.950.000 

5.  Накнаде чланова Савета 17.376.128   

6.  Порези и доприноси на накнаде чланова Савета      8.792.733 

7.  Стални трошкови                      34.705.000 

8.  Трошкови путовања 5.500.000 

9.  Услуге по уговору 30.800.000 

10.  Специјализоване услуге 2.500.000 

11.  Текуће поправке и одржавања 6.000.000 

12.  Материјал 6.800.000   

13.  Порези и обавезне таксе 4.500.000   

14.  Резерве за непредвиђене издатке 5.500.000 

15.  Основна средства                                       51.899.462 

16.  Суфицит  31.780.200 

                                                                           УКУПНО   РАСХОДИ:    412.995.000 
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ПРЕГЛЕД ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА РРА ЗА 2012.ГОДИНУ ПО КОНТИМА  

 

Конто  Расходи 
ИЗНОС   

 

520  01 - Нето зараде запослених  запослених                         121.183.821 

520  02 - Обавезе за нето зараде, порез и соц.доприноси 50.180.415 

521 

 

 03 - Соц.доприноси - ПИО,здр.нез. послодавац 
30.527.241 

529 

 

 04 - Накнаде за запослене -превоз  
4.950.000 

522 

 

 05 - Накнаде чланова Савета- нето  
17.376.128 

522 

 

 06 - Порез и доприноси на накнаде – Савет 
8.792.733 

      

     525,530,531,         

  532, 533,551,559 

 

 07 - Стални трошкови-трошкови закупа посл.прост                   

         тр.оглашавања,транспорт.услуга, репрез.и др.    

34.705.000 

529 

 

 08 - Трошкови путовања у земљи и иностранству 
5.500.000 

522, 559,550,554 

 

 09 - Услуге по уговору 
30.800.000 

559  10 - Специјализоване услуге објављивање одлука 
2.500.000 

532, 539  11 - Текуће поправке одржавање и комунал.услуге                 6.000.000 

511, 512, 513  12 – Материјал –ситан инвент.гориво и енергија 6.800.000 

553, 555, 559  13 - Порези,обав.таксе – плат.промет и остали тр. 4.500.000 

576, 579  14 - Резерве за непр.издатке – ванредни избори 5.500.000 

027  15 - Основна средства–набавка основ.средстава 51.899.462 

569  16 - Суфицит за уплату у буџет - финанс.расходи 31.780.200 

   

 
У  К  У  П  Н  О     412.995.000 
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На основу чл. 34. ст. 1. ст. 2. и ст. 4. Закона о радиодифузији („Сл.гласник РС“ бр. 

42/02, 97/04, 76/05, 79/05, 62/06,85/06,86/06-испр.и 41/09) финансирање Агенције врши се 

у складу са финансијским планом који за сваку годину доноси Савет РРА.  

Финансијским планом утврђују се укупни приходи и расходи Републичке 

радиодифузне агенције, резерве за непредвиђене издатке, као и елементи за целовито 

сагледавање политике зарада и запослености у Агенцији.  

Финансијски план се доноси најкасније до 15. децембра текуће године за наредну 

годину. 

 

КОМПАРАТИВНИ  ПРИКАЗ  ПРИХОДА  И  РАСХОДА  ПО ГОДИНАМА 

       ( у 000.динара ) 

                                          

 

Приказ реализованих и планираних расхода за 2010,2011.и плана за 2012.годину  

( динара ) 

           

Р.б

р. 
Н а з и в  

Остварено  

2010.г. 

Планирано 

2011.г. 

Остварено  

2011.г. 

Планирано 

2012.г. 

Индекс 

2012/2011  

 1. ПРИХОДИ 420.493 403.637 401.900 412.995 103 

2. РАСХОДИ 338.317 308.241 379.299 329.316   87 

3. ОСНОВНА СРЕДСТВА     6.195    9.808     5.901 51.899 - 

4. С У Ф И Ц И Т   82.176  85.588   52.294 31.780   61 

5. УКУПНО  426.688 403.637 437.495 412.995   94 

Р.  

бр. 
Назив                           

Реализовани 

 РАСХОДИ  

у 2010.год 

ПЛАН 

   2011.год 

Реализовани 

 РАСХОДИ  

у 2011.год 

ПЛАН 

   2012.год 

ИНДЕКС 

2012 / 2011 

1. Бруто зараде  и додаци  133.794.526 147.557.840 145.277.678 171.364.236 118 

2. Соц.доприноси на зараде 23.730.991 26.208.460 25.825.282 30.527.241   118 

3. Накнаде запосленима 3.491.329     3.750.000 3.739.521     4.950.000 132 

4. Бруто накнаде чл.Савета 16.747.047   22.224.082 14.314.969   26.168.861 183 

5. Стални трошкови 49.546.348 56.500.000 46.680.764 34.705.000  74 

6. Трошкови  путовања             5.063.935 6.000.000 3.578.684 5.500.000  154 

7. Услуге  по уговору 8.793.689 14.500.000 7.641.716 30.800.000  403 

8. Специјализоване услуге 545.653 3.500.000 4.696.114 2.500.000  53 

9. Текућа одржавања 6.499.043    7.500.000 7.486.513 6.000.000 80 

10. Материјал 8.379.746 8.500.000   7.833.947 6.800.000   87 

11. Порези, обавезне таксе   4.908.080 5.500.000   3.813.976 4.500.000   118 

12. Резерве за непр. издатке 76.816.894 6.500.000   108.410.149 5.500.000 - 

13. Основна средства 6.195.653 9.808.370 5.901.395 51.899.462 - 

14. УКУПНИ РАСХОДИ 344.512.931 318.048.752 385.200.708 381.214.800 99 

15. 
Суфицит – уплата у 

буџет Републике  
82.175.825 85.588.100 52.294.346 31.780.200 61 

16. 

 

УКУПНО 

 

426.688.756 403.636.852 437.495.055 412.995.000 94 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

Финансијског плана Републичке радиодифузне агенције за 2012.годину 

1.ПРИХОДИ 

Планирани приходи од издавања дозвола за емитовање радио и телевизијског програма у износу од: 412.995.000 динара   

опредељени су на основу:  

1. Правилника о мерилима за утврђивање висине накнаде за емитовање радио и/или телевизијског програма  

(„Службени гласник РС“ бр.50/09) 

2. Одлука 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“а.д., Београд);  

3. Одузимања дозволе за емитовање РТВ програма емитерима који нису измирили своје обавезе по основу утврђених 

накнада за емитовање радио и/или ТВ програма;  

4. Одлуке о висини годишње накнаде за кабловско и/или сателитско емитовање програма („Сл.гласник РС“ бр.40/11); 

 

У току 2011.г. поједини емитери остали су без дозвола по разним основама, тако да су приходи од накнада за емитовање ТВ,  

радио програма и кабловског емитовања ТВ програма планирани на основу постојећих  Решења о висини накнаде за емитовање.  
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ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ОД НАКНАДЕ ЗА ЕМИТОВАЊЕ  

ТВ И РАДИО ПРОГРАМА И КАБЛОВСКОГ ЕМИТОВАЊА ТВ ПРОГРАМА.  
 

Обрачунати приходи по основу Решења о годишњој накнади за емитовање телевизијског и радио програма и кабловског 

емитовања ТВ програма за укупно 374 емитера који имају обавезу плаћања накнада за емитовање програма, износе  

укупно: 412.995.000 динара,  и то:                                                 

 Приходи по основу накнаде за емитовање  ТВ програма                            363,518,800  динара 

 Приходи по основу накнаде за емитовање  Радио програма           24.023.150 динара   

 Приходи по основу накнаде за емитовање  кабловског емитовања ТВ програма            25.453.050 динара   

Сагледавање укупних прихода за 2012.год. засновано је на чињеници да се накнада за емитовање телевизијског,радио и 

кабловског програма утврђује и наплаћује само по основу валидних решења о висини годишње накнаде за емитовање програма.  

КРЕТАЊЕ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПРИХОДА I-ХII /2011. И ПРИХОДИ 2012./2011.Г.   

Назив                           
ГОДИШЊИ  

План-2011. 

Реализовани  

 I-ХII /2011. 

ИНДЕКС 

2012/2011.  

 ПЛАН  за 

2012.годину  

ИНДЕКС 

2012/2011.  

Приходи  ТВ накнада  375.946.920 368.382.578 98 363.518.800 99 

 

Приходи  РАДИО накнада  
27.689.928 27.237.088 99 24.023.150 88 

 

Приходи кабловско емитовање  
/            6.279.859 / 25.453.050 389 

 

УКУПНИ ПРИХОДИ  

 

403.636.852 401.899.525 

 

99 

 

412.995.000 

 

103 
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          РЕАЛИЗАЦИЈА  ПРИХОДА  ПО  ФИНАНСИЈСКОМ  ПЛАНУ ЗА ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР  2011.ГОД. 

Укупни реализовани приходи у периоду од јануара до децембра 2011.године износили су: 401.899.525.динара и били су у  

односу на планиране приходе који су за посматрани период износили 403.636.852.динара, на нивоу од 99 индексних поена.  

      Дуговања емитера за накнаде за емитовање програма, са стањем на дан: 31.12.2011.г. износила су: 118.069.835.динара, без 

износа дуговања емитера којима су одузете дозволе и у односу на исти период прошле године када је износ дуга био 105.219.237 

динара, већа су за преко 15 процената. Од укупног износа дуга:    

- ТВ емитери дугују 109.327.179 дин. и Радио емитери 8.742.656 динара.   

- Дуговања од емитера којима су одузете дозволе износила су са стањем на дан: 31.12.2011.г. укупно 122.708.039 динара.  
Како укупна ненаплаћена потраживања на дан 31.12.2011.године износе преко 118 милиона динара, то представљају укупна  

дуговања емитера у просеку за преко 3 ½  месеца,  јер  планирана просечна месечна обавеза за плаћање ТВ и Радио накнаде износи 

33,6 милиона динара месечно.  

 

КРЕТАЊЕ  ПРИХОДА  ТВ И РАДИО НАКНАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА I - XII / 2011.ГОДИНЕ 

Месец 
ПРИХОДИ  ТВ –

НАКНАДА  I-XII /2011.г.  

ПРИХОДИ      РАДИО – 

НАКНАДА  I- XII/ 2011.г. 

ПРИХОДИ  

КАБЛОВСКЕ 

НАКН. I-XII /2011.г.  

УКУПНО 

I - XII / 2011.г. 

ЈАНУАР 30,970,774 2,288,334 / 33,259,109 

ФЕБРУАР  30,970,774 2,298,178 / 33,268,952 

МАРТ 30,970,774 2,279,903 / 33,250,677 

АПРИЛ  31,531,752 2,287,420 / 33,819,172 

МАЈ 31,376,937 2,331,550 / 33,708,487 

ЈУН  29,554,511 2,385,965 / 31,940,477 

ЈУЛ  31,065,947 2,315,355 / 33,381,302 

АВГУСТ  30,372,266 2,395,178 / 32,767,444 

СЕПТЕМБ. 30,324,457 2,306,951 / 32,631,409 

ОКТОБАР 30,319,057 2,308,126 / 32,627,183 

НОВЕМБАР 30.640.523 2.247.726 / 32,888,249 

ДЕЦЕМБАР 30.284.805 1.792.402 6.279.859 38,357.066 

УКУПНО 368,382,578 27,237,088 6.279.859 401.899.525 
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УЧЕШЋЕ РЕАЛИЗОВАНИХ ПОЈЕДИНИХ ТВ ПРИХОДА 
У ПЕРИОДУ ОД  I –XII  /  2011.ГОДИНЕ 

  

ТВ НАКНАДА-   

НАЦИОНАЛНА  

ТВ НАКНАДА-    

БЕОГРАД   

ТВ НАКНАДА-   

РЕГИОНАЛНА  

ТВ НАКНАДА-   

ЛОКАЛНА  

УКУПНА                     

ТВ- НАКНАДА  

75% 5% 12% 8% 100% 

        275,019,828           17,122,375            44,677,398          31,562,977   368,382,578  
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УЧЕШЋЕ РЕАЛИЗОВАНИХ ПОЈЕДИНИХ РАДИО  ПРИХОДА          
У ПЕРИОДУ ОД  I –XII  /  2011.ГОДИНЕ  dinara 

РАДИО 

НАКНАДА-   

НАЦИОНАЛНА  

РАДИО 

НАКНАДА-    

ПОКРАЈИНА   

РАДИО 

НАКНАДА-    

БЕОГРАД   

РАДИО  

НАКНАДА-   

РЕГИОНАЛНА  

РАДИО 

НАКНАДА-   

ЛОКАЛНА  

УКУПНА                     

РАДИО -

НАКНАДА  

51% 3% 25% 4% 17% 100% 

          13,860,872               755,845           6,759,610                  1.082,820            4,777,941              27,237,788  
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ПЛАНИРАНИ  ПРИХОДИ ЗА 2012.ГОДИНУ  

  ПРОЈЕКЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА :  ТВ, РАДИО И КАБЛОВСКЕ НАКНАДЕ ЗА 2012.г. 

1.) ЕМИТЕРИ  - ТВ НАКНАДА                                             ( динара ) 
    Ред. 

број  Покривање – ТВ Годишња НАКНАДА 

УКУПНО -                        

Решење о накнади  

 

БРОЈ 

ЕМИТЕРА  

 

УЧЕШЋЕ У 

ПРИХОДИМА  

1 НАЦИОНАЛНО         56,559,958            169,679,874       
 

3 
 

47% 

  Умањење  - ТВ "Б-92"         45,247,966                 45,247,966       
 

1 
 

12% 

  

Подела фрекв.   ( 75% )     " 

Национална Happy ТВ"          42,419,968                 42,419,968       
 

1 
 

12% 

  

Подела фрекв.   (25%)  ТВ 

"Happy-К"           14,139,990                 14,139,990       
 

1 
 

4% 

2 ПОКРАЈИНСКО АПВ                        -                                -         
 

- 
 

- 

3 ГРАД БЕОГРАД           9,787,500                 9,787,500       
 

1 
 

3% 

4 РЕГИОНАЛНО  

 од 134.587.дин   до  

5.411.278.дин           45,846,725       
 

20 
 

13% 

5 ЛОКАЛНО   од 20.760.дин    до  2.424.281.дин           36,396,780       
 

66 
 

10% 

  

С В Е Г А:       363,518,800       
 

93 
 

100% 

2.) ЕМИТЕРИ  - РАДИО НАКНАДА                                     ( динара ) 
    Ред. 

број  Покривање - РАДИО  Годишња НАКНАДА 

УКУПНО -                        

Решење о накнади 

 

БРОЈ 

ЕМИТЕРА  

 

УЧЕШЋЕ  

1 НАЦИОНАЛНО           2,827,998              11,311,992       
 

4 
 

47% 

2 ПОКРАЈИНСКО АПВ               761,570                    761,570       
 

1 
 

3% 

3 ГРАД БЕОГРАД  од 8.323,58                    до 489.372            6,410,120       
 

15 
 

27% 

4 РЕГИОНАЛНО   од 16.356.дин              до 157.992.дин             1,105,458       
 

19 
 

5% 

5 ЛОКАЛНО   од 986.дин              до 67.092.дин             4,434,010       
 

200 
 

18% 
 

 

 

С В Е Г А:         24,023,150         239 
 

100% 
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 ПРОЈЕКЦИЈА УКУПНИХ ПРИХОДА ОД НАКНАДА ЗА ЕМИТОВАЊЕ   

ТВ,РАДИО и КАБЛОВСКОГ ЕМИТОВАЊА ТВ ПРОГРАМА ЗА 2012.год.                                                   

Ред. 

број  

СВЕГА   ( 1+2 )  ПО ПОДРУЧЈУ                  

ПОКРИВАЊА  ТВ и Радио 

 

ПРИХОДИ ОД НАКНАДА 

ЗА ЕМИТОВАЊЕ  

ТВ,Радио и кабловског                     

програма  

                                ( динара ) 

 

БРОЈ 

ЕМИТЕРА  

 

              ( број ) 

 

% 

УЧЕШЋЕ ПРИХОДА 

ОД ЕМИТОВАЊА У 

УКУПНИМ ПРИХ. 

I) 

 

НАЦИОНАЛНО ПОКРИВАЊЕ  

 

        282,799,787  

      

 

          10   

    

 

68% 

   II) 

 

 

ПОКРАЈИНСКО - АПВ  ПОКРИВАЊЕ 

              761,570   

     

 

            1    

    

 

0.2% 

III) 

 

ГРАД  БЕОГРАД 

ПОКРИВАЊЕ 

          16,197,620  

      

 

          16    

    

 

4% 

  IV)  

 

РЕГИОНАЛНО ПОКРИВАЊЕ 

 

          46,952,183   

     

 

          39   

     

 

11% 

 

 

V) 

 

ЛОКАЛНО ПОКРИВАЊЕ 

 

          40,830,790   

     

 

       266   

     

 

10% 

3.) 

 

 

 

ПРИХОДИ  НАКНАДЕ ЗА 

КАБЛОВСКО ЕМИТОВАЊЕ  

ТВ ПРОГРАМА 

25.453.050 

 

 

         42 

 

 

6% 

 

УКУПНО: 

 
     412,995,000      
 

 

      374   

 

100% 
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СМАЊЕЊЕ ПРИХОДА ПО ГОДИНАМА  
 

Смањење прихода по годинама, самим тим и суфицита, почев од 2008.године, који се даље одразио на 2009.г., 2010.г.,2011. као и 

на план за 2012.годину, уследило је из следећих разлога:  

 

 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.; 

  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);  

 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 2011. И 2012.г. поједини емитери остали су без дозвола по 

разним основама. Укупно 9 емитера је остало без дозволе и то: пет телевизијских и четири радио емитера, на основу 

одлуке Савета РРА од чега две одлуке Савета нису коначне и извршне.   

 Услед истека уговора о закупу и промене седишта Републичкe радиодифузнe агенцијe на другој локацији, у другом 

пословном простору захтевало је већи износ инвестиција.   

 

 

Такође, важно је напоменути  да су неостварени приходи од накнада за емитовање ТВ и радио програма индиректно настали и 

услед: 

 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; 

 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;   

 Неостварене накнаде због донетог Закључка Владе Р.Србије који датира још 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 слобода националних мањина и донетих Закона о локалној самоуправи и Закона о главном 

граду.  

 Због заједничког става РАТЕЛ-а и Министарства за телекомуникације да се због увођења дигитализације не расписују 

јавни конкурси за слободне канале за аналогно емитовање ТВ програма. (крајњи рок је 17.јун 2015.године) 
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2. РАСХОДИ 

Планирани расходи износе укупно: 412.995.000 динара. 

Већи износ укупних расхода увећан је по основу већих инвестиција у основна средства.   

Детаљнији приказ реализованих расхода у 2010. и у периоду од I -ХII/2011. и планираних расхода за 2012.годину.       

      ( динара ) 

Р.  

бр. 
Назив                           

Реализовани 

 РАСХОДИ  

у 2010.год 

 
ПЛАН 

  2011.год 

Реализовани 

 РАСХОДИ  

у 2011.год 

ИНДЕКС 

Реализовани 

/Планирани  

ПЛАН 

   2012.год 
 

ИНДЕКС 

2012 / 2011 

1. Бруто зараде  и додаци  133.794.526  147.557.840 145.277.678 98 171.364.236  118 

2. Социјални доприн. послодав.  23.730.991  26.208.460 25.825.282  98 30.527.241   118 

3. Накнаде запосленима 3.491.329  3.750.000 3.739.521 99     4.950.000  132 

4. Бруто накнаде чланова Савета 16.747.047  22.224.082 14.314.969 64   26.168.861  183 

5. Стални трошкови 49.546.348  56.500.000 46.680.764  83 34.705.000   74 

6. Трошкови  путовања             5.063.935  6.000.000 3.578.684  60 5.500.000   154 

7. Услуге  по уговору 8.793.689  14.500.000 7.641.716  53 30.800.000   403 

8. Специјализоване услуге 545.653  3.500.000 4.696.114  134 2.500.000  53 

9. Текућа одржавања 6.499.043  7.500.000 7.486.513 99 6.000.000  80 

10. Материјал 8.379.746  8.500.000 7.833.947 92 6.800.000    87 

11. Порези и обавезне таксе  4.908.080  5.500.000 3.813.976 69 4.500.000    118 

12. Резерве за непредв.издатке 76.816.894  6.500.000 108.410.150* / 5.500.000  / 

 УКУПНО  РАСХОДИ  338.317.279  308.240.382 379.299.314 182 329.315.338  87 

13. Основна средства 6.195.653  9.808.370 5.901.395 60 51.899.462  879 

 СВЕГА са осн.средствима  344.512.931  318.048.752 385.200.709 121 381.214.800  99 

14. Суфицит –      82.175.825  85.588.100 52.294.346 61 31.780.200  61 

 

 
УКУПНО   426.688.756 

 
403.636.852 437.495.055 108 412.995.000  94 

* Извршена резервисања по основу сумњивих и спорних потраживања од емитера за накнаде за емитовање радио и ТВ програма које 

неће бити наплаћене по завршном рачуну за 2011.годину, за износ од 51.147.581,44 динара, као и резервисања по основу по основу судског спора 

који се води против Републичке радидофузне агенције од стране тужиоца Друштва за медијску,издавачку,пропагандну делатност „SOS 

KANAL“д.о.о. из Београда за износ од 48.918.500,00 динара.  

Укупни  планирани износ расхода од: 412.995.000 динара, утврђени су на основу реализованих расхода у 2010.години и остварених 

трошкова у периоду од 1.јануара до 31.децембра 2011.године. 
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2.1.   Зараде запослених,  порези и доприноси на терет зарада запослених 
 

 Укупна средства за зараде запослених за 2012.годину планирана су у укупном бруто износу од 171.364.236 динара. 

Наредна изборна година налаже комплекснији стручни надзор над радом емитера на свим нивоима емитовања програма.  

Контрола и надзор емитера у смислу емитовања предизборних спотова, њиховог трајања и учесталости емитовања. Наиме постоји 

јасан став и захтеви да Републичка радиодифузна агенција на одговарајући начин допринесе борби против корупције. То се огледа у 

мониторингу предизборних спотова у току предизборне кампање појединих странака како би на основу тога Агенција за борбу против 

корупције тачно утврдила колико је финансирање предизборне кампање појединих странака а колико су то саме странке обелоданиле.   

Посебно повећање броја запослених планирано је у Служби за надзор и анализу која врши надзор и анализу програма емитера. 

Извршиоци у оквиру систематизованих радних места, као што су самостални медијски аналитичар, аналитичар програма емитера и 

асистент аналитичара програма, вршиће анализу програма емитера и истовремено се старати да емитери поштују услове под којима је 

дозвола издата.    

У циљу подизања капацитета Службе за надзор и анализу планирано је усвајање јединствене класификације програмских 

садржаја на нивоу земаља чланица или кандидата за чланство у ЕУ, као и прилагођавање европској медијској регулативи (Директиве о 

медијским сервисима ЕУ) односно усаглашавање са одредбама новог Закона о радиодифузији чије се доношење очекује у 2012.години.    

Све ово налаже и одговарајућу кадровску попуну у оквиру постојеће систематизације као и анагжовање већег броја спољних 

сарадника у одређеном периоду.  

Планирано је да укупна издвајања за зараде у Финансијском плану за 2012.г. износе 201.891.477 динара, што је више у односу 

на 2011.годину.  Средства за зараде планирана су за укупно 91 запосленог и то за 80 постојећа и 11 новозапослених у складу са планом 

и динамиком запошљавања.  

У Финансијском  плану Републичке радиодифузне агенције за 2012.г. планиран је раст основне зараде по запосленом у складу 

са политиком о буџету и економској политици утврђене у Ажурираној пројекцији основних макроекономских показатеља за 

2012.годину, дате од стране Министарства финансија и представљају основу за израду фискалног оквира који ће бити саставни део 

Извештаја о фискалној стратегији за 2012.годину са пројекцијама за 2013. и 2014.годину.  

Тако је у оквиру истог Извештаја у делу параметара за индексацију плата и пензија у 2012.години у складу са прелиминарним 

пројекцијама раста потрошачких цена и реалног раста БДП за 2012.годину извршено усклађивање зарада од априла и октобра 2012.г. 

Категорија осталих примања зарада, топлог оброка и регреса су за 2012.годину планиране у истом износу као и у 2011.години и није 

вршено њихово усклађивање од 2010.године.   

Тако су зараде планиране у 2012.години њиховим повећањем од априла за 3,46% и од октобра 2012.године за 0,8%, без 

усклађивања категорија осталих примања зараде, топлог оброка и регреса, а што је детаљно приказано у табелама у делу зарада 

Финансијског плана за 2012.годину. 
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Износ зараде за обављени рад и време проведено на раду запослених утврђен је Правилником о раду и планиран је за 

2012.годину за укупно 91 извршиоца од чега су 80 постојећи запослени и 11 новозапослени.  Планирани износ зарада за постојеће 

запослене увећан је за износ средстава за зараде. У односу на постојећи број од 80 запослених извршено је повећање зарада за 

планираних 11 новозапослених у 2012.години за 15,7 милиона динара.  

Зараде запослених у Републичкој радиодифузној агенцији утврђене су уговором о раду сагласно Закону о раду и не подлежу 

примени Закона 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).  

У 2011.години заснован је радни однос са шест запослених у складу са Правилником о раду и Правилником о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних места у РРА са једним одласком у старосну пензију. Од укупно 102 систематизована радна 

места попуњена су 80, од одобрених 82 радна места.  

Реализована средства за зараде 

Реализована укупна средства по Финансијском плану за зараде у 2011.г. за период од 12 месеци ( од 01.01.-31.12.2011.г.) 

износила су 171.102.961.динара и била су мања од укупно планираних средстава која су износила 173.766.300.динара, за 

2.663.339.динара, за посматрани период. 

Поређење реализованих зарада по запосленом из 2010. и 2011.године и планираних средстава за зараде у 2011. и 2012.години 

дато је преко следеће табеле.  

 

КРЕТАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА МЕСЕЧНЕ ЗАРАДЕ, ПЛАН – РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2011 И ПЛАН ЗА 2012.      
 

Р.б

р. 
Назив 

ПЛАН 

2011.год. 

РЕАЛИЗОВАНО 

 2011.год. 
ИНДЕКС 

  План/Реализација 
ПЛАН 

   2012.год. 

1 
Плате и додаци запослених  

БРУТО-1 
147.557.840 145.277.678 98 171.364.236 

1.1. Нето зараде 104.362.680 102,828,762 98 121.183.821 

1.2. 
Порез и соц.доприноси на терет 

запослених  
43.195.160 42,448,916 98 80.707.656 

2  Запослени – број  80 80 98 91 

2.1. 
Просечна месечна  

НЕТО зарада   
8.696.890 8.569.064 98 10.098.651 
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КРЕТАЊЕ ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ ПО ЗАПОСЛЕНОМ, ПЛАН – РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2011 И ПЛАН ЗА 2012.      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У 2012. години планиран расход за нето зараде и додатке на зараде износи укупно:  121.183.821 динара.  

 

Планиран је раст основне зараде по запосленом у складу са смерницама које су утврђене у Ажурираној пројекцији основних 

макроекономских показатеља за 2012.годину.  Зараде се планирају са усклађивањем повећања од априла у просеку за 3,46% и од 

октобра 2012.године за 0,8%, без повећавања топлог оброка и регреса, као категорије зараде. 

 У плану за 2012.годину је запошљавање 11 новозапослених. Према Правилнику о организацији  и систематизацији радних места 

у Републичкој радиодуфузној агенцији. систематизовано је 102 а било је запослено на дан 31.12.2011.године укупно 80 извршилаца. 

 

 

Табела систематизованих и попуњених радних места  

Р.бр. 

 

Период 

 

Систематизовано 

Попуњено 

/ 

Планирано  

1. Реализовано 2010.године 102 75 

2. Реализовано 2011.год. 102 80 

3. Планирано за 2012.годину 102 План- 91 

 

 

 

 

Р. 

бр 

 

Назив 
ПЛАН 

2011.год.. 

Реализовано по 

запосл. 2011. 

ИНДЕКС 

План/Реализац. 
ПЛАН 

2012.год.. 
ИНДЕКС 

2012/2011 

1 
Просечна  

НЕТО зарада  
        108.711                                                                                                                                                                                                  107.113 

98 
110.974 

103,6 

2. 
Порез  

на зараде 
17.694 17.316 

98 
17.986 

103,8 

3. Социјални  доприноси 27.301 26.901 98 27.967 103,9 

  Укупно 149.957 151.330 98 156.927 103.7 
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Старосна структура запослених                                                        Радни стаж запослених 

Р.бр. 
Године 

старости  
31.XII.2009.г. 31.XII.2010.г. 31.XII.2011.г. 

 

Р.бр. 

Године 

радног 

стажа 

31.XII.2009.г. 31.XII.2010.г. 31.XII.2011.г. 

1. 20 – 29   5   5   5 1. 0 – 1   4  4  5 

2. 30 – 39  27 28 33 2.  1 –  9  26 27 31 

3. 40 – 49  34 34 34 3. 10 – 19  24 24 24 

4. 50 – 59  6  6  6 4. 20 – 29 18  18  18  

5. 60 – 69  2  2  2 5. 30 – 39  2  2  2 

 Укупно                        74 75 80  Укупно 74 75 80 

 

Табела систематизованих радних места и броја запослених по месецима  у 2011.години        

Р.бр./ 

Месец 
Јануар  Фебруар Март Април Мај Јун Јул Август Септембар Октобар Новембар Децембар 

Систематиз

овано 

101 101 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 

Број 

запослених 

75 75 75 75 78 79 79 79 81 80 80 80 

                                                                 

РЕАЛИЗОВАНА СРЕДСТВА  ЗА ЗАРАДЕ ЗА 2010. И 2011.г.  И ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ЗАРАДЕ ЗА 2012.   

Р.бр. Назив 
РЕАЛИЗОВАНО 

I-XII/2010.г. 

ПЛАН 

   2010.год. 

РЕАЛИЗОВАНО 

I-XII/2011 

ПЛАН 

   2011.год. 

ПЛАН 

   2012.год. 

1 Зараде и додаци запослених Бтт.-1 133.794.526 148.042.088 145.277.678 147.557.840 171.364.236 

1.1. Нето зараде 94.699.803 104.687.372         102,828,762       104.362.680 121,183,821       

1.2. Порез и соц.допр.на терет запосл. 39.094.723 43.354.716 42,448,916       43.195.160 50,180,415       

2. Социјални допр.на терет послодав 23.730.991 26.298.294 25.825.282 26.208.460 30.527.241 

2.1. Пензионо и  инвалидско осигурање 14.583.290 16.160.963         15,870,285       16.105.757 18,759,756 

2.2. Здравствено осигурање 8.153.385 9.035.447           8,872,932       9.004.583 10,488,410 

2.3. Oсигурање од незапослених 994.315 1.101.884             1.082,065       1.098.120 1,279,075 
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2.1.1. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за I-XII/2011.годину** 

ИСПЛАТ

А 2011. 

У  К  У  П  Н  О СТАРОЗАПОСЛЕНИ НОВОЗАПОСЛЕНИ 

број 

запо

сл 

маса зарада   

БРУТО -1 

просечна 

зарада 

маса зарада   

БРУТО -2 

просечна 

зарада 

број 

запос. 

маса зарада   

БРУТО -1 

просечна 

зарада 

маса зарада   

БРУТО -2 

просечна 

зарада 

број 

запосл 

маса зарада   

БРУТО -1 

просечна 

зарада 

маса зарада   

БРУТО -2 

просечна 

зарада 

a b c d e f g h i j k l m n o 

I 75 11,139,929 148,532 13,129,768 175,064 
75 

    

11,139,929  

     

148,532       13,129,768 175,064     -                   -    

                

-                   -               -    

II 75 11,381,507 151,753 13,404,518 178,727 
75 

    

11,381,507  

     

151,753       13,404,518 178,727     -                   -    

                

-                   -               -    

III 75 11,393,485 151,913 13,422,551 178,967 
75 

    

11,393,485  

     

151,913       13,422,551 178,967     -                   -    

                

-                   -               -    
IV 

увећана 

за 2,95% 

75 11,445,094 152,601 13,480,514 179,740 
75 

    

11,445,094  

     

152,601       13,480,514 179,740     -                   -    

                

-                   -               -    

V 78 12,179,775 156,151 14,347,129 183,938 
75 

    

11,711,323  

     

156,151       13,795,316 183,938      3  
          

468,453  

       

156,151       551,813 183,938 

VI 79 12,296,689 155,654 14,466,985 183,126 
75 

    

11,674,071  

     

155,654       13,734,479 183,126      4  
          

622,617  

       

155,654       732,506 183,126 

VII 79 12,488,490 158,082 14,711,779 186,225 
75 

    

11,856,161  

     

158,082       13,966,879 186,225      4  
          

632,329  

       

158,082       744,900 186,225 

VIII 79 12,605,723 159,566 14,849,066 187,963 
75 

    

11,967,459  

     

159,566       14,097,214 187,963      4  
          

638,264  

       

159,566       751,851 187,963 

IX 81 12,424,787 153,392 14,634,453 180,672 
75 

   

11,504,433  

     

153,392       13,550,419 180,672      6  
          

920,355  

       

153,392       1,084,034 180,672 

X 

увећана 

за 1,2% 

80 12,692,126 158,652 14,947,258 186,841 
75 

    

11,898,868  

     

158,652       14,013,055 186,841      5  
          

793,258  

       

158,652       934,204 186,841 

XI  80 12,664,988 158,312 14,913,847 186,423 
75 

       

11,873,426  

        

158,312       13,981,732 186,423       5  
            

791,562  

         

158,312       932,115 186,423 

XII           80 12,565,084 157,064 14,795,093 184,939 
75 

    

11,779,767  

     

157,064       13,870,400 184,939      5  
          

785,318  

       

157,064       924,693 184,939 

УКУПНО 936 145,277,678 1,861,674 171,102,961 2,192,625 900 139,625,523 1,861,674 164,446,845 2,192,625 36 5,652,155 1,256,873 6,656,116 1,480,127 

ПРОСЕК 80 12,106,473 155,139 14,258,580 182,719 75 11,635,460 155,139 13,703,904 182,719 5 471,013 104,739 554,676 123,344 

* старозапослeни у 2011. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2010.године 

** маса за зараде утврђена је укупном износу ( БРУТО-1 и БРУТО-2 ) 

 Напомена:  Укупно реализована средства за зараде за период од I-XII /2011.г. су 171.102.961 динара и била су мања од планираних за износ од 2.663.339 динара. Финансијским планом за 2011.годину за 

зараде на годишњем нивоу планиарано је 173.766.300 динара са запошљавањем  7 радника. Од плана запошљавања реализовано је запошљавање  6 радника, уместо укупно планираних 7 радника. 
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2.1.2.  П Л А Н  -  Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за  2012. годину ** 
                

ПЛАН 

2012. 

УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ НОВОЗАПОСЛЕНИ 

број 

запос

л. 

маса зарада   

БРУТО -1 

Просеч-

на зарада 

маса зарада   

БРУТО -2 

просечна 

зарада 

број 

запос

л. 

маса зарада   

БРУТО -1 

Просеч -

на зарада 

маса зарада   

БРУТО -2 

просечна 

зарада 

Број 

запо

сле

них 

маса зарада   

БРУТО -1 

просечна 

зарада 

маса зарада   

БРУТО -2 

просечна 

зарада 

a b c d e f g h i j k l m n o 

I 85 13,650,463 160,594 16,085,766 189,244 80 12,809,598 160,120 15,094,386 
   188,680  5 840,866 

168,173 
991,380 

   

198,276  

II 85 13,650,463 160,594 16,085,766 189,244 80 12,809,598 160,120 15,094,386 
   188,680  5 840,866 

168,173 
991,380 

   

198,276  

III 85 13,650,463 160,594 16,085,766 189,244 80 12,809,598 160,120 15,094,386 
   188,680  5 840,866 

168,173 
991,380 

   

198,276  
IV план 

увећање 

за 3,46% 
85 14,116,717 166,079 16,630,434 195,652 80 13,254,485 165,681 15,613,862 

   195,173  5 862,232 
172,446 

1,016,572 

   

203,314  

V 85 14,116,717 166,079 16,630,434 195,652 80 13,254,485 165,681 15,613,862 
   195,173  5 862,232 

172,446 
1,016,572 

   

203,314  

VI 85 14,116,717 166,079 16,630,434 195,652 80 13,254,485 165,681 15,613,862 
   195,173  5 862,232 

172,446 
1,016,572 

   

203,314  

VII 85 14,116,717 166,079 16,630,434 195,652 80 13,254,485 165,681 15,613,862 
   195,173  5 862,232 

172,446 
1,016,572 

   

203,314  

VIII 85 14,116,717 166,079 16,630,434 195,652 80 13,254,485 165,681 15,613,862 
   195,173  5 862,232 

172,446 
1,016,572 

   

203,314  

IX 85 14,116,717 166,079 16,630,434 195,652 80 13,254,485 165,681 15,613,862 
   195,173  5 862,232 

172,446 
1,016,572 

   

203,314  
X план 

увећање 

за 0,8% 
91 15,237,515 167,796 17,950,524 197,671 80 13,357,595 166,970 15,734,098 

   196,676  11 1,879,920 
173,906 

2,216,426 

   

205,035  

XI 91 15,237,515 167,796 17,950,524 197,671 80 13,357,595 166,970 15,734,098 
   196,676  11 1,879,920 

173,906 
2,216,426 

   

205,035  

XII 91 15,237,515 167,796 17,950,524 197,671 80 13,357,595 166,970 15,734,098 
   196,676  11 1,879,920 

173,906 
2,216,426 

   

205,035  

УКУПНО 1,037 171,364,236 1,981,642 201,891,477 2,334,660 960 158,028,485 1,975,356 186,168,627 2,327,108 77 13,335,751 2,060,915 15,722,850 2,429,819 

ПРОСЕК 86 14,280,353 165,137 16,824,290 194,555 80 13,169,040 164,613 15,514,052 193,926 6 1,111,313 171,743 1,310,238 202,485 

*старозапослени у 2012. години су они запослени који су били у радном односу у правном лицу на дан 31 децембар 2011.године. 

** маса за зараде утврђена је укупном износу ( БРУТО-1 и БРУТО-2 ) 

Напомена: Основна зарада  планирана је у складу са препоруком М.фин-а Ажурираном пројекцијом основних макроекономских показатеља за 2012.годину ,  

и то за IV/2012. пораст од 3,46%, и од  X/2012 пораст за 0,8%. Износ за топли оброк и регрес није повећаван и планиран је у истом износу као у 2010. и 2011.год. 
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Образложење за разлику између броја запослених у децембру/2011. и  јануару / 2012.године 

У табели 2.1.2. План-Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима  почетно стање у 2012.години се разликује 

од крајњег стања за 2011.годину. Ова разлика која се јавља између децембра/2011. и јануара / 2012.године настала је услед 

запошљавања нововозапослених 5 (пет) у јануару 2012.године.  

У  табели 2.6.  План-број и динамика запошљавања  у колони за месец јануар/2012.г. планирано је запошљавање од 5 (пет) 

нововозапослених.   

Са гласно лану новог запошљавања у 2012/години повећан је број запослених почев од јануара, па се број запослених из 

децембра/2011.г. са 80 повећава за 5 (пет) нововозапослених. 

 Полазећи од увећаног броја запослених опредељена су среазмерно и средства почев од јануара /2011.године  

 Маса за зараде за I,II и III 2012.године за постојећи број од 80 запослених разликује се од масе зарада за децембар 2011.г. из 

разлога што је обрачунато повећање минулог рада за поједине запослене.  
 

                

 

2.6.  План-број и динамика запошљавања у 2012.години 

              

Р.   
бр. 

Стање на крају месеца           

за 2012. 

                        

 

2012. година I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

     
1 

Стање на почетку месеца 
80 85 85 85 85 85 85 85 85 85 90 90 

2 
Пријем нових радника 

5    1           5     

3 Одлазак кадрова 

3.1 

у редовну пензију    1                    

3.2 
у инвалидску пензију                         

3.3 

Добровољни одлазак или по 

социјалном програму 

                        

3.4 
одлазак по другом основу                         

4 Салдо пријем –одлазак 5                  5      

5 
Стање на крају месеца 

85 85 85 85 85 85 85 85 85 90 90 90 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  ПОТРЕБЕ ЗА НОВОЗАПОСЛЕНИМ У РЕПУБЛИЧКОЈ РАДИОДИФУЗНОЈ АГЕНЦИЈИ У 2012.год. 

 

Планирано запошљавање од 11 новозапослених проистекло је из потребе да се одговори парламентарним изборима и да се  

јачањем кадровских стручних капацитета испуни обавеза усклађивања постојећих прописа са стандардима ЕУ. У складу је са одредбом 

члана 13.Закона о радиодифузији, о вршењу надзора над радом емитера нарочито у погледу општих програмских стандарда утврђених 

законом. Ово запошљавање се односи на отварање одељења при Служби за надзор и анализу која нису формирана у Нишу као и 

попуњавање одељења у Крагујевцу.  

Имајући у виду да је 2012.година, година парламентарних, покрајинских и локалних избора посебан надзор је у време 

предизборне кампање као и у току избора. Изборна година налаже комплекснији стручни надзор над радом емитера на свим нивоима 

емитовања програма.  Предстојећи избори захтеваће поред мониторинга националних и покрајинских емитера и контролу и надзор 

емитера који су на регионалном и локалном нивоу у смислу емитовања предизборних спотова, њиховог трајања и учесталости 

емитовања. Наиме постоји јасан став и захтеви да Републичка радиодифузна агенција на одговарајући начин допринесе борби против 

корупције.   

У циљу подизања капацитета Службе за надзор и анализу планирано је усвајање јединствене класификације програмских 

садржаја на нивоу земаља чланица или кандидата за чланство у ЕУ, као и прилагођавање европској медијској регулативи (Директиве о 

медијским сервисима ЕУ) односно усаглашавање са одредбама новог Закона о радиодифузији чије се доношење очекује у 2012.години.  

Све ово налаже и одговарајућу кадровску попуну у оквиру постојеће систематизације као и анагжовање већег броја спољних 

сарадника у одређеном периоду.   Посебно повећање броја запослених планирано је у Служби за надзор и анализу која врши надзор и 

анализу програма емитера. Оваквом организацијом Службе за надзор и анализу остварио би се ефикаснији надзор над радом емитера 

посебно имајући у виду специфичности и број емитера на подручјима где се врши надзор и мониторинг.  Извршиоци у оквиру 

систематизованих радних места, као што су самостални медијски аналитичар,аналитичар програма емитера и асистент аналитичара 

програма,вршиће анализу програма емитера и истовремено се старати да емитери поштују услове под којима је дозвола издата.  

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.  

Планирано ново запошљавање проистекло је и из потребе да се даљим јачањем кадровских стручних капацитета испуни обавеза 

у изборној години која налаже комплекснији стручни надзор над радом емитера на свим нивоима емитовања програма, јер избори 

захтевају поред мониторинга националних и покрајинских емитера и контролу и надзор рада емитера који су на регионалном и 

локалном нивоу у смислу емитовања предизборних спотова, њиховог трајања и учесталости емитовања.  

Такође, постоји јасан став и захтев да Републичка радиодифузна агенција на одговарајући начин допринесе борби против 

корупције, што се огледа у мониторингу предизборних спотова у току предизборне кампање појединих странака како би на основу 
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тога Агенција за борбу против корупције тачно утврдила колико је финансирање предизборне кампање појединих странака а колико су 

то саме странке обелоданиле.   

 

Планирани пријем новозапослених ради свеобухватне контроле рада емитера на целој територији Републике, који је  

проистекао из одлука Савета, у складу је са чл.13 Закона о радиодифузији о вршењу надзора над радом емитера нарочито у погледу 

општих програмских стандарда утврђених законом као и Стратегијом развоја радиодифузије Владе Републике Србије. 

Пријем новозапослених планиран је за попуњавање одељења у Крагујевцу и отварање одељења у Нишу које није испуњено у 

2011.г.  Окончањем конкурса за издавање дозвола за емитовање програма у циљу испуњавања обавеза у спровођењу Закона о 

радиодифузији планирано је повећање овог броја од 11 запослених лица.  

Сви остали емитери, односно РТВ станице које емитују програм на подручју региона или на локалним подручјима, су надзором 

обухваћени повремено према распореду који утврђује Савет. РРА 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. као и посебан надзор који се врши у време предизборних кампања и у 

току избора.  

Другачијим поступањем се не би поштовале одредбе ни члана 6.Закона о радиодифузији којим је прописано да је Републичка 

радиодифузна агенција самостална и независна организација која врши овлашћења у складу са овим законом и прописима донетим на 

основу овог закона.  

 

 

2.2.  Социјални доприноси на терет запослених 
 

Финансијским планом предвиђен је износ 30.527.241 динара на основу обавеза плаћања социјалних доприноса  

на зараде запослених које падају на терет послодавца, за пензионо и здравствено осигурање и осигурање од незапослености. 

 

Р.бр. Назив 

2010 

Остварено  

 

     Остварено  

01.01.-31.12. 2011. 

2011 

План  

2012 

План  

1. 
Пензионо и  

инвалидско осигурање 

 

14.583.290         15,870,285       

 

16.105.757 18,759,756 

2 Здравствено осигурање 8.153.385           8.872.932       9.004.583 10,488,410 

3 Осигурање од незапослености  994.315             1.082.065       1.098.120 1,279,075 

 Укупно     23.730.991 25.825.282 26.208.460 30.527.241 
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2.3.  Накнаде за запослене 
 

На име трошкова накнада за запослене предвиђен је износ од 4.950.000 динара. 

По основу планираних накнада за трошкове превоза запослених и по другом основу утврђеним Законом о раду. 

Општим актом Агенције запосленима су обезбеђена права једнака правима утврђеним Законом о раду, а дефинисана су појединачним 

уговорима о раду. 

 

Р.бр. Назив 
2010 

Остварено  

2011 

Планирано 

РЕАЛИЗОВАНО 

         I -ХII / 2011       
2012 

Планирано 

1. Трошкови превоза 3.491.329 3.150.000 3.033.889 3.700.000 

2. Остали трошкови    600.000 705.632  1.250.000 

 Укупно 3.491.329 3.750.000 3.739.521 4.950.000 

 

 

 

2.4.    Накнаде члановима Савета и порези и доприноси на накнаде  
 

На име накнада члановима Савета предвиђен је бруто износ од   26.168.861динара. 

 

Накнаде члановима Савета планиране су у висини плате председника односно судије Врховног суда Србије, сходно чл.32.ст.4. 

Закона о радиодифузији и усклађују се према посебним фискалним правилима о кретању плата и пензија запослених у јавним 

службама, сагласно Ажурираној пројекцији основних макроекономских показатеља за 2012.годину, дате од стране Министарства 

финансија, као и у складу са Одлуком о висини основице за обрачун и исплату плата државних службеника, намештеника,судија, 

јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца,председника и судија Уставног суда предвиђена су усклађивања плата и зарада 

запослених у јавним службама од априла 2012.године за 3,46 % и од октобра за 0,8 %.  
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Савет Републичке радиодифузне агенције  који броји 9 чланова које бира Народна Скупштина Републике Србије, на предлог 

законом овлашћених предлагача бира између себе председника Савета који остварује већу накнаду, док чланови Савета укључујући и 

заменика председника Савета остварују једнаке износе новчане накнаде. 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.  

Услед ступања на снагу Закона о судијама („Службени гласник РС“,бр.116/2008,58/2009 и 104/2009) од 2010.године на 

другачији начин се одређује основна плата председника односно судије Врховног суда, сада Врховног касационог суда Министарство 

правде својим дописом бр.7-00-11/2010-10 од 21.01.2010.год., за 2010.годину, утврдило је основну плату председника односно судије 

Врховног касационог суда, која се одређује множењем коефицијента на основу Закона о судијама („Службени гласник РС“ 

бр.116/2008, 58/2009 и 104/2009) и Основице за обрачун и исплату плата која је утврђена у Закону о буџету за 2012.годину („Службени 

гласник РС“ бр.101/2011).   

Када се на утврђену основицу примени коефицијент за обрачун плата судија и председника Врховног касационог суда,  

усклађена накнада износи, и то:     

- Накнада Председнику Савета РРА у висини основне плате председника Врховног касационог суда износи: 182.954 динара за 

период I-III/2012.г. док од  IV/2012.г. усклађена износи189.284 дин.и од X/2012.г 190.798.дин. (коефиц.председника Врховног касационог 

суда износи 6 који се множи са  основица за обрачун и исплату плата); (Просечни бруто износ: 283.741 динара х 12 месеци ).   

- Накнада члановима Савета РРА у висини основне плате судије Врховног касационог суда износи: 152.462 динара   за период   

I-III/2012.г. док од IV/2012.г. усклађена износи од: 157.737дин. .и од X/2012.г 158.999.дин.( коефицијент судије Врховног касационог суда 

износи 5 који се множи са  основица за обрачун и исплату плата). (Просечни бруто износ: 237.125 динара х 8 члана х 12 месеци ). 

Према члану 32 став 4 Закона о радиодифузији новчана накнада председника и чланова Савета утврђује у висини плате 

председника, односно судије Врховног суда, сада Врховног касационог суда  

       

Р.бр. 
Назив 

2010 
Остварено  

2011               

Планирано 

РЕАЛИЗОВАНО 

I -ХII / 2011       

Индекс  2012               

Планирано 

1. Накнада – НЕТО 10.875.999 15.456.000     9,465,212       61 
17,376,128 

2. Порези   2.679.536   3.206.056 2,290,397**       71              4,187,016 

3. Соц.доприноси   3.191.512   3.562.026         2,559,360** 72              4,605,717 

 Укупно 16.747.047 22.224.082 14.314.969* 64 26.168.861 

* Мањи реализовани износ накнаде у 2011.години је услед рада Савета РРА непотпуном саставу у првој половини године 

 (6 члана Савета од укупно 9) због истека мандата-3 члана Савета.    

**Различито остварење пореза и социјалних доприноса у зависности је да ли је члан Савета запослен односно незапослен,па су по том 

основу обрачунати укупни социјални доприноси са или без здравственог осигурања. 
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Народна Скупштина Р.Србије у мају 2011.године је донела Одлуку о избору три члана Савета Републичке радиодифузне 

агенције („Службени гласник РС“ бр.30/11).  

Укупно планирани износ од 26.168.861 динара за накнаде члановима Савета РРА за 2012.годину обрачунат је, полазећи од 

чињенице да ће у Савет РРА радити у пуном саставу-свих 9 чланова, и са усклађеном накнадом у висини плате председника и судија 

Врховног касационог суда,за 3,46%  од априла 2012.г и за 0,8% од октобра 2012.г. од  

 

2.5.  Стални трошкови 

 
Планирана су средства на име ових трошкова у укупном износу од 34.705.000 динара.  

 

Ови трошкови су доста мањи у однсоу на планиране у 2011.години. Највећи по величини, су трошкови закупа и они износе 22 милиона 

динара. Промењено је седиште Републичке радиодифузне агенције 1.децембра 2011.год.  Трајним решавањем пословног простора 

Републичке радиодифузне агенције, постигла би се поприлична уштеда која би се у виду суфицита по чл. 34. ст.7. Закона о 

радиодифузији, уплатила на рачун буџета Републике Србије. Остали трошкови, као што су трошкови ПТТ-а, огласа у новинама 

часописима и слично законом обавезни по разним основама. Настали су  по основу  грејања, утрошене електричне енергије и горива и 

комуналних услуга у закупљеном пословном простору,  репрезентације, амортизације основних средстава и остали ситни трошкови. 

Истој категорији припадају и трошкови интернет провајдера и трошкови пријема радио и телевизијског сигнала посредством 

кабловске услуге. У структури ових трошкова и у будућем периоду највеће учешће ће и даље имати трошкови закупа. 

 

 

Р.бр Назив  
2010 

Реализовано 

2011 

Планирано 

РЕАЛИЗОВАНО 

I -ХII / 2011       

2012 

Планирано 

1. Трошкови закупа  37.896.912 43.600.000 32.535.504 22.000.000 

2. Трошкови из закупа 980.653 1.000.000 1.164.221 1.200.000 

3. Трошкови огласа  9.185 200.000 5.028 200.000 

4. Премије осигурања 1.234.608 1.200.000 942.052 1.100.000 

5.  Трошкови ПТТ  3.268.151 4.100.000 5.746.292 4.420.000 

6. Трошкови репрезентације 3.820.118 3.800.000 3.728.249 3.485.000 

7. Услуге одржавања 2.336.720 2.600.000 2.559.418 2.300.000 

 УКУПНО: 49.546.348 56.500.000 46.680.764 34.705.000 
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2.6.   Трошкови путовања 
 

Укупни трошкови службених путовања планирани су у износу од 5.500.000 динара, и планирани су у мањем износу у односу на 

прошли план. 

Трошкови путовања су планирани ради извршавања обавеза проистеклих из чланства Агенције у међународним организацијама и 

институцијама и процењењене потребе неусловљеног узимања учешћа у раду међународних организација на европском и светском 

нивоу, и ради вршења послова надзора, контроле и извршења над радом емитера.  

 

р.бр. Назив 
2010 

Реализовано 

2011 

Планирано 

РЕАЛИЗОВАНО 

I -ХII / 2011     
2012 

Планирано 

1. Трошкови превоза 229.451 500.000 89.629 500.000 

2. Накнаде за службена  путовања 4.834.484 5.500.000 3.489.055 5.000.000 

                                                  УКУПНО 5.063.935 6.000.000 3,578,684 5.500.000 

Планирани трошкови путовања реализују се ради спровођења активности проистеклих из чланства у међународним 

организацијама и институцијама и потребе неусловљеног узимања учешћа у раду међународних организација (European Platform of 

Regulatory Authorities –EPRA,  International Institute of Communications –IIC и  Mediterranean network of Regulatory Authorities).  

 

Из чланства у овим организацијама, проистичу и обавезе учешћа у осталим међународним координацијама или седницама које 

организују наведене организације. Сви трошкови (путовања, смештаја, боравка,билатералних сусрета у време одржавања седница и 

др.) падају искључиво на терет учесника. Из оваквих активности, неспорно проистиче потреба активнијег стварања билатералних 

односа са земљама чланицама што ће у периоду до завршетка процеса обавезне дигитализације битно променити структуру и 

повећање износа трошкова по основу међународне сарадње. Остали путни трошкови настају  из спровођења Законом утврђене обавезе 

о  прописаном начину и поступку контроле и надзора радио и телевизијских емитера. Чланови Савета РРА имају право на накнаду 

путних трошкова у износу и на начин једнак правима која се по овом основу остварују у другим државним органима Републике 

Србије. Чланови Савета и запослени у стручним службама Агенције имају право на накнаду трошкова путовања, исхране и смештаја 

на путу ради обављања послова извршења, надзора и контроле из своје надлежности или рада на терену и у другим  случајевима  

утврђеним Законом о раду.  

У структури остварених трошкова највеће учешће остварују трошкови настали по основу путовања ради обављања 

међународне сарадње и  трошкови настали ради вршења послова надзора, контроле и извршења о којима Савет РРА одлучују на 

основу Закона и других прописа о поступку и условима изрицања мера и одузимању дозволе за емитовање програма емитерима.  
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2.7.   Услуге по уговору 
 

Ова врста трошкова планирана је  у укупном износу од 30.800.000 динара,  и већи су од планираних средстава за 2011.годину, и 

то само изузетно за 2012.годину као изборну годину.  

У 2012. години планирано је ангажовање различитих профила спољних сарадника по разним основама од контроле рада 

емитера због поштовања услова на основу којих је издата дозвола за рад до заседања Етичког комитета. Поред мониторинга 

националних и покрајинских емитера предвиђена је контрола и надзор рада емитера који су на регионалном и локалном нивоу у 

смислу емитовања предизборних спотова, њиховог трајања и учесталости емитовања.  За потребе рада стручних комитета које ће 

покривати одговарајуће области од медијске и правна регулативе и техничких стандарда, међународне сарадње и дигитализација,  

остваривања и заштита ауторских права, и развој радиодифузије на КиМ отварањем радија и ТВ на српском језику.  

  -За рад сарадника у стручним комитетима (14 хонорарна сарадника х 12 месеци), 168 ангажмана сарадника са просечним нето 

износом од 50.000 динара (бруто износ 88.400 дин.); 

Планирано је ангажовање око 100 хонорарних сарадника у време предизборне кампање и за време парламентарних избора, што 

је временски период за око 2 месеца ангажмана. Рад сарадника за време парламентарних избора ( 100  хонорарних сарадник х 2 месеца) 

са просечним нето износом од 20.000 динара (бруто износ 35.400 дин.); 

Планиран ангажман по осталим уговорима предвиђа заседање чланова Етичког комитета у 2012.години и рад високо стручних 

појединаца из области студијске и емисионе технике, телекомуникација, просторног планирања и ауторског и сродног права. За 

ангажман по осталим уговорима о делу ( 6 сарадника по уговору о делу х 7 месеци) 42 сарадника са просечним нето износом  

од 25.000 динара (бруто износ 44.300 дин.). 

 

Р.бр. Назив 
2010  

Реализовано 

2011  

Планирано 

РЕАЛИЗОВАНО 

I -ХII / 2011     
2012  

Планирано 

1. Уговори о делу 4.028.639 3.500.000 2.931.207 23.800.000 

2. Трошкови приручника 329.049 1.000.000 494.116 500.000 

3. Трошкови производ. Услуга 509.283 3.400.000                   910.364 1.700.000 

4. Адвокатске услуге 3.040.455 3.000.000 2.882.501 2.700.000 

5. Трошкови консалтинг услуга 481.733 600.000 27.730 500.000 

6. 
Трошкови семинара и 

стр.усаврш. 
44.876 2.500.000 146.181 1.200.000 

7. Трошкови финансијске ревизије 359.654 500.000 249.618 400.000 

 УКУПНО 8.793.689 14.500.000 7,641,716       30.800.000 
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Потреба планирања ових трошкова проистекла је из обавезе спровођења овлашћења и надлежности по Закону о радиодифузији 

што подразумева ангажовање високостручних кадрова у више области као и обављање послова који по свом карактеру припадају 

категорији привремених или повремених послова. Ангажовање високостручних појединаца превасходно је из области студијске и 

емисионе технике, телекомуникација, просторног планирања и ауторског и сродног права. Након завршеног поступка издавања 

дозвола, постоји потреба за ангажовањем различитих профила спољних сарадника ради контроле рада емитера у погледу поштовања 

услова на основу којих је дозвола издата. Све до завршетка расписаних јавних конкурса односно до коначности решења о издатим 

дозволама за емитовање програма, Агенција је услед недостакта својих кадрова  принуђена на ангажовање адвоката са сублимисаним  

искуством у области медија и радиодифузије, ауторских права и управним споровима. Ради обављања послова утврђивања поштовања 

дозвољених квота за рекламирање, утврђивања заступљености политичких организација у централним информативним програмима и 

утврђивања поштовања одредби Закона о јавном оглашавању, а из разлога рационалнијег и економичнијег пословања, Агенција је 

закључила уговоре са специјализиваним фирмама првенствено у области медија о пружању услуга снимања програма националних и 

регионалних телевизијских и радио емитера. Ангажовањем ових извршиоца, врши се снимање и  локалних радио и телевизијских 

емитера. Републичка радиодифузна агенција је ради вршења надлежности и овлашћења из Закона о радиодифузији и других прописа 

из области радиодифузије у обавези и прибављања података специјализованих агенција о оствареној гледаности односно слушаности 

емитовних програма што је један од утврђених критеријума на основу којрг се издаје дозвола за емитовање програма. 

Стално, повремено или привремено ангажовање високостручних кадрова и у наредном периоду је определење Агенције, 

нарочито њихово ангажман подразумева и ангажовање њихове опреме чије набављање и држање за Агенцију није економски 

оправдано. 

 

2.8.   Специјализоване услуге 

 
Планирана су средства за ове намене у износу  од 2.500.000 динара. 

 

Мање су планирана у односу на прошли план. Ови трошкови се превасходно односе на коришћење огласног простора, које је 

регулисано према одредби чл.50. Закона о радиодифузији и одредби чл.30 и 31 Статута РРА, ради обезбеђивања принципа јавности.  

Ово подразумева објављивање свих документа потребних за објављивање огласа за јавни конкурс у штампаним медијима на свим 

нивоима на којима се расписују јавни конкурси за доделу дозвола за емитовање радио и телевизијског програма.  Износ ових 

трошкова није мали из разлога коришћења обимног огласног простора и потреба штампања посебног новинског додатка, ради 

објављивања аката из надлежности и овлашћења Агенције, као и из разлога циклуса конкурса.  Тачно или приближно тачно планирање 

износа трошкова по овом основу није могуће из разлога што обавезе јавног објављивања одлука Савета РРА зависе од броја учињених 

прекршаја које није могуће предвидети или од догађаја од националног значаја (расписивање избора и сл.). Осим тога, најважније 

одлуке и прописи РРА (Статут, Стратегија развоја,Финансисјки план, обавезујућа упутства, резултати јавних конкурса и сл.) објављују 

се и у Службеном гласнику Републике Србије. 
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Р.бр. Назив 
2010 

Реализовано 

2011          

Планирано 

РЕАЛИЗОВАНО 

I –Х11 / 2011       

2012 

Планирано 

1. 
Трошкови објављивања  

одлука и др. 
545.653  3.500.000 4.696.114  2.500.000 

 УКУПНО 545.653 3.500.000 4.696.114 2.500.000 

 

2.9.   Текуће поправке и одржавање 
 

Планирани износ ових трошкова је 6.000.000 динара, и мањи су у односу на прошли план. 

Трошкови текућих потреба и одржавања опредељени су планираним већим потребама и фактичким стањем које је узроковано 

коришћењем изнајмљеног простора и стањем постојеће опреме. 

 

Р.бр. Назив 
2010 

Реализовано 

2011     

Планирано 

РЕАЛИЗОВАНО 

I -ХII / 2011       

2012 

Планирано 

1. Услуге текућег одржавања 1.284.847 2.500.000 1.523.440 1.300.000 

2. Комуналне услуге         4.747.659 4.300.000 5.801.843 4.000.000 

3. Услуге заштите на раду 390.456 500.000 64.900 600.000 

4. Остале услуге 76.081 200.000 96.330 100.000 

 УКУПНО 6.499.043 7.500.000 7.486.513 6.000.000 

 

 

2.10.   Материјал 
 

Планиран је износ од укупно 6.800.000 динара.   Овај износ је такође мањи у односу на прошли план. 

 

Највећи део ових трошкова припада категорији режијског и канцеларијског материјала и ситног инвентара, као и категорији 

материјала који је неопходан за снимање и архивирање снимљених програма емитера.  

 

Р.бр. Назив  

 

2010 

Реализовано 

 

2011 

Планирано  

РЕАЛИЗОВАНО 

I -ХII / 2011       

 

2012 

Планирано  

1. Резервни делови 928.758 800.000 785.581 1.000.000 

2. Резервни делови одржавање 219.762 300.000 283.928 400.000 



40 

 

3. Ситан инвентар 2.994.601 2.500.000 2.511.358 1.500.000 

4. Режиј.Материјал 2.722.229 2.500.000 2.294.353 2.100.000 

5. Нафтни деривати 1.472.399 2.100.000 1.813.469 1.700.000 

6. Трошкови енергије 41.996 300.000 45.259 100.000 

 УКУПНО 8.379.746 8.500.000 7.833.947 6.800.000 

 

2.11.  Порези и обавезне таксе  

 
За ове трошкове планиран је износ од 4.500.000 динара. Овај износ је мањи у односу на прошли план. 

 

Обавеза плаћања одговарајућих такси проистиче из великог броја утужених емитера као и обавеза по основу пореза, накнада и 

посебних такси, за  возила, трошкова накнада за коришћење грађевинског земљишта и друге  јавне приходе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12.   Резерве за непредвиђене издатке 
 

По основу ових непредвиђених трошкова планиран је износ од 5.500.000 динара.  

Ови трошкови су планирани у мањем износу у односу на 2011.годину. Потребни су ради поступања према одредби чл.34. став 2. 

Закона о радиодифузији којим је одређено да се предвиде резерве за непредвиђене издатке који се односе на околности када се 

одржавају избори, из разлога ванредног ангажовања специјализованих агенција или појединаца ради појачане и свеобухватне контроле 

рада емитера у периоду од расписивања избора до њиховог одржавања као и потребе индиректног отписа ненаплаћених потраживања 

од емитера по основу накнада за емитовање телевизијског и радио програма. Ови трошкови су такође предвиђени за трошкове 

обрачунате амортизације основних средстава и исправке вредности потраживања за неплаћене накнаде од емитера за емитовање 

телевизијског и радио програма, као и  за износ расхода директног отписа потраживања. 

Р.бр, Назив 
2010 

Реализовано 

 

2011 

Планирано 

РЕАЛИЗОВАНО 

I -ХII / 2011       

 

2012 

Планирано 

1. Трошкови платног промета 592.575 700.000 698.084 600.000 

2. Накнада за градско грађ.земљ. 3.154.204 3.200.000 1.390.335 2.900.000 

3. Комуналне таксе 21.865 500.000 35.065 100.000 

4. Остале таксе 1.139.436 1.100.000 1.690.492 900.000 

 УКУПНО 4.908.080 5.500.000 3.813.976 4.500.000 
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Р.бр. Назив 

2010  

 

Реализовано 

2011            

Планирано 

РЕАЛИЗОВАНО 

I -ХII / 2011       

2012   

Планирано 

1. 
Резерве за непланиране 

издатке 
76.816.894 6.500.000 108.410.150 5.500.000 

 УКУПНО 76.816.894 6.500.000 108.410.150 5.500.000 

 

 

 

2.13.   ОСНОВНА СРЕДСТВА 

 

Ради набавке основних средстава опредељен је износ од 51.899.462 динара. 

 

Планирани износ набавке већи је у односу на прошли план. Веће опредељење за инвестирање је настало као потреба услед 

промене седишта Републичкe радиодифузнe агенцијe и преласка на другу локацију због истека уговора о закупу. Други пословни 

простор захтева адаптирање ради инсталирања опреме-специјализованих професионалних уређаја високих капацитета за дигитално 

снимање, обраду и архивирање материјала, антенских и других уређаја, за независно електро-напајање, сталност температуре 

неопходне ради функционисања уређаја како би се обезбедили потребни услови неопходни за рад стручних служби. 

 

У структури плана набавке основних средстава један део је узрокован потребом набавке рачунара, софтвера и друге опреме 

неопходне за рад стручних служби за праћење редовних парламентарних избора у наредној години. Потреба да се назначена основна 

средства набаве проистиче и из чланства у међународним организацијама, а истовремено је предуслов неопходног развоја 

радиодифузије у складу са процесима европских интеграција.  

 

      ПЛАН НАБАВКЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА У 2012. ГОДИНИ   

I) Опредељен је износ за адапатацију и реконструкцију новог пословног простора у згради Дома синдиката од 1.860,70m2                       

( за II, IV и V спрат) који је уследио услед промене седишта због истека уговора о закупу, од укупно инвестиција: 43.399.462 дин.  
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ПОСЛОВНИ ПРОСТОР  - 2012.г.  II  и IV  спрат V спрат Укупно  

ТРОШКОВИ АДАПТАЦИЈЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ             

Грађевински  радови 

14.930. 584 18.470.006 33.400.590 

ТРОШКОВИ АДАПТАЦИЈЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ                  

Молерски радови 

 

3.760.721 

 

2.175.954 

 

5.936.675 

ТРОШКОВИ АДАПТАЦИЈЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ                     

Електро-инсталатерски радови 

 

2.051.200 

 

 2.010.997 

 

4.062.197 

                                                                             СВЕГА:                                        20.742.505 22.656.957 43.399.462 

II) Основна средства -  рачунарска опрема,канцеларијски материјал, уређаји,апарати,опрема за скенирање и  архивирање, софтвери  

      за електронско архивирање подaтака и филмовање, и др. у укупном износу од 4.700.000 динара. 

      Опрема је потребна ради опремања свих служби због праћења редовних парламнетарних избора.  

III)   За отварање нових организационих јединица-одељења ван седишта планиран је износ од 960.000 динара. 

IV)  Набавка једног возила за теренску контролу емитера у оквиру Службе за контролу и надзор је условљено потребом спровођења  

одлука Савета РРА о гашењу свих емитера (телевизијских и радио станица) који емитују програм на начин супротан одредбама 

Закона о радиодифузији. За набавку овог возила планиран је износ од 2.840.000 динара.  

Рбр. Назив Износ 

1. Возило  2.840.000    

         Напомена:  У 2011 години није реализована набавка једног теренског  возила.   

 Образложење за набавку једног возила за теренску контролу 

Набавка једног возила за теренску контролу представља пренету позицију која није реализована из одобрених Финансијских планова 

РРА у протекле три године и то за 2009,г. 2010.г.и 2011.г. Због најаве да ће се Закон о радиодифузији мењати у делу у којој ће се 

Републичкој радиодифузној агенцији дати право, да у борби против пиратерије моћи да одузима опрему од нелегалних емитера, 

предвиђена је набавка још једног возила којим би се та опрема транспортовала. С обзиром да се Закон о радиодифузији није променио 

у протекле три године, а број пирата се увећао, предвиђања су да ће у 2012.г .сигурно доћи до измене Закона о радиодифузији.  

Планирани износ за набавку возила за теренску контролу сваке године се коригује у складу са кретањем цена на тржишту ових возила.  

УКУПНО  набавка основних средстава у 2012.години (I – IV):  51.899.462 динара. 
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