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1. Увод  

Републичка радиодифузна агенција је основана Законом о радиодифузији („Сл. 

гласник РС“ бр. 42/02, 97/04, 76/05, 79/05, 62/06, 85/06 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.  

Финансијске услове за почетак рада Агенције обезбедила је Влада Републике 

Србије октобра 2003. године, сходно одредбама из члана 116 Закона о радиодифузији, а 

од 1. јануара 2007. године Агенција остварује приход само од накнаде коју емитери 

плаћају за добијено право на емитовање програма, односно не користи буџетска 

средства и на основу одредбе члана 34 стaва 7 Закона о радиодифузији, вишак прихода 

над расходима преноси у буџет Републике.  

 

1.1. Правни статус Републичке радиодифузне агенције  

Републичка радиодифузна агенција (у даљем тексту: Агенција) је самостални 

правни субјект и функционално је независна организација од било ког државног органа, 

као и од свих организација и лица која се баве делатношћу производње и емитовања 

радио и телевизијских програма или са њима повезаним, споредним или изведеним 

делатностима, што је прописано одредбом члана 6 Закона о радиодифузији. 

Орган Агенције је Савет Републичке радиодифузне агенције (у даљем тексту: 

Савет) који доноси све одлуке о питањима из надлежности Агенције. 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, а у случају његове спречености, 

Агенцију заступа заменик председника Савета. Састав Савета, избор, поступак 

предлагања чланова Савета, неспојивост са чланством у Савету, мандат, трајање и 

престанак мандата чланова и начин рада Савета Агенције утврђен је одредбама члана 

22 до члана 33 Закона. 

Организација рада Агенције заснива се на потреби функционалног и ефикасног 

остваривања задатака Савета и Агенције (члан 45 Статута РРА). 

Агенција има Стручну службу чије се функционисање регулише посебним 

актом, а ради бољег увида у поједина етичка и правна питања чији садржај није 

стриктно дефинисан Законом о радиодифузији (утврђивање општих програмских 

правила и критеријума, заштита деце, заштита мањина, дефинисање говора мржње и 

сл.), Савет може по потреби формирати стручни тим (Етички комитет) сачињен од лица 

одговарајуће струке који нису запослени у Агенцији. 

Ради бољег увида у техничку проблематику испуњености техничких стандарда 

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

техничких стандарда (Стручно-техничку комисију) састављену од инжењера 

адекватних профила који нису запослени у Агенцији. 

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у 

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

радиодифузији, Статута Републичке радиодифузне агенције, ближе се одређује 

унутрашња организација и систематизација послова и задатака у Агенцији. 

 Агенција има својство правног лица, делатност обавља под именом 

Републичка радиодифузна агенција, седиште Агенције је у Београду, Трг Николе 

Пашића бр. 5.  
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1.2. Овлашћења, права и надлежности Републичке радиодифузне агенције 

 

Овлашћења, права и надлежности Агенција предузима, спроводи, остварује и 

поступа на основу:  

 

- Закона о радиодифузији ("Сл. гласник РС", бр. 42/2002, 97/2004, 76/2005, 

79/2005, 62/2006, 85/2006 и 41/2009); 

- Закона о електронским комуникацијама („Сл. гласник РС“ бр. 44/10); 

- Закона о оглашавању („Сл. гласник РС“ бр 79/05); 

- Закона о јавном информисању („Сл. гласник РС “бр 43/03, 61/05, 71/09); 

- Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“ бр. 33/97 и 31/01 и „Сл. 

гласник РС“ бр. 30/10); 

- Закона о ауторскoм и сродним правима („Сл. лист СЦГ“ бр. 61/04); 

- Закона о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне 

својине („Сл. гласник РС“ бр. 46/06); 

- Закона о потврђивању Европске конвенције о прекограничној телевизији  

(„Сл. гласник РС“ бр. 42/09); 

- Стратегија за прелазак са аналогног на дигитално емитовање радио и 

телевизијског програма у Републици Србији ("Сл. гласник РС", бр. 52/09 и 

18/12) и Одлука о изменама стратегије за прелазак са аналогног на дигитално 

емитовање радио и телевизијског програма у Републици Србији ("Сл. гласник 

РС", бр.18/12); 

- Стратегија развоја система јавног информисања у Републици Србији до 2016. 

године ("Сл. гласник РС", бр. 75/12). 

 

Ради спровођења овлашћења и надлежности из Закона о радиодифузији и других 

закона, Савет Агенције је до данас донео следећа акта: 

 

- Статут Републичке радиодифузне агенције („Сл. гласник РС“ бр. 102/05), уз 

сагласност Скупштине; 

- Стратегију развоја радиодифузије до 2013. године („Сл. гласник РС“115/05), уз 

сагласност Владе Републике Србије; 

- Правилник о издавању дозвола за емитовање програма; 

- Правилник о мерилима за утврђивање висине накнаде за емитовање радио и/или 

телевизијског програма („Сл. гласник РС“ бр. 50/09), уз сагласност Владе 

Републике Србије; 

- Правилник о поступку и условима изрицања мера и одузимању дозволе 

емитерима; 

- Правилник о садржини и обрасцу легитимације лица овлашћеног за принудно 

извршење одлука Савета Републичке радиодифузне агенције; 

- Правилник о садржају и формату жига за печаћење; 

- Правилник о обрасцу дозволе за емитовање програма; 

- Правилник о обрасцу дозволе за кабловско емитовање програма. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_radiodifuziji.html
http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_elektronskim_komunikacijama.html
http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_oglasavanju.html
http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_javnom_informisanju.html
http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_opstem_upravnom_postupku.html
http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_autorskom_i_srodnim_pravima.html
http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_posebnim_ovlascenjima_radi_efikasne_zastite_prava_intelektualne_svojine.html
http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_posebnim_ovlascenjima_radi_efikasne_zastite_prava_intelektualne_svojine.html
http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_potvrdjivanju_evropske_konvencije_o_prekogranicnoj_televiziji.html
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/strategija_za_prelazak_sa_analognog_na_digitalno_emitovanje_radio_i_televizijskog_programa.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/strategija_za_prelazak_sa_analognog_na_digitalno_emitovanje_radio_i_televizijskog_programa.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/ODLUKA_O_IZMENAMA_STRATEGIJE_ZA-PRELAZAK_NA_DIGITALNO_EMITOVANJE.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/ODLUKA_O_IZMENAMA_STRATEGIJE_ZA-PRELAZAK_NA_DIGITALNO_EMITOVANJE.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/strategija_razvoja_sistema_javnog_informisanja_u_republici_srbiji_do_2016.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/strategija_razvoja_sistema_javnog_informisanja_u_republici_srbiji_do_2016.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/7422-9944-statut-republicke-radiodifuzne-agencije.pdf
http://www.paragraf.rs/propisi/strategija_razvoja_radiodifuzije_u_republici_srbiji_do_2013_godine.html
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/6819-pravilnik-rra.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/6819-pravilnik-rra.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/6819-pravilnik-rra.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/6819-pravilnik-rra.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/6819-pravilnik-rra.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/2191-pravilnik-o-sadrzini-i-legitimaciji-lica-rra.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/2191-pravilnik-o-sadrzini-i-legitimaciji-lica-rra.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/2580-pravilnik-o-sadrzaju-i-formiranju-ziga-za-pecacenje.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/3948-pravilnik-o-obrascu-dozvole-za-emitovanje-programa.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/5176-Pravilnik_o_obrascu_dozvole_za_kablovsko_emitovanje_programa.pdf
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1.3. Подзаконски акти  

 

Општа обавезујућа упутства Агенција доноси ради ближег уређивања одређених 

питања која се односе на садржај програма, независно од постојеће праксе емитера. 

Опште обавезујуће упутство може да се односи на поједино питање које се тиче 

садржаја програма, на већи број сродних питања, а може да се односи и на сва питања 

која се тичу садржаја програма (Kодекс понашања емитера). До сада су донета следећа 

општа обавезујућа упутства: 

1. Опште обавезујуће упутство о понашању емитера – Кодекс понашања емитера; 

2. Опште обавезујуће упутство РТВ станицама (емитерима) у предизборној кампањи за 

локалне, покрајинске и републичке скупштинске изборе, изборе за председника 

Републике и изборе за Националне савете националних мањина (Сл.гл. РС бр. 18/2012 

од 09.03.12); 

3. Опште обавезујуће упутство емитерима ради омогућавања несметаног информисања 

гледалаца са оштећеним слухом у току предизборне кампање у 2012. години (Сл.гл. РС 

бр. 31/2012 од 12.04.12); 

4. Опште обавезујуће упутство о понашању емитера у вези са емитовањем програмских 

садржаја који могу да нашкоде физичком, менталном или моралном развоју 

малолетника("Сл. гласник РС", бр. 18/2012 од 09.03.2012); 

5. Опште обавезујуће упутство о понашању телевизијских и радио станица (емитера) у 

вези са изборима за националне савете националних мањина који се одржавају у 2010. 

години (Сл. гласник РС бр. 30/2010 од 07.05.2010). 

6. Опште обавезујуће упутство о објављивању садржаја записника издвојених у 

кривично-судском поступку; 

7. Опште обавезујуће упутство радио и телевизијским станицама (емитерима) за 

понашање у предизборној кампањи за локалне, покрајинске и републичке скупштинске 

изборе 2008. године (Сл. гласник РС бр. 40/2008 од 17.04.2008); 

8. Опште обавезујуће упутство радио и телевизијским станицама (емитерима) за 

понашање у предизборној кампањи за председничке изборе 2008. године; 

9. Опште обавезујуће упутство радио и телевизијским станицама (емитерима) за 

понашање у предизборној кампањи за парламентарне изборе 2007. године (Сл. гласник 

РС бр. 108/2006 од 01.12.2006); 

10. Опште обавезујуће упутство радио и телевизијским станицама (емитерима) за 

понашање у предизборној кампањи за локалне изборе 2004. године; 

11. Опште обавезујуће упутство радио и телевизијским станицама (емитерима) за 

понашање у предизборној кампањи за избор председника Републике Србије 2004. 

године; 

12. Опште обавезујуће упутство радио и телевизијским станицама (емитерима) за 

понашање у предизборној кампањи за парламентарне изборе 2003. године; 

13. Опште обавезујуће упутство у предизборној кампањи за избор председника 

Републике Србије 2003. године. 

 

Обавезујућа упутства Агенција доноси ако у вези са појединим питањем које се 

односи на садржај програма установи неуједначено понашање емитера при чему се 

одређени видови тог понашања могу сматрати недозвољеним: 

1. Обавезујуће упутство о понашању емитера у вези са "ријалити програмима"(Сл. 

гласник РС бр. 17/2011 од 15.03.2011.). 

2. Обавезујуће упутство о понашању емитера у вези са изборима за националне савете 

националних мањина (Сл. гласник РС бр. 17/2011 од 15.03.2011.). 

 

http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/5708-Opste-obavezujuca-upustva-rra.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/4741-opste_obavezujuce_uputstvo_radio_i_televizijskim_stanicama_emiterima_u_predizbornoj_kampanji_za_lokalne.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/4741-opste_obavezujuce_uputstvo_radio_i_televizijskim_stanicama_emiterima_u_predizbornoj_kampanji_za_lokalne.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/4741-opste_obavezujuce_uputstvo_radio_i_televizijskim_stanicama_emiterima_u_predizbornoj_kampanji_za_lokalne.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/8634-Opste_obav_uputstvo_osobe_ostecenog_sluha.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/8634-Opste_obav_uputstvo_osobe_ostecenog_sluha.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/5501-opste_obavezujuce_uputstvo_o_ponasanju_emitera_u_vezi_sa_emitovanjem_programskih_sadrzaja.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/5501-opste_obavezujuce_uputstvo_o_ponasanju_emitera_u_vezi_sa_emitovanjem_programskih_sadrzaja.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/5501-opste_obavezujuce_uputstvo_o_ponasanju_emitera_u_vezi_sa_emitovanjem_programskih_sadrzaja.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/5520-opste_obavezujuce_uputstvo_o_ponasanju_televizijskih_i_radio_stanica_nac.saveti%202010.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/5520-opste_obavezujuce_uputstvo_o_ponasanju_televizijskih_i_radio_stanica_nac.saveti%202010.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/5520-opste_obavezujuce_uputstvo_o_ponasanju_televizijskih_i_radio_stanica_nac.saveti%202010.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/8701-Opste-obavezujuce-upustvo-rra-o-objavljivanju-sadrzaja-zapisnika.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/8701-Opste-obavezujuce-upustvo-rra-o-objavljivanju-sadrzaja-zapisnika.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/4258-opste_obavezujuce_uputstvo_radio_i_televizijskim_stanicama_emiterima_za_ponasanje_u_predizbornoj_kampanji_2008.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/4258-opste_obavezujuce_uputstvo_radio_i_televizijskim_stanicama_emiterima_za_ponasanje_u_predizbornoj_kampanji_2008.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/4258-opste_obavezujuce_uputstvo_radio_i_televizijskim_stanicama_emiterima_za_ponasanje_u_predizbornoj_kampanji_2008.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/3825-obavezujuce-upustvo-radio-i-televizijskim-stanicama-za-ponasanje.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/3825-obavezujuce-upustvo-radio-i-televizijskim-stanicama-za-ponasanje.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/7301-opste_obavezujuce_uputstvo_radio_i_televizijskim_stanicama_emiterima_za_ponasanje_u_predizbornoj_kampanji_2007.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/7301-opste_obavezujuce_uputstvo_radio_i_televizijskim_stanicama_emiterima_za_ponasanje_u_predizbornoj_kampanji_2007.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/4980-obavezujuce-upustvo-radio-i-televizijskim-stanicama-za-lokalne-izbore-2004.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/4980-obavezujuce-upustvo-radio-i-televizijskim-stanicama-za-lokalne-izbore-2004.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/9495-obavezujuce-upustvo-radio-i-televizijskim-stanicama-za-izbor-predsednika-rs-2004.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/9495-obavezujuce-upustvo-radio-i-televizijskim-stanicama-za-izbor-predsednika-rs-2004.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/9495-obavezujuce-upustvo-radio-i-televizijskim-stanicama-za-izbor-predsednika-rs-2004.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/4207-obavezujuce-upustvo-radio-i-televizijskim-stanicama-za-parlamentarne-izbore-2003.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/4207-obavezujuce-upustvo-radio-i-televizijskim-stanicama-za-parlamentarne-izbore-2003.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/6601-obavezujuce-upustvo-radio-i-televizijskim-stanicama-u-predizbornoj-kampanji.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/6601-obavezujuce-upustvo-radio-i-televizijskim-stanicama-u-predizbornoj-kampanji.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/8118-obavezujuce_uputstvo_o_ponasanju_emitera_u_vezi_sa_rijalititi_programima.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/4305-obavezujuce_uputstvo_o_ponasanju_emitera_nacionalnih_manjina.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/4305-obavezujuce_uputstvo_o_ponasanju_emitera_nacionalnih_manjina.pdf
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У складу са Законом о радиодифузији, Агенција је донела следеће препоруке: 

1. Препорука комерцијалним радио и телевизијским станицама (емитерима) о 

изнајмљивању термина у кампањи за скупштинске, покрајинске и локалне изборе 

2008. године; 

2. Препорука комерцијалним радио и телевизијским станицама (емитерима) о 

изнајмљивању термина у кампањи за председничке изборе 2008. године; 

3. Одлука Савета РРА о замени обавезујућег упутства о преносу скупштинских 

заседања у препоруку; 

4. Препорука радио и телевизијским станицама (емитерима), o уздржавању од 

емитовања одређених некатегоризованих програма; 

5. Препоруку емитерима о начину извештавања током трајања предизборне кампање 

2003. године: 

6. Препоруке Савета РРА радио и телевизијским станицама. 

2. О Савету 

 

Савет 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 Aгенције (медијски стручњаци, стручњаци за оглашавање, правници, 

економисти, телекомуникациони инжењери и други). 

Чланове Савета бира Народна скупштина Републике Србије, на предлог 

овлашћених предлагача, међу којима су:  

1) надлежни одбор Скупштине;  

2) Скупштина Аутономне покрајине Војводине;  

3) конференција Универзитета;  

4) удружење радиодифузних јавних гласила у Републици Србији, удружења 

новинара у Републици Србији, професионална удружења филмских и 

драмских уметника у Републици Србији и професионална удружења 

композитора у Републици Србији, путем заједничког договора;  

5) домаће невладине организације и удружења грађана која се превасходно 

баве заштитом слободе говора, заштитом права националних и етничких 

мањина и заштитом права деце, путем заједничког договора;  

6) традиционалне цркве и верске заједнице. 

 Члан Савета се бира на шест година. Мандат члану Савета може престати само 

из разлога и у поступку предвиђеним Законом о радиодифузији. 

 Кандидата за деветог члана Савета предлажу претходно изабрани чланови 

Савета, с тим што морају предложити кандидата који живи и ради на подручју 

Аутономне покрајине Косово и Метохија и који испуњава критеријуме за чланство у 

Савету. 

Чланови Савета не представљају у Савету органе или организације које су их 

предложиле, у свом раду и одлучивању је независан и самосталан. Нико нема право да 

на било који начин утиче на рад чланова Савета, нити су они дужни да поштују било 

чије инструкције у вези са својим радом, изузев одлука надлежног суда донетих у 

поступку судске контроле рада Савета. 

Члан Савета је дужан да предочи Савету и затражи мишљење Савета о 

околностима које би га могле довести у стање сукоба интереса или неспојивост са 

чланством у Савету сходно одредбама Закона о радиодифузији. 

 

 

 

http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/3433-Preporuka_izbori2008_parlamentarni.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/3433-Preporuka_izbori2008_parlamentarni.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/3433-Preporuka_izbori2008_parlamentarni.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/8862-Preporuka_izbori2008_predsednicki.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/8862-Preporuka_izbori2008_predsednicki.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/7219-Preporuke-saveta-rra-br-1473-07.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/7219-Preporuke-saveta-rra-br-1473-07.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/6241-Preporuka-RTV-nekategorizovani-program.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/6241-Preporuka-RTV-nekategorizovani-program.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/3809-Preporuka-nacinu-izvestavanja-predizborne-kampanje.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/3809-Preporuka-nacinu-izvestavanja-predizborne-kampanje.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/5005-preporuke_Saveta_RTV_stanicama.pdf
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Састав Савета 

Савет је у 2012. години радио у саставу:  

 Епископ јегарски др Порфирије (Перић), председник Савета РРА, 

 Горан Караџић, заменик председника Савета РРА, 

 Живојин Ракочевић, члан Савета РРА, 

 проф. мр Горан Пековић, члан Савета РРА, 

 Гордана Суша, члан Савета РРА, 

 Горан Петровић, члан Савета РРА, 

 Милош Рајковић, члан Савета РРА, 

 Слободан Вељковић, члан Савета РРА, 

 Божидар Николић, члан Савета РРА. 

 

ЧЛАНОВИ САВЕТА РРА 

Епископ јегарски проф др 

Порфирије, председник 

Савета РРА 

Телефон: 011/2028700 

Факс: 011/2028745 

 

porfirije@rra.org.rs 

 

Горан Караџић, заменик 

председника Савета РРА 

Телефон: 011/2028700 

Факс: 011/2028745 
goran.karadzic@rra.org.rs  

Живојин Ракочевић 
Телефон: 011/2028700 

Факс: 011/2028745 
zivojin.rakocevic@rra.org.rs 

 

Проф. Горан Пековић  
Телефон: 011/2028700 

Факс: 011/2028745 
goran.pekovic@rra.org.rs  

Гордана Суша 
Телефон: 011/2028700 

Факс: 011/2028745 
gordana.susa@rra.org.rs  

Горан Петровић 
Телефон: 011/2028700 

Факс: 011/2028745 
goran.petrovic@rra.org.rs 

Милош Рајковић 
Телефон: 011/2028700 

Факс: 011/2028745 
milos.rajkovic@rra.org.rs 

Слободан Вељковић  
Телефон: 011/2028700 

Факс: 011/2028745 
slobodan.veljkovic@rra.org.rs 

Божидар Николић 
Телефон: 011/2028700 

Факс: 011/2028745 
bozidar.nikolic@rra.org.rs 

 

Савет је, у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2012. године, одржао: 

 25 редовних седница на којима је разматрано 849 тачaкa дневног реда; 

 37 ванредних седница на којима је разматрано 134 тачке дневног реда. 

 

3. Јавни конкурси за издавање дозвола за емитовање програма и 

издавање дозвола за кабловско емитовање програма 

 

3.1. Јавни конкурс за издавање дозвола за емитовање програма 

 

Савет је  у току 2012. године донео одлуке о расписивању два јавна конкурса за 

издавање дозвола за емитовање РТВ програма за регионална и локална подручја.  

Први јавни конкурс („Сл. гласник РС“, бр. 83/12 од 24.08.2012) је био расписан 

за издавања дозвола за две регионалне ТВ станице, три регионалне радио станице (од 

mailto:porfirije@rra.org.rs
mailto:goran.karadzic@rra.org.rs
mailto:nenad.cekic@rra.org.rs
mailto:goran.pekovic@rra.org.rs
mailto:gordana.susa@rra.org.rs
mailto:goran.petrovic@rra.org.rs
mailto:milos.rajkovic@rra.org.rs
mailto:slobodan.veljkovic@rra.org.rs
mailto:bozidar.nikolic@rra.org.rs
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/Javni_konkursi/Oglas_Javnog_konkursa_15.08.2012.pdf
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којих су две на територији Београда), 11 ТВ станица и 19 радио станица на локалном 

подручју.  

Пријем документације окончан је 30. октобра 2012. године. 

Други  јавни конкурс („Сл. гласник РС“, бр. 102/12 од 26.10.2012) је расписан за 

издавања дозвола за три регионалне ТВ станице (од којих је једна на територији 

Београда), две регионалне радио станице, 12 ТВ станица и 13 радио станица на 

локалном подручју. Пријем документације окончан је 25. децембра 2012. године.  

 

3.2. Издавање дозвола за кабловско емитовање програма 

 

Савет је поступајући у складу са чланом 40 Закона о радиодифузији издавао 

дозволе за кабловско емитовање програма без јавног конкурса, а на захтев оператора. 

Током 2012. године донета је 51 одлука о издавању дозвола за кабловско емитовање 

програма, међу којима се налазе и дозволе за емитовање путем IPTV мреже.  Регистар 

издатих дозвола за кабловско емитовање доступан је на званичном сајту Агенције. 

У току 2012. године Савет издао је два саопштења у којима је нагласио да су сва 

физичка или правна лица која намеравају да започну са кабловским или сателитским 

емитовањем радио или ТВ програма на подручју Републике Србије у обавези да 

прибаве дозволу за кабловско или сателитско емитовање у поступку који се води пред 

Агенцијом, сходно члану 40 Закона о радиодифузији. 

4. Регулатива 

 

Савет, у складу са Законом о радиодифузији, доноси  препоруке, упутства, 

обавезујућа упутства и општа обавезујућа упутства за емитере, ради ефикасног 

спровођења радиодифузне политике у Републици Србији. 

Током 2012. године Савет је донео три општеобавезујућа упутства, у складу са 

Законом о радиодифузији: 

 Опште обавезујуће упутство РТВ станицама (емитерима) у предизборној 

кампањи за локалне, покрајинске и републичке скупштинске изборе, изборе за 

председника Републике и изборе за Националне савете националних мањина 

(„Сл.гласник“ РС бр. 18/2012 од 09.03.12) – којим се регулише понашање 

емитера током предизборне кампање,  

 Опште обавезујуће упутство емитерима ради омогућавања несметаног 

информисања гледалаца са оштећеним слухом у току предизборне кампање у 

2012. години („Сл.гласник“ РС бр. 31/2012 од 12.04.12) – којим се регулише 

понашање емитера током предизборне кампање у циљу омогућавања да се 

посредством телевизијских програма гледаоци са оштећеним слухом несметано 

информишу о току предизборне кампање, 

 Опште обавезујуће упутство о понашању емитера у вези са емитовањем 

програмских садржаја који могу да нашкоде физичком, менталном или 

моралном развоју малолетника ("Сл. гласник РС", бр. 18/2012 од 09.03.2012) – 

којим се уређује начин емитовања програмских садржаја који могу да нашкоде 

физичком, менталном или моралном развоју свих малолетника, без обзира на 

њихов узраст. 

 

 

http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/Javni_konkursi/Oglas_Javnog_konkursa_15.08.2012.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/4741-opste_obavezujuce_uputstvo_radio_i_televizijskim_stanicama_emiterima_u_predizbornoj_kampanji_za_lokalne.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/4741-opste_obavezujuce_uputstvo_radio_i_televizijskim_stanicama_emiterima_u_predizbornoj_kampanji_za_lokalne.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/4741-opste_obavezujuce_uputstvo_radio_i_televizijskim_stanicama_emiterima_u_predizbornoj_kampanji_za_lokalne.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/8634-Opste_obav_uputstvo_osobe_ostecenog_sluha.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/8634-Opste_obav_uputstvo_osobe_ostecenog_sluha.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/8634-Opste_obav_uputstvo_osobe_ostecenog_sluha.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/5501-opste_obavezujuce_uputstvo_o_ponasanju_emitera_u_vezi_sa_emitovanjem_programskih_sadrzaja.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/5501-opste_obavezujuce_uputstvo_o_ponasanju_emitera_u_vezi_sa_emitovanjem_programskih_sadrzaja.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/5501-opste_obavezujuce_uputstvo_o_ponasanju_emitera_u_vezi_sa_emitovanjem_programskih_sadrzaja.pdf
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5. Надзор над радом Јавних радиодифузних сервиса  

 

5.1. Предлагање кандидата за чланове  Програмских одбора Јавних 

радиодифузних сервиса 

 

Савет је, у складу са Јавним позивом од 03. октобра 2012, предложио следеће 

кандидате за нове чланове Програмског одбора Радиодифузне установе Србије: 

 Јасмина Лековић, дипл.психолог, 

 Ненад Милосављевић, композитор, 

 Марко Вукомановић, дипл.графички дизајнер, 

 Катарина Остојић, новинар, 

 Александра Гркинић, апсолвент, 

 Тања Сантрач, дипл.економиста, 

 Проф. Др Зоран Вујовић, професор Универзитета Сингидунум, 

 Тања Дојчиновић, дипл. филозоф, 

 Проф. Др Зоран Аврамовић, научни саветник и професор, 

 Братислав Грубачић, новинар-консултант, 

 Иштван Боџони, дипл. правник. 

Савет је, у складу са Јавним позивом од 19. јуна 2012, предложио је следеће 

кандидате за нове чланове Програмског одбора Радиодифузне установе Војводине: 

 Дијана Суботички, новинар, 

 Дуња Петковић, менаџер, 

 Драгољуб Савановић, реализатор, 

 Кристина Сапожниченко, инжењер, 

 Павле Миливојев, новинар – пензионер, 

 Драган Батинић, новинар, 

 Мр Мирјана Максимовић, магистар менаџмента, 

 Душко Медић, дипл.инжењер, 

 Марина Копривица, дипл.дефектолог-логопед, 

 Ненад Драшковић, правник, 

 Нада Калкан, новинар, 

 Мр Гордана Новков, магистар уметности – сликар. 

 

 

5.2. Именовање чланова Управних одбора Јавних радиодифузних сервиса  

 

Савет је, у складу са чланом 87 став 2 Закона о радиодифузији, за члана 

Управног одбора Радиодифузне установе Војводине уместо Бориса Лабудовића, који је 

поднео оставку, након спроведеног поступка, именовао мр Ненада Ђуретића, магистра 

политичких наука. 

 

5.3. Извештаји о раду Јавних радиодифузних сервиса 

 

Радиодифузнa установa Србије „Радио телевизија Србије“ и Радиодифузнa 

установa Војводине „Радио телевизија Војводине“ су у току 2012. године у складу са 

чланом 89 Закона о радиодифузији, доставили Савету: Финансијски и ревизорски 

извештај о пословању РТС-а за 2011. годину, Финансијски план за 2012. годину и 

http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/6471-javni_poziv_PORDUS_2012.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/1398-Javni_poziv_Programski_odbor_RTV_2012.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF-VESTI/Odluka_imenovanje_UO_RDUV_2012.pdf
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Одлуке Управног одбора РТС од 28. марта 2012. године и 13.9.2012. године, као и 

Извештај о раду Управног одбора РТВ-а за 2011. годину.  

Одржан је и састанак са представницима Радиодифузне установе Србије у вези 

са обавезом емитовања програмских садржаја на језицима националних мањина. 

Савет је у 2012. години разматрао Годишњи извештај за 2011. годину „Радио 

телевизија Србије - начини испуњавања законских и програмских обавеза“ и дошао до 

следећих закључака:  

1. Испуњавање законских обавеза (РТС 1 и РТС 2): 

 Радио телевизија Србије на оба своја канала (РТС1 и  РТС2) испунила 

је обавезне квоте српског језика и сопствене продукције у односу на 

укупно годишње време емитованог програма (члан 73 Закона о 

радиодифузији). 

 Према жанровској структури информативни програм најзаступљенија 

је врста садржаја на оба канала Радио-телевизије Србије.  

 Информативном програму припада готово половина (48,21%) укупног 

годишњег времена емитованог програма РТС1, односно близу 

трећине (30,53%) укупног годишњег времена емитованог програма 

РТС2.  

 На РТС1 играни (филмски и серијски) програми заступљени су са 

25% у односу на укупно годишње време емитованог програма, док  је 

преостала четвртина распоређена на све остале врсте садржаја које су 

законска обавеза јавног сервиса.  

 У укупном годишњем времену емитованог програма РТС2 

документарни и научно-образовни програм, збирно, заступљени су са 

25%. 

 Дечји и културно-уметнички програм значајније су заступљени у 

укупном годишњем времену емитованог програма РТС2, него на 

РТС1. 

 Процентуалним учешћима наезависних продукција на РТС1 6,269%, а 

на РТС2 7,398%. 

 Радио-телевизија Србије није испунила законом дефинисану квоту од 

10% учешћа независних продукција у укупном годишњем времену 

емитованог програма (члан 74 Закона о радиодифузији). 

2. Укупно емисионо време (РТС1 и РТС2): 

 Учешће премијерног програма РТС1 у 2011. години порасло је за 9%, 

са 60,77% у 2010. на 69,69% у 2011. години. Учешће премијерног 

програма РТС2 у 2011. години порасло је за 3%, са 58,12% у 2010. на 

60,87% у 2011. години. 

 Распоред жанрова у структури укупног емисионог времена, на РТС1 и 

на РТС2, веома је сличан распореду жанрова у структури укупног 

годишњег времена емитованог програма оба ова канала. 

Најзаступљенија врста садржаја на РТС1 и РТС2, како у укупном 

годишњем времену емитованог програма тако и у укупном емисионом 

времену, јесте информативни програм. 

 У укупном годишњем времену емитованог програма РТС1 

заступљеност серијског програма износи 10,57%, док је у укупном 

емисионом времену ова врста садржаја, због репризних емитовања, 

дупло већа-20,23%. 

http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/6803-Godisnji_Izvestaj_RTS_2011.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/6803-Godisnji_Izvestaj_RTS_2011.pdf
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 На РТС2 учешће спортских преноса у укупном емисионом времену 

износи 13,93%, те се тако ова врста садржаја налази на трећем месту 

по заступљености жанрова на РТС2. Ова врста садржаја не улази у 

укупно годишње време емитованог програма. 

3. Анализа свих емитованих ТВ програма Радио телевизије Србије (РТС 1, 

РТС 2, РТС САТ И РТС Digital). Сабирајући статистичке податке о 

програму РТС1 и РТС2 (који су резултат анализе програма Радио 

телевизије Србије од стране Стручне службе РРА) са подацима о 

емитованим програмским садржајима на РТС САТ и РТС Digital 

(достављени од стране емитера), добијена је целовита слика о укупном 

емитованом програму Радио-телевизије Србије: 

 Информативни програм (22,82%) најзаступљенија је врста садржаја 

укупног емитованог програма РТС, 

 За информативним програмом, према процентуалној заступљености, 

следе: музички (19,17%), документарни (11,58%) и културно-

уметнички програм (9,49%), 

 Све остале врсте садржаја заступљене су са вредностима мањим од 

10% учешћа у укупном емитованом програму Радио-телевизије 

Србије. 

 

 

6. Надзор над радом емитера и одлуке о изрицању мера  у складу са 

Законом о радиодифузији  
 

Републичка радиодифузна агенција, у складу са Законом о радиодифузији, врши 

надзор над радом емитера у Републици Србији у коме је дужна да се посебно стара о 

томе да емитери у свему поштују услове под којима им је дозвола издата, нарочито у 

погледу општих програмских стандарда. Такође, Агенције врши надзор над применом 

одредаба Закона о оглашавању којима се уређује оглашавање путем телевизијских и 

радио програма.  

Под сталним надзором су сви национални емитери, а остали су под надзором по 

шеми коју утврди РРА. Предмет надзора су: поштовање минималних програмских 

критеријума, поштовање одредаба о оглашавању, поштовање ауторских и других права 

и поштовање одредаба о медијској концентрацији. Под посебним режимом надзора су 

установе јавног сервиса, јер оне по Закону имају и посебне обавезе. 

  

 

6.1. Надзор над радом емитера  

 

Савет је усвојио Годишњи извештаја за 2011. годину „Комерцијални емитери са 

националним покривањем - начини испуњавања законских и програмских обавеза“ и 

дошао до следећих закључака:  

 ТВ Б92 је једини комерцијални емитер са националном фреквенцијом у 

чијем су програму избалансирано заступљени програмски садржаји као 

претежна активност емитера целокупног програма. 

 Упадљив је тренд комерцијализације програма већине емитера кроз 

забавне садржаје, претежно лиценциране ријалити програме и друге 

забавне формате, као и серијски и филмски програм.  

http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/7485-Izvestaj_Komercijalni_emiteri_2011.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/7485-Izvestaj_Komercijalni_emiteri_2011.pdf
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 Спортски програм и спортске преносе редовно су емитовали само ТВ Б92 

и ТВ Прва.  

 Непридржавање обавеза преузетих Програмским елаборатом код неких 

емитера се очитује и у много већем проценту репризног у односу на 

премијерни програм (ТВ Авала и ТВ Прва).  

 Иако као једини емитер са специјализованим, дечијим програмом, Хепи 

кидс ТВ нема обавезу испуњавања жанровске разноврсности, 

индикативно је да на програму овог емитера нема културно-уметничких, 

научно-образовних и спортских емисија.  

 Највише учешће сопствене продукције у укупно емитованом програму 

има РТВ Пинк, док Хепи ТВ има највеће учешће сопствене продукције у 

структури укупно емитованог програма у односу на број емитованих сати 

(не емитује 24 сата програма). 

 Законску обавезу о емитовању најмање 50% програма произведеног на 

српском језику у односу на укупно годишње време није испунила ТВ 

Прва, док Хепи кидс ТВ није испунила законску обавезу минималног 

учешћа програма сопствене продукције од 50% од укупног годишњег 

времена програма на српском језику. 

Током предизборне кампање, од 14. марта до 20. маја 2012. године вршен је 

надзор над програмима јавних сервиса и емитера којима је издата дозвола са 

националним покривањем: РТС1 и РТС2, РТВ1 и РТВ2, ТВ Авала, ТВ Б92, ТВ Пинк, 

ТВ Прва, Хепи ТВ, Радио Београд 1 и Радио Б92. Периодични надзор спроведен је над 

програмима следећих емитера: Студио Б, РТВ Крагујевац и НТВ (Нишка ТВ), ТВ 

Палма плус и Коперникус 3 Свет плус инфо. Повремени надзор спроведен је и над 23 

РТВ станице којима је издата дозвола за регионална и локална подручја, по 

представкама грађана, или по методу случајног одабира. Надзор и анализа програма 

емитера спроведени су помоћу наменског софтвера за праћење предизборне кампање.  

Након завршене предизборне кампање Савет је усвојио финални извештај који је 

доступан на сајту Агенције. Током предизборне кампање Савет је издао преко 19 

саопштења и информација за јавност, а у вези са праћењем медија током предизборне 

кампање и редовно информисао емитере о начину примене Упутства.  

Савет је поступао по захтевима емитера, ради давања мишљења да ли огласне 

поруке испуњавају услове из члана 14. и 86. Закона о оглашавању, тачније да ли исте у 

случају емитовања без накнаде урачунавају у време ТВ оглашавања.  

Како је број захтева за давањем мишљења за емитовање огласним порукама 

хуманитарне или добротворне природе или огласних порука државних органа 
порастао, Савет је издао саопштење у којем је нагласио да ће мишљења о емитовању 

ових огласних порука давати тек након емитовања у програмима емитера. Савет је 

препоручио да се сва заинтересована лица обрате емитеру у чијем програму желе да се 

емитују одређене огласне поруке, а да ће емитер у складу са законом самостално 

одлучити да ли ће учествовати у кампањи тако што ће емитовати наведене огласне 

поруке без накнаде и ван блокова огласних порука. 

Поводом већег броја представки грађана у вези са неадекватном јачином тона 

у пријему ТВ сигнала, а посебно у току трајања огласних порука, Агенција је послала 

захтев РАТЕЛ-у за мерење јачине тона код емитера са националним покривањем и на 

територији Београда.  

Према мерењу РАТЕЛ-а утврђено је да је готово код свих националних емитера 

и ТВ емитера са подручја Београда јачина тона током рекламних блокова већа у односу 

на остали део програма, а да је укупна дозвољена јачина тона (±50kHz) у појединим 

случајевима премашена и за 30%. Мерењем су обухваћени програми два јавна сервиса 

http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/1956-Izvestaj_o_nadzoru_emitera_Izbori_2012..pdf
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– ТВ РТС 1, ТВ РТС 2, националних емитера – ТВ Авала, ТВ Прва, ТВ Б92, ТВ Пинк, 

TV Happy, и два београдска емитера – ТВ Студио Б и ТВ Метрополис. 

У вези са тим РАТЕЛ је емитерима наложио да у најкраћем року отклоне уочене 

неправилности. 

Савет је због емитовања „Прељубника“, „Луде куће“ и „Породичних тајни“, 

емитерима ТВ Пинк, Национална ТВ Хепи и ТВ Прва, наложио да: 

- пре почетка емитовања и на његовом крају, јасно означе као играни програм 

како јавност не би била у заблуди да је реч о документарном програму,  

- у целости да прекрију сигналом све псовке и увредљив говор, 

- јасно означе као програм који није прикладан за млађе од 16 година, а да у 

случајевима када садражај емисије није прикладан за млађе од 18 година 

емисију емитује након поноћи, 

- поштују Опште обавезујућег упутства о понашању емитера – Кодекса понашања 

емитера и избегавају емитовање проблематичних садржаја у време када се може 

очекивати да малолетни гледаоци гледају програме телевизије. 

Савет је у виду саопштења емитере обавестио о дужности поштовања Закона о 

обележавању дана жалости, поводом објављивања Дана жалости у Новом Саду, 1. 

априла 2012. године. Такође, поводом проглашења ванредне ситуације на подручју 

Републике Србије, због великих снежних наноса, Агенција је подсетила емитере на 

обавезу правовременог информисања јавности. Емитери су у оба случаја реаговали 

правовремено и у складу са законским нормама. 

Имајући у виду чињеницу да су се емитери у 2012. години више пута обраћали 

Агенцији због вишеструког повећања ауторских накнада од стране организација за 

заштиту ауторских права, Савет је одржао неколико састанака са представницима 

емитера и тих организација, а све у циљу проналажења адекватног решења за плаћање 

тих накнада. 

 

6.2. Одлуке о изрицању мера у складу са Законом о радиодифузији 

 

У току 2012. године Савет је, примењујући Закон о радиодифузији изрекао 

укупно 48 мера опомене.    

За кршење Закона о радиодифузији, Опште обавезујућег упутства о понашању 

емитера и Опште обавезујућег упутства РТВ станицама у предизборној кампањи за 

локалне, покрајинске и републичке скупштинске изборе, изборе за председника 

Републике и изборе за националне савета националих мањина, изречено је пет опомена 

следећим емитерима: 

1. Друштво за радио и телевизијске активности "Kopernikus Cable Network" д.о.о. из 

Ниша - огранак Svet plus - TV K::CN Svet plus 3 због кршења одредби члана 68 

тачка 6а и члана 106 Закона о радиодифузији и Одељка 1 тачка 4, Одељка 2 тачка 2. 

и Одељка 13 тачка 6 Опште обавезујућег упутства о понашању емитера, 

2. Привредно друштво Радио телевизија Краљево и Ибарске новости д.о.о. из Краљева 

- ТВ Краљево због кршења обавезе из тачке 13. Глава I Опште обавезујућег 

упутства РТВ станицама у предизборној кампањи за локалне, покрајинске и 

републичке скупштинске изборе, изборе за председника Републике и изборе за 

националне савета националих мањина и одредбе 10/2 Кодекса понашања емитера, 

3. Јавно предузеће "Радио телевизија Брус" из Бруса - ТВ Брус због кршења обавезе из 

тачке 13. Глава I Опште обавезујућег упутства РТВ станицама у предизборној 

кампањи за локалне, покрајинске и републичке скупштинске изборе, изборе за 

председника Републике и изборе за националне савета националих мањина, 
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4. Предузеће за радио телевизију "РТВ Стрела" д.о.о из Великог Поповића - ТВ 

Стрела због кршења обавезе из тачке 13. Глава I Опште обавезујућег упутства РТВ 

станицама у предизборној кампањи за локалне, покрајинске и републичке 

скупштинске изборе, изборе за председника Републике и изборе за националне 

савета националих мањина, 

5. HDO d.o.o из Новог Сада, Гогољева 23- HD music (кабловски емитер) због кршења 

одредбе члана 68 став 1 тачка 6 Закона о радиодифузији и одељка 7 тачке 1 и 2 

Кодекса понашања емитера. 

Савет је изрекао 43 опомене емитерима који током предизборне кампање нису 

омогућили увид у податке и осталу документацију која се односи на предмет надзора и 

нису достављали снимке материјала, иако су у обавези да снимају програм, а снимке 

чувају најмање 30 дана од дана емитовања.  

1. Јавно предузеће Телевизија Блаце,Блаце - ТВ Блаце, 

2. Банкер д.о.о.,Ниш - ТВ Банкер, 

3. Асоцијација удружења и невладиних организација РТВ Нишава, Ниш - ТВ 

Нишава, 
4. Друштво за производњу и емитовање радио и телевизијског програма РТВ Алди 

д.о.о.,Прешево - ТВ Алди, 

5. Јавно информативно предузеће Информативни центар Тутин,Тутин - ТВ Тутин, 

6. Привредно друштво за продукцију и промет Пек-тон д.о.о.,Кучево - ТВ Звижд, 

7. Предузеће за производњу, трговину и услуге Руф д.о.о.,Петровац - ТВ Кучево, 

8. Друштво за производњу, промет и услуге ГМЦ траде д.о.о.Лaзаревац - ТВ Гем, 

9. Акционарско друштво Дискос за издавање и производњу носача звука и слике, 

Александровац - ТВ Дискос, 

10. Телевизија ГРМ д.о.о., Горњи Милановац - ТВ ГРМ, 

11. Јавно информативно предузеће Нови пут, Јагодина - ТВ Јагодина, 

12. Предузеће за издавачку делатност, радио и телевизију Мелос д.о.о.,Краљево - ТВ 

Мелос, 
13. Привредно друштво радио телевизија Јасеница А.Д.,Смедеревска Паланка - ТВ 

Јасеница, 
14. РТВ Голија д.о.о.,Ивањица - ТВ Голија, 

15. Регионална телевизија Ваљево плус доо,Ваљево - ТВ Ваљево, 

16. Предузеће за услуге и информисање Екран О.Д. Енвер Исламовић и др.,Нови Пазар 

- Санџак ТВ, 

17. Јавно предузеће за информисање Младеновац,Младеновац - ТВ Младеновац, 

18. Предузеће за радио, телевизију и маркетинг Телевизија Плус д.о.о.,Крушевац - ТВ 

Плус, 
19. Привредно друштво Фур д.о.о.,Петровац на Млави - Руф ТВ, 

20. Акционарско друштво Информативни центар АД Прибој, Прибој - ТВ Прибој, 

21. Телевизија С д.о.о.,Београд,Варварин - ТВ С, 

22. Радио-дифузно предузеће РТВ Девић плус д.о.о.,Смедеревска Паланка - ТВ Девић, 

23. Привредно друштво за радио и телевизијске активности Дуга-Скy радио телевизија 

Дуга д.о.о.,Пожаревац,Костолац - ТВ Viminacium, 

24. Друштво са ограниченом одговорношћу Краљевачка телевизија,Краљево - КА ТВ, 

25. РТВ Енигма д.о.о.,Пријепоље - ТВ Енигма, 

26. РТВ Холивуд Наис д.о.о., Ниш - Наис (кабловски емитер), 

27. Јаблановић ЦО д.о.о., Деспотовац - ТВ Ресава (кабловски емитер), 

28. Тв Центар Свилајнац д.о.о., Свилајнац - ТВ Центар (кабловски емитер), 

29. Павловић-СЈ д.о.о., Крепољин - ТВ АС (кабловски емитер), 

30. Моја ТВ д.о.о., Чачак - Моја ТВ (кабловски емитер), 
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31. Телевизија Телемарк д.о.о., Чачак - Телевизија Телемарк (кабловски емитер), 

32. ТВ 3М Милица Марковић ПР, Ваљево - ТВ 3М (кабловски емитер), 

33. ТВ Апатин д.о.о., Апатин - ТВ Апатин (кабловски емитер), 

34. Радио Омега д.о.о., Бачка Топола - ТВ Media System (кабловски емитер), 

35. Гага д.о.о., Власотинце - ТВ Власотинце (кабловски емитер), 

36. Мега-Ин д.о.о., Инђија - ТВ М (кабловски емитер), 

37. Општина Бачки Петровац, Бачки Петровац - Инфо канал Бачки Петровац 

(кабловски емитер), 

38. MHC д.о.о., Београд - MHC (кабловски емитер), 

39. Културно спортски центар Чајетина, Чајетина - ТВ Чајетина (кабловски емитер), 

40. Радио Хомоље д.о.о., Жагубица - ТВ Хомоље (кабловски емитер), 

41. Телевизија БГД д.о.о., Београд - ТВ БГД (кабловски емитер), 

42. Привредно Друштво Телевизија Club INN д.о.о., Пожаревац - ТВ 012 (кабловски 

емитер), 

43. Предузеће за радио и телевизијске активности СТВ КА-54 д.о.о., Сомбор - РТВ 

Фортуна (кабловски емитер). 

Савет је изрекао и једну меру упозорења HDV d.o.o., ул. Гогољева 23, Нови 

Сад- HD Music. Телевизији HD Music изречена је мера због кршења одредбе члана 68 

став 1 тачка 6 Закона о радиодифузији и одељка тачке 1 и 2 Кодекса понашања емитера, 

односно зато што је емитовао програме засноване на прорицању судбине, 

паранормалним појавама, лаковерности, тумачењу хороскопа и сличним садржајима. У 

тим програмима били су позивани гледаоци да се укључују у програм посредством 

тарифираних телефонских бројева и користе услуге које подразумевају употребу 

паранормалних способности лица или исте те услуге да користе ван програма. 

 

7. Промена власничке структуре емитера 

 

На основу одредби из члана 41 и 103 Закона о радиодифузији у 2012. години 

Савет је дао 15 претходних сагласности за промену власничке структуре: 

1. Ортачко друштво радио и телевизијске делатности Петровић Бранислав и ортак 

Млава-медија из Петровца, ул. Бате Булића бб – Радио Млава, 

2. „Акорд“ д.о.о. предузеће за трговину и посредовање из Суботице, ул. Сегедински 

пут број 86 – Хит ФМ, 

3. „М 31“ друштво са ограниченом одговорношћу из Ужица, ул. Пословни центар трг 

IV спрат  – Радио 31, 

4. Предузећу за радио телевизију и маркетинг „Алфа продукција“ д.о.о. из Ужица, ул. 

Димитрија Туцовића број 133 – ТВ Алфа, 

5. Радиодифузно предузеће Ема Трајковић Оливер и ортаци о.д. из Бујановца, ул. 

Карађорђа Петровића бр. 54 – Радио Ема, 

6. „Јеt company“ д.о.о за телекомуникације, развој и пројектовање из Кикинде, ул. 

Михајла Пупина бр.11 – Радио ВК и ТВ ВК, 

7. Акционарског друштва „Дискос“ за издавање и производњу носача звука и слике из 

Александровца, ул. Крушевачка бр.22 – ТВ Дискос и Радио Дискос, 

8. „Beocedip“ д.o.o. из Рашке ул. Беоце 110б –  Радио Стари Рас, 

9. Привредно друштво „Радио телевизија Јесеница“ а.д. из Смедеревске Паланке – ТВ 

Јасеница, 
10. Друштва са ограниченом одговорношћу за маркетинг и техничко пословне услуге 

„Круна“ из Чачка, Јежевица бб – Радио Круна, 

http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/Izrecene_mere/Izrecene_mere_HD_Music.pdf
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11. РТВ „Панонија“ д.о.о. за емитовање радио и тв програма из Новог Сада,  ул.  Хајдук 

Вељкова број 11 – ТВ Панонија, 

12. RADIO TELEVIZIJA RED 9 DOO, ул. Трг цара Јована Ненада 15, Суботица – TV 

RED 9, 
13. Производно услужног предузећа Бис комерц д.о.о. из Крагујевца, ул. Кнеза Милоша 

8 - Радио Бис, 

14. „Broadcast Media Group“ д.о.о из Ариља, ул. Милоша Глишића 28 –  Радио Фан, 

15. Д.О.О. за производњу, услуге и трговину Јелимик експорт – импорт из Јагодине, Југ 

Богданова 11 – Радио Морава, 

 

8. Промена идентификационог знака 

 

Савет је донео девет одлука о промени идентификационог знака и то 

следећим емитерима: 

1. Предузећа за визуелне и пословне комуникације „Spirit Sound MFM“ д.о.о из 

Београда, ул. Шпанских бораца број 22г - Радио МФМ у Градски, 

2. „Радио 5“ д.о.о.  за радио-дифузну делатност из Новог Сада, бул. Ослобођења 11-13 

– Радио Пет у TDI радио, 

3. „Балтазар“ д.о.о. из Ниша, ул. Трг Краља Александра, зграда Александрија,  локал 

13МА – Радио Балтазар у Радио ЈАТ 90,5 Mhz, 

4. „Kopernikus cable network“ д.о.о., ул. Цара Душана 45, Ниш - TV K::CN у TV 

K::CN 1, 
5. Друштва са ограниченом одговорношћу Istok Company  из Салаша, Јасиковачка 

петља бб -  Фолк-Диск ТВ у ТВ Исток, 

6. „Радио 5“ д.о.о предузеће за радиодифузну делатност из Новог Сада, ул. Булевар 

Ослобођења 11-13 – Радио 5 у ТДИ радио 107,5 Mhz, 

7. Акорд д.о.о за трговину и посредовањеиз Суботице – Хит Фм у Први радио 103 

ФМ, 
8. Радња за пословне, радио и телевизијске активности „Салдо“ Лидија Станковић ПР 

из Ниша, ул. Косте Стаменковића бр. 9, лок.5 – Радио Салдо у „Oxygen“, 

9. Акционарско друштво „Тимочка телевизија и радио“ из Зајечара, ул. Љубе Нешића 

бр. 38 –Тимочка телевизија у Бест телевизија. 

Савет се упознао и са графиким променама скраћеног идентификационог знака 

емитера Радиодифузног предузећа „Б92“ а.д. из Београда, Булевар Зорана Ђинђића бр. 

64 – ТВ Б92, „Радио 5“ д.о.о за радиодифузну делатност из Новог Сада, ул. Булевар 

Ослобођења број 11-13 – Радио Пет и „Балтазар“ д.о.о за радиодифузну делатност из 

Ниша, ул. Булевар Немањића број 2 – Радио Балтазар. 

9. Престанак важења дозволе за емитовање програма пре истека 

времена на које је издата 

 

У складу са чланом 61 тачка 1 Закона о радиодифузији (емитер писмено 

обавестио да више не намерава да емитује програм), Савет је донео шест одлука о 

престанку важења дозволе за емитовање програма пре истека времена на који је издата: 

 Привредно друштво за радио и телевизијске активности  „Мостнет РТВ“ д.о.о. 

из Прокупља, Ул. Југ Богданова 94 - Радио Мостнет, 

 Удружење грађана „Разум“ из Ниша, Булевар Цара Константина 45/4 – ТВ 

Oxygen, 

http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/Oduzete_dozvole/Oduzete_dozvole_Radio_Mostnet.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/Oduzete_dozvole/Oduzeta_dozvola_TV_Oxygen.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/Oduzete_dozvole/Oduzeta_dozvola_TV_Oxygen.pdf
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 "Radio Prick" Драган Миткић предузетник из Грделице, ул. Боре Пешића бр. 49 - 

Радио Прик 

 "Струјини ТВ Канал Д"д.о.о. из Београда, Устаничка бр.64-ТВ Канал Д 

кабловско емитовање 

 Друштво за производњу и емитовање програма "Телевизија БГД" д.о.о., ул. 

Савски трг 9, Београд - ТВ БГД кабловско емитовање, 

 HDV д.о.о.из Новог Сада, ул. Гогољева бр. 23- HD Music кабловско емитовање. 

 

У складу са чланом 61 тачка 3 Закона о радиодифузији (регулаторно тело 

надлежно за област телекомуникација поништило издату дозволу за радиодифузну 

станицу), Савет је донео две одлуке о престанку важења дозволе за емитовање 

програма пре истека времена на који је издата: 

 Телевизији православне Епархије Жичке Логос из Трстеника, ул. др 

Милутиновић бб - ТВ Логос, 

 Предузеће за трговину, услуге и посредовање "Мипос" д.о.о. Из Београда - МИП 

радио. 

 

У складу са чланом 61 тачка 8 Закона о радиодифузији (емитер није поштовао 

услове предвиђене дозволом за емитовање програма), Савет је донео једну одлуку о 

престанку важења дозволе за емитовање програма пре истека времена на који је издата: 

 "MHC Televizija" д.о.о, Ул. Тоше Јовановића бр. 11, Београд - MHC TV 

(кабловско емитовање). 

 

У складу са чланом 61 тачка 9 Закона о радиодифузији (емитер није измирио 

обавезу плаћања накнаде за дозволу за емитовање програма), Савет је донео 19 одлука 

о престанку важења дозволе за емитовање програма пре истека времена на који је 

издата: 

 „Протокол“ д.о.о из Лесковца, ул. Раданска бр. 66 - ТВ Протокол К-1, 

 "Телевизија Јерина" о.д. из Смедерева, ул. Горанска бб - ТВ Јерина, 

 Радио телевизија „34М“ д.о.о из Крагујевца, ул. Ивана Цанкара бр. 2 - ТВ Ин, 

 Предузеће за информативне услуге  „Јабучје“ д.о.о из Љубовије, ул. Дринска бр. 

24 - Радио Туп Туп, 

 Друштво за радио и телевизијске активности „Телевизија Европа“д.о.о. из 

Ћуприје, ул. Банатска бр. 2 - ТВ Европа, 

 Привредно друштво за радиодифузију и услуге "Петкан" д.о.о. из Петровца на 

Млави, Мелница бб - Радио Кан, 

 Независна телевизија „ТВ 017“ д.о.о. из Врања, ул. Вука Караџића број 20 – ТВ 

017, 

 Специјализовано предузеће за радиодифузне, видео и аудио услуге "TV Studio 

Spectrum" д.о.о. из Лазаревца, ул. Пере Ерјавеца бб - TV Spectrum, 

 "Телевизија Грм" д.о.о. из Горњег Милановца, ул Тихомира Матијевића бр. 1 - 

ТВ Грм, 

 Друштво са ограниченом одговорношћу "РТВ 5" из Ниша, ул ТПЦ Калча лам. А 

III спрат - Радио Петица, 

 "Радио Опанак" д.о.о. из Мионице, ул. Др. Јове Алексића бр. 12 - Радио Опанак, 

   „РТВ М плус“ д.о.о из Младеновца, ул. Краља Петра I бр. 241/1 - Радио М плус, 

 Д.о.о. "РТВ5" из Ниша, ул. ТПЦ Калча лам А III спрат - ТВ 5, 

 Предузеће за радио, телевизију и маркетинг "Алфа продукција" д.о.о. из Ужица, 

ул. Димитрија Туцовића бр 133 - ТВ Алфа, 

http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/Oduzete_dozvole/Oduzeta_dozvola_Radio_Prik-.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/Oduzete_dozvole/Oduzeta-dozvola-TV-kanal-D.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/Oduzete_dozvole/TV-BGD.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/Oduzete_dozvole/Oduzeta-dozvola-HD-music.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/Oduzete_dozvole/Oduzete_dozvole_TV_Logos.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/Oduzete_dozvole/Oduzeta-dozvola-MIP-Radio.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/Oduzete_dozvole/Oduzeta-dozvola-MIP-Radio.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/Oduzete_dozvole/Oduzeta_dozvola_MHC_TV.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/Oduzete_dozvole/Oduzeta_dozvola_MHC_TV.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/Oduzete_dozvole/Oduzete_dozvole_Protokol_K1.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/Oduzete_dozvole/Oduzeta_dozvola_TV_Jerina.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/Oduzete_dozvole/oduzete_dozvole_TV_In.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/Oduzete_dozvole/oduzete_dozvole_RadioTupTup.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/Oduzete_dozvole/oduzete_dozvole_TV_Evropa.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/Oduzete_dozvole/Oduzete_dozvole_Radio_Kan.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/Oduzete_dozvole/Oduzete_dozvole_Radio_Kan.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/Oduzete_dozvole/Oduzete_dozvole_Radio_Kan.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/Oduzete_dozvole/Oduzete_dozvole_Radio_Kan.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/Oduzete_dozvole/Oduzete_dozvole_Radio_Kan.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/Oduzete_dozvole/Oduzete_dozvole_Radio_Kan.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/Oduzete_dozvole/Oduzete_dozvole_Radio_Kan.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/Oduzete_dozvole/Oduzete_dozvole_Radio_Kan.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/Oduzete_dozvole/Oduzete_dozvole_Radio_Kan.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/Oduzete_dozvole/Oduzete_dozvole_Radio_Kan.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/Oduzete_dozvole/Oduzete_dozvole_Radio_Kan.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/Oduzete_dozvole/Oduzete_dozvole_Radio_Kan.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/Oduzete_dozvole/Oduzete_dozvole_Radio_Kan.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/Oduzete_dozvole/Oduzete_dozvole_Radio_Kan.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/Oduzete_dozvole/Oduzete_dozvole_Radio_Kan.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/Oduzete_dozvole/oduzete_dozvole_RadioMplus.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/Oduzete_dozvole/Oduzeta_dozvola_RTV5.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/Oduzete_dozvole/Oduzeta-dozvola-TV-Alfa.pdf
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 Акционарско друштво "ТВ Чачак" из Чачка, ул. Жупана Страцимира бр. 35/2 - 

ТВ Чачак, 

 Друштво са ограниченом одговорношћу за радио и телевизијске активности 

"Top Music Media", Велики Радинци, ул. Осјечка бб - Top Music (кабловско 

емитовање), 

 Друштво са ограниченом одговорношћу за телекомуникације Топ ФМ теам 013, 

ул. Хајдук Вељка 5а/8, Пландиште - Радио 013 ФМ, 

 Производно трговинско предузеће "Vinex levački grozd", д.о.о., Рековац, 

Белушић б.б. - Radio Vinex, 

 "ТВ Авала" д.о.о из Београда, Булевар Војводе Мишића бр. 39а - ТВ Авала. 

 

У складу са чланом 8 и 41 став 1 Закона о радиодифузији (престанак постојања 

правног лица), Савет је донео девет одлука о престанку важења дозволе за емитовање 

програма пре истека времена на који је издата: 

 Акционарско друштво за графичке услуге "Јединство" из Новог Пазара, ул. 

Стевана Немање бр. 190 - ТВ Јединство,  

  Предузеће за маркетинг, информисање и промет Оп-топ Илић Томислав и други 

о.д. из Тополе, ул. Радоја Домановића бр.3 - Радио Оп-топ, 

 "Idealle Team" д.о.о. из Лебана, ул. Цара Душана бр. 81 - Радио Idealle Team, 

 "Idealle Team" д.о.о. из Лебана, ул. Цара Душана бр. 81 - TV Idealle Team,  

 Привредно друштво за услуге и промет експорт-импорт Ластавица д.о.о. Из 

Крушевца, Ул. Иве Андрића бб - Радио Ластавица,  

 „Elektrometal – elektronic“ д.о.о. производња, споља и унутрашња трговина и 

услуге из Књажевца,  ул. Милоша Обилића 6  – Радио ЕМ,  

 Предузеће за пружање услуга и промет Лукс д.о.о. Из Смедерева - Радио Лукс (и 

исправка решења),  

 Производно трговинско предузеће "Горлат" д.о.о. Нови Пазар, ул. Косанчићева 

бр. 37 - Радио Мозаик,  

 Друштво за посредовање, трговину и услуге "Р-24" д.о.о. из Барајева, ул. 

Милоша Јанковића бр. 10 - ТВ 24. 

 

10.  Поступци пред надлежним органима (емитовање без дозволе, 

кршење Закона о оглашавању) 

 

10.1. Емитовање телевизијског/радио програма од стране физичких/правних 

лица којима није издата дозвола за емитовање програма 

 

Поступајући по извештајима РАТЕЛ-а о контроли радио-фреквенцијског 

спектра за радио и телевизијске станице које на подручју Републике Србије емитују 

радио/телевизијске програме без дозволе за емитовање програма донето је 19 решења о 

забрани емитовања програма без издате дозволе, и то: 

1. Насер Идовић из Земуна - Ромски радио без идентификације (подручје Земуна), 

2. Владан Милићевић из Футога – Радио Крајина (103,5MHz), 

3. Радио-телевизија и продукција „Свилајнац“ д.о.о. из Свилајнца – Радио 

Свилајнац,  

4. Предузеће за радио-дифузију и телекомуникације „Хит Телеком“ д.о.о. из 

Београда –Радио Балкан (подручје Севојна, општина Ужице), 

5. Златко Рађеновић из Апатина – Радио Голди, 

http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/Oduzete_dozvole/Oduzeta-dozvola-TV-Cacak.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/Oduzete_dozvole/Odluke_dozvole_Top_Music.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/Oduzete_dozvole/Odluke_dozvole_Top_Music.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/Oduzete_dozvole/Top-FM.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/Oduzete_dozvole/Oduzimanje_dozvole_Radio_Vinex.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/Oduzete_dozvole/Oduzimanje_dozvole_TV_Avala.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/Oduzete_dozvole/Oduzete_dozvole_TVJedinstvo.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/Oduzete_dozvole/Oduzete_dozvole_Radio_Optop.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/Oduzete_dozvole/Oduzete_dozvole_Radio_Idealle_Team.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/Oduzete_dozvole/Oduzimanje_dozvole_TVIdealle_team.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/Oduzete_dozvole/Oduzete_dozvole_radio_Lastavica.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/Oduzete_dozvole/Oduzete_dozvole_Radio_EM.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/Oduzete_dozvole/Oduzete_dozvole_Radio_Luks.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/Oduzete_dozvole/Oduzete_dozvole_Radio_Luks_ispravka.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/Oduzete_dozvole/Oduzeta-dozvola-Radio-Mozaik.pdf
http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/Oduzete_dozvole/Oduzeta-dozvola-TV-24.pdf
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6. Златко Рађеновић из Апатина – Радио Народни, 

7. Друштво са ограниченом одговорношћу „Радио Опанак“, Мионица – Радио 

Опанак  (локација радио станице Струганик), 

8. Удружење грађана „Форум жена Пријепоља“ из Пријепоља – ТВ Форум,  

9. М.З. Бабичкo, Бабичкo, Разгојна, 

10. Бранко Стевановић из Лазаревца, Трбушница бб, Ранџића крај – Радио Завичај 

(92,2MHz), 

11. Бранко Стевановић из Лазаревца, Трбушница бб, Ранџића крај – Радио Завичај 

(90,3MHz), 

12. Милош Шајн из Зрењанина – Радио Гром, 

13. РТВ „Енигма“ д.о.о. из Пријепоља – ТВ Енигма (Нова Варош, 26. канал) 

14. Привредном друштву за производњу и услуге „Павловић - СЈ“ д.о.о – ТВ АС 

(34. канал) 

15. РТВ „Енигма“ д.о.о. из Пријепоља – ТВ Енигма (Бродарево), 

16. РТВ „Енигма“ д.о.о. из Пријепоља – ТВ Енигма (Кошевине, 48. канал), 

17. „Информативни центар“ а.д. из Прибоја - ТВ Прибој (57. канал), 

18. „Информативни центар“ а.д. из Прибоја – ТВ Прибој (29. канал), 

19. Предузеће за радио и телевизијске активности „Еминент“ д.о.о, Љубовија – 

Радио Соко (локација радио станице Љубовија-Кршино брдо). 

 

У складу са законским овлашћењима, поднета су надлежним Прекршајним 

судовима два захтева за покретање прекршајних поступака против физичких и 

правних лица која су емитовала програм без дозволе: 

1. Бранко Стевановић из Лазаревца, Трбушница бб, Ранџића крај - Радио 

„Завичај“ (90,29970МHz), 

2. Бранко Стевановић из Лазаревца, Трбушница бб, Ранџића крај - Радио 

„Завичај“ (92,2МHz), 

 

Током 2012. године донето је девет закључака о дозволи извршења решења 

против следећих правних/физичких лица: 

1. „HP-Slovenska rozhlasova stanica“ д.о.о. из Падине, ул. Трг ослобођења бр. 11 – 

Радио Падина (88,2MHz), 

2. „Романов“ д.о.о., ул. Краља Александра бр. 65 – Радио Д-65, 

3.  Друштво са ограниченом одговорношћу „Радио Завичај плус“ из Годачице, 

Краљево – Радио Завичај плус (104,7524MHz), 

4. Златку Рађеновићу из Апатина  – Радио „Народни“, 

5. „Д.О.О. „Linea Electronics“ за производњу, трговину и услуге, Нови Сад - ПЈ 

КТВ Зрењанин – ТВ КТВ, 

6. Друштво са ограниченом одговорношћу „РТВ 5“ из Ниша  – ТВ 5 (60. канал), 

7. Друштво са ограниченом одговорношћу „РТВ 5“ из Ниша – ТВ 5 (22. канал), 

8. Друштво са ограниченом одговорношћу „РТВ 5“ из Ниша – Радио Петица, 

9. Матица Ашкалије из Новог Сада  – Радио Хоризонт. 

 

Агенције је поднела и 22 кривичне пријаве надлежном тужилаштву против 

физичких/правних лица која емитују програм без дозволе и/или су повредили и 

скинули службени печат Агенције стављен у поступку забране емитовања програма. 

Такође, упућена су и два захтева за пружање асистенције у извршењу асистенције у 

случају Златка Рађеновић из Апатина  – Радио „Народни“ и „Д.О.О. „Linea Electronics“ 

за производњу, трговину и услуге, Нови Сад - ПЈ КТВ Зрењанин, ул. Цара Душана бр. 

23 – ТВ КТВ. 
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Савет је иницирао састанак са надлежним државним органима и институцијама, 

на којем су договорени даљи кораци у спречавању нелегалног емитовања РТВ 

програма, чијим постојањем је угрожен рад и пословање емитера са издатом дозволом. 

 

10.2.Поступци покренути због кршења Закона о оглашавању 

 

Агенција врши надзор у смислу примене Закона о оглашавању, у делу којим се 

дефинише оглашавање путем РТВ програма. Ово значи да се прати колико емитери 

поштују дозвољено време трајања рекламних блокова, начин обележавања огласних 

порука и ТВ продаја, као и услове и начине спонзорисања одређених програмских 

садржаја који се емитују. 

Због кршења Закона о оглашавању поднето је 20 захтева за покретање 

прекршајног поступка, за укупно 685 прекршаја, најчешће због времена трајања 

рекламних блокова, као и три пријаве за привредне преступе, због оглашавања 

алкохолних пића.  

 

11. Поступање по представкама   

 

Агенција сходно члану 8 став 1 тачка 7 Закона о радиодифузији одлучује о 

представкама физичких и правних лица и о приговорима емитера у вези са радом 

других емитера. 

Сходно наведеном, а у складу са чланом 14 Закона о радиодифузији физичка и 

правна лица имају право да Агенцији подносе представке у вези са садржајем програма 

емитера, ако сматрају да се тим програмима вређају или угрожавају њихови лични 

интереси или општи интереси. У том смислу на сајту Агенције направљен је образац за 

попуњавање представке/приговора и дата су јасна упутства о процедури подношења 

представке и роковима за одлучивање.  

Укупан број представки је већи од броја представки које се разматрају на 

седницама Савета, са обзиром да већина пристиглих представки није из надлежности 

рада  Агенције.  У 2012. години Савет је разматрао и поступао по 49 представки, од 

којих је највећи број представки био током трајања предизборне кампање.  

Поступајући по представкама Савет може у складу са чланом 17 став 1 Закона о 

радиодифузији, у случају да утврди да је поднета представка основана, емитеру изрећи 

меру опомене и упозорења, као и привремено или трајно одузети дозволу. У случају 

када одлучујући по представци Савет утврди да је иста неоснована, одбиће је и о томе 

ће одмах писмено обавестити подносиоца. 

 

Током 2012. године поднете су и разматране следеће представке на седницама: 

1. Представка Маше Попов из Новог Сада поднета због емитовања снимка на којем 

се види како камион гази дете на улици, без упозорења гледаоца против емитера 

Прва телевизија, 

2. Представка Небојше Јовановића из Чачка поднета због емитовања вести BKTV 

news са истоименим логом, а без идентификационог знака и емитовања емисије 

„Двери српске“ у којој се пропагирају ставови ове политичке организације ван 

предизборне кампање против емитера ТВ Галаксија, 

3. Представка Славка Марковића, коодринатора градоначелника града Краљева за 

ромска питања поднета због изношења ставова којима се шири расна и верска 

мржња и нетрпељивост према ромском становништву против емитера ТВ 

Краљево, 

http://www.rra.org.rs/cirilica/podnesite-predstavku-prigovor
http://www.rra.org.rs/cirilica/podnesite-predstavku-prigovor
http://www.rra.org.rs/pages/faq/cirilica
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4. Представка Емилије Стојановић из Лесковца поднета због сцена  убијених 

животиња набијених на колац у емисији „Једноставан живот“ против ТВ Прва, 

5. Представка Владимира Живковића из Александровца поднета због емитовања 

филма „Предигра за брак“, јер садржи сцене за које подносилац сматра да су 

неприкладне за дневни термин емитовања против емитера ТВ Пинк, 

6. Представка Синише Ратковића из Пријепоља поднета због емитовања карте 

Европе на којој је АП Косово и Метохија приказана као посебна држава, 

одвојена од Републике Србије против ТВ Пинк, 

7. Представка Јована Јовановића из Београда поднета због емитовања карте 

Републике Србије без АП Косово и Метохија и АП Војводина (огласна порука за 

„калгон“) против ТВ Авала, 

8. Представка Владимира Бујисића из Београда поднета због емитовања карте 

Републике Србије  без АП Косово и Метохија и АП Војводина (огласна порука 

за „калгон“) против ТВ Б92, 

9. Представка Предрага Цветковића поднета због емисије „Сасвим природно“ у 

којој је без цензуре и било каквог негативног коментара приказивана стравична 

сцена борбе животиња против РТС 1, 

10. Представка Марије Вујовић поднета због учињене „класичне преваре“ против 

Радио Б92, 
11. Представка Светозара Каћанског поднете због начина извештавања у прилогу о 

хуманитарном кампу Сајентолога одржаног у Суботици против Радиодифузне 

установа Војводине – РТВ, 

12. Представка Српског комитета за саобраћај у вези емитовања рекламе за 

компанију Теленор на телевизијским станицама са националним 

покривањем, 

13. Представка Браниславе Коен о спорном садржају у емисији „Проблем“ против 

ТВ Студио Б. 
Током предизборне кампање представке разматране као обавештења у складу са 

одредбом члана 114 Закона о општем управном поступку како би се убрзао поступак. 

14. Представке УРС и Демократске странке војвођанских Мађара поднета због како 

се наводи у представци УРС-а злоупотребљаве функцију председника државе 

због стицања повлашћеног положаја за промоцију сопствене изборне листе у 

програму Б92 и због емитовања предизборног скупа из Мађарског културног 

центра „Непкер“ који је одржан у организацији Савеза војвођанских Мађара на 

Телевизији „Панон“, 

15. Представка Бошка Ничића, градоначелника Града Зајечара поднетој због 

угрожавања његовог личног интереса и навођење његовог имена и презимена у 

негативном контекту у емисијама емитованим код емитера ТВ Тимочка,  

16. Представка Ивана Јоковића из Зајечара поднета због „Рикошет специјал“ у којој 

се погрешно наводе неправилности у пословању ЈКП Топлана против ТВ 

Тимочка, 

17. Представка Ивана Јоковића из Зајечара поднета због емисије „Актуелно“ против 

ТВ Тимочка, 

18. Представке више стотина грађана (потписи 416 грађана) поднета против ТВ 

Тимочка,  

19. Представка Српске напредне странке из Новог Београдаподнета због неједнаког 

третмана свих изборних листа у предизборној кампањи, а у информативним 

емисијама ТВ Пинк,  

20. Представка Јавног предузећа за транспорт, складиштење, дистрибуцију и 

трговину природног гаса „Србијагас“ из Новог Сада поднета због садржај спота 
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УРС-а емитованог у програмима РТС 1, РТС 2,ТВ Пинк, ТВ Прва и ТВ Б92, 

21. Представке Удружења грађана „Космополит“ из Лознице, представка Живка 

Стевића из Лознице, представка Градског одбора Демократске странке из 

Лознице поднете због фаворизовања одборничке листе УРС-а и не објављивања 

саопштења Демократске странке у програмском садржају емитера ТВ Лотел 

плус, 

22. Представка Српске напредне странке из Новог Београда поднета због 

непоштовања обавезе равномерног представљања у предизборној кампањи, 

необјективности и нарушавања јавног интереса у емисијама информативног 

садржаја ТВ Пинк, 

23. Представка Светлане Антонић из Београда поднета због емитовања прилога о 

Борису Тадићу ван термина предвиђеног за предизборну кампању против РТС 

1,  

24. Представка странке Покрет радника и сељака Источне Србије и Поморавља 

поднете због непоступања емитера по захтеву за закуп рекламног блока у 

програму Ф-канала, 

25. Представка Српске Напредне странке поднета у вези са примањем награде 

градоначелника Града Београда Драгана Ђиласа против ТВ Пинк, 

26. Представка Милоша Паовића, Алексиначки покрет за промене, поднета против 

ТВ Алт, 

27. Представка Реформистичке странке проф. др Милан Вишњић поднета због 

прекида гостовања кандидата за посланика Радише Павловића испред 

Реформистичке странке, а у оквиру  представљања учесника изборау програму 

ТВ Крагујевац, 

28. Представка Изборног штаба председничког кандидата Муфтије Муамера – еф. 

Зукорлића поднета због тенденциозног и непрофесионалног извештавања о 

активностима владајуће партије и хнеједнаке представљености свих кандидата у 

програмима Регионалне ТВ,  

29. Представка Коалиције „Све заједно“, Словачка странка, Јан Паул поднета због 

због емитовања огласне поруке Демократске странке, којом се, према наводима 

у представци, „застрашују грађани, позива на верску и националну мржњу, 

шири страх и вређа и дискредитује личност Јана Паула“ против ОК ТВ,  

30. Представка „Двери за живот Србије“ поднета због тога што, како се у 

представци, наводи, емитер „не посвећује прикладан медијски простор групи 

грађана Двери“ против ТВ Б92, 

31. Представка Андрије Катанчевића из Крушевца поднета због неједнаке 

представљености свих кандидата на изборима у програмима ТВ Крушевац, 

32. Представка Партије за демократско деловање из Прешева поднета због тога што, 

како се у обавештењу наводи, емитер фаворизује председника општине и његову 

странку ПДСХ у програму ТВ Прешево, 

33. Представке ГО Демократске странке из Лознице и Михаила Пурића из Бање 

Ковиљачке поднете због онемогућавања закупа термина у програму емитера ТВ 

Лотел, 

34. Представка подносиоца изборне листе Бошко Ничић – УРС и две представке 

Ивана Јоковића из Зајечара поднете због навода да је повређена изборна тишина 

у програму емитера ТВ Тимочка,  

35. Представка Станка Петровића из Бруса поднета због навода да информативну 

емисију „Добро вече“ ТВ Брус води новинар који се налази на листи одборника 

СПС-ЈС,  

36. Представка Татјане Смиљковић из Бруса поднета због дужине трајања прилога 
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са конференције за новинаре ДСС-а у програму ТВ Брус,  

37. Представка Михаила Станковић из Деспотовца поднета због тога што је ТВ 

Стрела више пута у току дана емитовала предизборну трибину Демократске 

странке, која траје више од сат времена, 

38. Представка Групе грађана „Лепа Војводина“ из Суботице поднета због  

емитовања прилога о „лажним обмањујућим лецима те упутство Мађарском 

бирачком телу како да гласа“ током изборне тишине у програму ТВ Панон, 

39. Представка Словачке странке из Падине, Јана Паула поднета због лажног 

оптуживања Јана Паула, Словачке странке, коалиције Све заједно и бошњачке 

заједнице за шовинизам, цепање државе и изазивање рата у програму ТВ ОК,  

40. Четири представке Андрије Катанчевића из Крушевца поднета против ТВ 

Јефимија, ТВ Плус, 

41. Представка Мирослава Мијатовића из Бање Ковиљаче поднета због емитовања 

спотова УРС у времен противно Опште обавезујућем упутству у програму ТВ 

Подриње,  

42. Представка Скупштине Града Краљева поднета због подстицања 

дискриминације, мржње и вербалног насиља у емисијама „Уз  шанк“, као и 

емисије „Контраст“  у програму  ТВ Краљево,  

43. Представка Српске напредне странке из Београда поднета због тога што уместо 

плаћеног предизборног спота „Резултати у последње четири године“, 

самоиницијативно без претходног одобрења Српске напредне странке емитована 

репортажа и спотови који нису наручени, чиме је дошло до нарушавања 

равноправности заступљености политичких партија у предизборном процесу у 

емисији „Вече са Иваном Ивановићем“ у програму ТВ Б92,  

44. Представка Групе грађана Двери из Београда поднета због тога што им није 

пружена могућност предизборног представљњањау програму ТВ Пирот, 

45. Представка Андреја Катанчевића из Крушевца поднета због тога што у 

емисијама „Реч по реч“ није омогућио представницима изборне листе ГГ „др 

Андреја Катанчевић-Промене“ учешће, а да су у њима у више наврата 

учествовали преставници Српске радикалне странке у програму ТВ Плус,  

46. Представка Покрет за Краљево поднета због потпуног игнорисања једног 

учесника избора и фаворизовао другог у програму ТВ Мелос,  

47. Представка више подносилаца поднета због тога што је Владан Васић заступљен 

много више у односу на представнике других листа у програму Радио Пирот, 

48. Представка више подносилаца поднета због тога што је Владан Васић заступљен 

много више у односу на представнике других листа у програму ТВ Пирот, 

49. Представка више подносилаца поднета због тога што је Владан Васић заступљен 

много више у односу на представнике других листа у програму ТВ Пи канал. 

 

12. Сарадња са државним и другим органима и организацијама 

  
У свом раду Савет је током 2012. године сарађивао са државним и другим 

органима и организацијама по питањима која се односе на надлежности Агенције и то 

са: Министарством културе и информисања, Министарством спољне и унутрашње 

трговине и телекомуникација, Министарством унутрашњих послова, Тужилаштвом за 

високо технолошки криминал, Републичком агенцијом за електронске комуникације, 

Канцеларијом за европске интеграције, Комисијом за хартије од вредности и 

Комисијом за заштиту конкуренције и ЈП Емисиона техника и везе. 
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13. Мишљења на прописе који се односе на област радиодифузије 

 

У складу са чланом 16 Закона о радиодифузији, Савет је током 2012. године дао 

три мишљења на захтев државних и других органа и организација, приликом припреме 

прописа који се односе на област радиодифузије, и то: 

1. Правилник о преласку са аналогног на дигитално емитовање телевизијског 

програма и приступу мултиплексу у терестричкој дигиталној радиодифузији, 

на захтев РАТЕЛ-а, 

2. Предлог одлуке о оснивању Кординационог тела за процес приступања 

Европској унији, на захтев Канцеларије за европске интеграције, 

3. На захтев Министарства спољних послова, разматран је закључак, донет 

током неформалних консултација између Влада Републике Србије и 

Румуније, који се односи на електронске медије, тачније на разматрање 

могућности да РТВ Бор као регионални емитер у Источној Србији реемитује 

програмске садржаје на румунском језику одређених радио и телевизијских 

емитера са подручја АП Војводина. 

На сва три документа Савет је дао позитивно мишљење. 

 

 

 

14. Међународна сарадња 
 

14.1. Међународне активности у оквиру међународних организација  

 

Ради размене искустава, унапређивања свог рада и усклађивања са 

међународним искуствима и стандардима, Агенција сарађује са одговарајућим 

регулаторним телима других држава и са одговарајућим међународним организацијама.  

Агенција је чланица следећих међународних организација: 

 Европска платформа регулаторних тела (European Platform of Regulatory 

Authorities – EPRA); 

 Медитеранска мрежа регулаторних тела (Mediterranean network of Regulatory 

Authorities – MNRA); 

 Форум Црноморских регулаторних тела (Forum of the Black Sea Broadcasting 

Regulatory Authorities – BSEC BRAF); 

 Централно европски регулаторни форум (Central European Regulatory Forum 

– CERF). 

 

У складу са напред наведеним чланством у међународним организацијама 

представници Савета учествовали су на следећим скуповима: 

1. 35. састанак Европске платформа регулаторних тела, Порторож, 30. мај – 01. јун 

2012. године – организатор састанка је било словеначко регулаторно тело. На састанку 

је расправљано о новим комуникацијским услугама и медијима, који су у фази раста и 

развоја, а чије могућности и потенцијалне опасности нису у потпуности испитане (нпр. 

Connected TV), као и будуће улоге регулатора у том смислу. Одржане су три тематске 

радионице на теме: питања јурисдикције и сарадње регулатора, локални и цивилни 

медијим и питања приступа регулисању вести и актуелности. 

2.  14. састанак Медитеранске мреже регулаторних тела, Лисабон, 22-23. новембар 

2012. године - организатор састанка је било регулаторно тело из Португала. На 

састанку су разматране теме: аудиовизуелна регулатива и стереотипи о равноправности 
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полова, аудиовизуелна регулатива и толеранција и различитост (случај мањина), 

регулатива у области радиодифузије и електронских комуникација, аудиовизуелна 

регулатива и програмски садржаји – поштовање правних и регулаторних обавеза, 

социјални покрети и различитост у медијима. 

 

14.2. Међународни пројекат SEE Digi.TV 

 

Пројекат SEE Digi.TV се реализује од 2011. године и трајаће до августа 2013. 

Године. Циљ пројекта је стварање транснационалне платформе у региону као подршке 

преласку са аналогног на дигитално емитовање телевизијског сигнала. На пројекту 

учествује 14 партнера из 10 земаља (Словенија, Аустрија, Италија, Мађарска, Хрватска, 

Босна и Херцеговина, Црна Гора, Албанија, Македонија и Србија). Партнер из Србије 

је Републичка радиодифузна агенција. Поред убрзавања процеса дигитализације 

емитовања програма, још један од циљева пројекта јесте допринос широј употреби 

савремених медијских услуга и информационих технологија. У оквиру пројекта 

представници Стручних служби Агенције присустовали су низу састанака: 

- Пети пројектни састанак у Загребу, 20.-21. фебруара 2012 - који је сагледао 

напредак пројектних активности. Највише пажње посвећено је документима у оквиру 

техничког аспекта дигитализације и јавне свести. Такође разматрана је и Агенда прве 

транснационалне конференције. Организатори састанка су били партнери из Хрватске, 

- Прва транснационална конференција у Трсту 19. и 20. априла 2012. године - Овај 

догађај је организовао Информест, у сарадњи са италијанским Регулаторним телом за 

електронске комуникације и медије (AGCOM), Регионалним комитетом за 

комуникације Фриули Венеција Ђулија (CORECOM).  

- Шести пројектни састанак у Скопљу, 5.-6. јуна 2012 – Организатор састанка је 

било македонско регулаторно тело. 

- Седми пројектни састанак у Сарајеву, 13.-14. септембра 2012. – Састанак је  

организовала Регулаторна агенција за комуникације из БиХ. На састанку највећа пажња 

је била посвећена организацији следеће транснационалне конференције, у Љубљани, 

Словенија, као и о будућим активностима на пројекту.  

- Друга транснационална конференција у Љубљани, 18. и 19. октобра 2012. године 

– је организовала Агенција за пошту и електронске комуникације Републике Словеније 

Конференција је окупила више од 90 учесника - представника регулаторних власти, 

медија, индустрије електронских комуникација и академских институција из земаља 

југоисточне Европе. 

- Осми пројектни састанак у Београду, 13.-14. децембра 2012. У оквиру пројекта SEE 

Digi.TV одржан је дводневни састанак, чији је домаћин била Републичка радиодифузна 

Агенција. Током састанка биле су разматране активности које су партнери спровели, 

као и планови за даљи рад који се односе на размену досадашњих искустава.  

 

14.3. Остале међународне активности Савета 

 

У оквиру поступања Савета током предизборне кампање одржано је више 

састанака са представницима Ограничене мисије за посматрање избора при 

Канцеларији ОЕБС-а за демократске институције и људска права (ODIHR), као и са 

представницима Парламентарне скупштине Савета Европе и Конгреса локалних и 

регионалних власти.  

Представнике обе мисије Савет је обавестио о свом начину поступања током 

предизборне кампање, донетим актима за регулисање емитовања таквог садржаја, броју 

представки и одлучивање по истим. 
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У својим извештајима представници ODIHR истакли су да Агенција врши улогу 

недостајућег Надзорног одбора, који би требало да врши надзор над кампањом и 

извештавањем медија током избора. Током предизборне кампање представницима 

ODIHR је било омогућено и присуствовање седницама Савета на којима су доношене 

одлуке о представкама. 

Чланови Савета састали су се 18. септембра 2012. године са представницом 

ОЕБС-а за слободу медија Дуњом Мијатовић и њеним сарадницима из Канцеларије са 

седиштем у Бечу и разговарали о независности рада регулаторног тела у новом 

окружењу, изазовима у процесу дигитализације, потребама за доношењем нове 

медијске регулативе у складу са међународним обавезама и о опстанку медија у 

периоду економске кризе.  

У Београду је одржан други скуп регулатора из региона, под називом 

„Регулисање кабловског емитовања програма: искуства и перспективе“. Састанку су 

присуствовали представници из регулаторних агенција из Босне и Херцеговине, 

Македоније, Хрватске и Црне Горе. 

На састанку је закључено да је заштита ауторских и сродних права заједничка 

обавеза свих регулаторних агенција у региону и да према својим надлежностима и 

овлашћењима треба контролисати примену и поштовање ауторских и сродних права ТВ 

програма који се емитују путем кабловских дистрибутивних система. 

 

 

15. Рад Агенције  
 

Организација рада Агенције заснива се на потреби функционалног и 

ефикасног остваривања задатака Савета и Агенције (члан 45 Статута РРА). 

Унутрашња организација Агенције утврђује се са циљем да се обезбеди 

законито, стручно, квалитетно и ажурно остваривање радних задатака и послова 

одређених Законом и Статутом. Осим тога унутрашња организација Агенције за циљ 

има унапређење организације и метода рада, груписање радних задатака и послова у 

складу са природом, особеностима и начином обављања послова и задатака. 

Унутрашњом организацијом обезбеђује се обједињавање, у оквиру 

организационих јединица, оних послова и задатака чије извршавање захтева 

јединствено руковођење, координацију и контролу рада. 

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова и задатака 

РРА донео је Савет на седници одржаној дана  13. децембра 2012. године. 

 

Правилником се утврђују: 

 унутрашња организација рада Агенције; 

 делокруг, надлежност, овлашћења, међусобни однос и друга питања од значаја   

за рад унутрашњих организационих јединица Агенције; 

 руковођење унутрашњим организационом јединицама;  

 овлашћења и одговорности руководилаца унутрашњих организационих 

јединица; 

 систематизација послова и задатака (врсте послова, врста и степен стручне 

спреме и други посебни услови за рад на тим пословима); 

 број извршилаца за поједине послове; 

 описи послова на којима запослени раде; 

 овлашћења и одговорности запослених за обављање послова; 

 послови на којима запослени имају посебна овлашћења. 
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За обављање радних задатака и послова из надлежности Стручне службе, образују се 

основне унутрашње организационе јединице: 

1. Канцеларија Савета Агенције; 

2. Служба општих послова; 

3. Правна служба; 

4. Служба за надзор и анализу програма емитера; 

5. Финансијска служба. 

 

1) КАНЦЕЛАРИЈА САВЕТА АГЕНЦИЈЕ 
 

а) Извршни директор 

Извршни директор обавља послове из делокруга председника Савета везане за 

руковођење Стручном службом и пословањем Агенције у случају одсуства и 

спречености председника Савета, односно заменика председника Савета.  

Извршни директор послове и задатке обавља по налогу и уз сагласност председника 

Савета, а у случају његове спречености уз сагласност заменика председника Савета. 
 

б) Помоћник директора за правна питања 

Помоћник директора за правна питања припрема седнице Савета, даје тумачења и 

стручна мишљења у вези са применом прописа, која се односе на питања везана за 

одлуке Савета и њихову законитост, као и на питања везана непосредно за одлуке 

председника Савета, а у случају његове спречености, на одлуке заменика председника 

Савета, које се односе на руковођење Саветом.  

На основу одлуке Савета даје тумачења и стручна мишљења члановима Савета везана 

за њихов рад у одређеном делокругу послова из надлежности Савета. Помоћник 

директора за правна питања даје стручна мишљења начелнику Правне службе у вези са 

тумачењем и применом правних прописа и заступа Агенцију. 
 

в) Генерални секретар Агенције 

Генерални секретар Агенције обавља стручне, техничке и друге послове непходне за 

обезбеђивања законитог, квалитетног и ажурног остваривања радних активности и 

послова одређених Законом о радиодифузији и Статутом Агенције. 
 

г) Секретар Канцеларије Савета 

Секретар Канцеларије Савета обавља све стручне и административно-техничке послове 

непосредно везане за рад председника Савета, заменика председника Савета и чланове 

Савета. 
 

д) Виши стручни сарадник у Канцеларији Савета 

Виши стручни сарадник обавља све стручне послове везане за рад чланова Савета у 

одређеним пословима из делокруга надлежности Агенције, односно послове које 

чланови Савета обављају у оквиру посебно формираних стручних група – комитета. 

Комитети су привремена, стручна, саветодавна тела под руководством чланова Савета  

који су ангажовани у одговарајућим областима од значаја за развој радиодифузије у 

Републици Србији.  
 

 ђ) Сарадник у Канцеларији Савета 

Сарадник обавља све послове везане за рад чланова Савета из делокруга припреме 

материјала потребних за израду посебних извештаја везаних за надлежности Агенције, 

a имајући у виду раније донете одлуке Савета по истим или сличним питањима ради 

остваривања општих начела у области радиодифузије, односно послове које чланови 

Савета обављају у оквиру посебно формираних стручних група – комитета.  
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2) СЛУЖБА ОПШТИХ ПОСЛОВА 

Служба општих послова обавља стручне, техничке и друге послове непходне за 

обезбеђивања законитог, квалитетног и ажурног остваривања радних активности и 

послова одређених Законом о радиодифузији и Статутом Агенције. 

У Служби општих послова систематизују се послови на следећи начин: 

1. портпарол; 

2. самостални стручни сарадник за односе са јавношћу и међународне 

односе; 

3. стручни сарадник за односе са јавношћу и међународне односе; 

4. сарадник за односе са јавношћу и међународне односе; 

5. виши технички секретар, 

6. технички секретар, 

7. инжењер за информатичку подршку, 

8. администратор мрежних сервиса и базе података, 

9. радник на обезбеђењу и техничким пословима, 

10.  возач, 

11.  дактилограф, 

12. архивар, 

13. референт у писарници, 

14. кафе куварица, 

15. радник на одржавању чистоће - хигијеничар. 

Пратеће и помоћно-техничке послове обављају: архивар, кафе куварица и радник на 

одржавању чистоће-хигијеничар. 

 

3) ПРАВНА СЛУЖБА 

Правна служба обавља правне и управне послове који се односе на решавање у 

управном поступку, као и послове везане за управни спор покренут против коначних 

одлука Агенције. Правна служба израђује: писмене отправаке одлука Савета у вези са 

поступком издавања дозвола за емитовање програма, забране емитовања програма 

лицима којима није издата дозвола и одузимања дозвола за емитовање програма 

емитерима, подзаконска општа акта предвиђена Законом о радиодифузији, радне 

материјале општих аката о начину функционисања Агенције који проистичу из других 

закона и предлаже усклађивање прописа Агенције са прописима ЕУ из области 

радиодифузије. Правна служба израђује информације ради одлучивања Савета, стручне 

извештаје за потребе Савета, као и извештаје о периодичне извештаје који се 

достављају Савету. Правна служба стара се о остваривању права запослених и води 

евиденцију из области радног права и др. Правна служба даје мишљења и тумачења 

одредби и примене закона и подзаконских аката на основу одлуке Савета, председника 

Савета или заменика председника Савета као и на захтев емитера. Запослени у Правној 

служби раде и са странкама. 

У Правној служби систематизују се послови на следећи начин: 

1. начелник,  

2. виши правни саветник, 

3. правни саветник, 

4. правник. 

 

4) СЛУЖБА ЗА НАДЗОР И АНАЛИЗУ ПРОГРАМА ЕМИТЕРА 

Служба за надзор и анализу програма емитера организује, прикупља, систематизује и 

анализира податке о програму емитера, води рачуна о поштовању општих програмских 

стандарда утврђених Законом о радиодифузији и реализује послове надзора над радом 
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емитера у циљу контроле поштовања одредби услова под којима је издата дозвола 

емитеру. У Служби за надзор и анализу програма емитера обављају се послови: 

уношења података о програму емитера; класификацији програма према утврђеним 

параметрима; утврђивања поштовања обавеза емитера утврђених Законом о 

радиодифузији, Законом о оглашавању, Кодексом понашања емитера, препорука, 

упутстава и општеобавезујућих упустава; израде перодичних извештаја који се 

достављају Савету; анализирају програми носилаца јавног радиодифузног сервиса у 

вези са поштовањем њихових обавеза у остваривању општег интереса; анализирају 

програми емитера у погледу заштите малолетника, примене прописа о ауторском и 

сродним правима; спречавање емитовања програма који садрже информације којима се 

подстиче дискриминација, мржња или насиље. Служба за надзор и анализу програма 

емитера анализира програме емитера по свим параметрима и критеријумима који 

произилазе из законских и програмских обавеза емитера и анализира, припрема и 

израђује упоредне и друге извештаје о програму емитера на основу одредби Закона о 

радиодифузији, Кодекса понашања емитера, Закона о оглашавању, као и препорука, 

упутстава и општеобавезујућих упустава Савета. Служба за надзор и анализу саставља 

самостални образложени извештај којим се констатује да је емитер прекршио Закон о 

радиодифузији, Закон о оглашавању и прописе донете од стране Агенције. Служба за 

надзор и анализу програма емитера поступа по представкама и приговорима везаним за 

рад емитера, а образложене извештаје доставља Савету. У овој Служба настаје 

квалитетна, тачна и проверена, поуздана база основних података о програму емитера, а 

на основу којих се изводи сложене аналитичке и упоредне извештаје о програму 

емитера. 

У Служби за надзор и анализу програма емитера систематизују се послови на следећи 

начин: 

1. начелник; 

2. заменик начелника; 

3. аналитичар пројеката; 

4. самостални медијски аналитичар; 

5. виши медијски аналитичар; 

6. аналитичар програма емитера и 

7. асистент аналитичара програма емитера. 

 

5) ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА 

У оквиру Финансијске службе обављају се следећи послови финансијског 

књиговодства: вођење аналитике, помоћних књига и евиденција; рачуноводствено 

планирање, рачуноводствени надзор и контрола, рачуноводствено извештавање и 

информисање. Финансијска служба саставља и доставља Савету периодичне и 

годишње финансијске извештаје. Финансијска служба обавља послове: благајничког 

пословања; обрачуна зарада, накнада зарада и других примања запослених; обрачуна и 

плаћање по уговорима о делу, ауторским и другим уговорима; обрачуна и плаћања 

пореза, доприноса и других обавеза плаћања. У оквиру Финансијске службе састављају 

се и достављају пореске пријаве и други прописани обрачуни и евиденције, извршава 

наплата и плаћање преко динарских и девизних рачуна; и воде пословне књиге у 

електронској форми. 

 У Финансијској служби систематизују се послови на следећи начин: 

1. начелник и 

2. економисти 
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Квалификациона структура запослених у организационим јединицама Агенције 

према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова и 

задатака Републичке радиодифузне агенције 
Структура запослених према стручној спреми 

Стручна 

спрема 

Број запослених 

Канцеларија 

савета 

Служба 

општих 

послова 

Правна 

служба 

Служба за 

надзор и 

анализу 

програма 

емитера 

Финансијска 

служба 
УКУПНО 

др.сц       

мр.сц    2 1  

ВСС 6 4 7 20 3  

ВШС 1 2  2   

ССС 3 16  14   

Укупно 10 22 7 39 4 82 
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Адресар запослених у организационим јединицама Стручне службе 

 

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР 

ПОМОЋНИК 

ДИРЕКТОРА ЗА 

ПРАВНА ПИТАЊА 

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР 

АГЕНЦИЈЕ 

Драган Лукић 

Телефон: 011/2028-700 

Факс: 011/2028-745 

dragan.lukic@rra.org.rs 

Рајка Галин Ћертић 

Телефон: 011/2028-700 

Факс: 011/2028-745 

rajka.galin@rra.org.rs 

Ненад Јанковић 

Телефон: 011/2028-700 

Факс: 011/2028-745 

nenad.jankovic@rra.org.rs 

 

СЕКРЕТАР 

КАНЦЕЛАРИЈЕ 

САВЕТА 

Драгана Таљић 

Телефон: 011/2028-700 

Факс: 011/2028-745 

dragana.taljic@rra.org.rs  

 

ПРАВНА СЛУЖБА 
СЛУЖБА ЗА НАДЗОР 

И АНАЛИЗУ 

ФИНАНСИЈСКА 

СЛУЖБА 

НАЧЕЛНИК 

Душица Благојевић 

Телефон: 011/2028-700 

Факс: 011/2028-745 

dusica.blagojevic@rra.org.rs 

НАЧЕЛНИК 

Стевица Смедеревац 

Телефон: 011/2028-700 

Факс: 011/2028-745 

stevica.smederevac@rra.org.rs 

НАЧЕЛНИК 

Растко Стефановић 

Телефон: 011/2028-700 

Факс: 011/2028-745 

rastko.stefanovic@rra.org.rs 

 

mailto:dragan.lukic@rra.org.rs
mailto:rajka.galin@rra.org.rs
mailto:nenad.jankovic@rra.org.rs
mailto:dragana.taljic@rra.org.rs
mailto:dusica.blagojevic@rra.org.rs
mailto:stevica.smederevac@rra.org.rs
mailto:rastko.stefanovic@rra.org.rs
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16. Извештаји стручних служби  
 

16.1. Служба општих послова  

 

Служба општих послова је одржавала рад снимања материјале током предизборне 

кампање, ажурирала спискове пристиглих материјала са снимљеним програмом током 

предизборне кампање од емитера и на основу тога достављала информацију о 

материјалима који су недостајали, на основу чега су вођени поступци и изрицане мере 

емитерима, због обавезе достављања укупног емитованог програма током предизборне 

кампање. 

Током 2012. године мобилни систем снимања је коришћен за снимање материјала 

током предизборне кампање, а како би омогућио Агенцији надзор над радом емитера у 

Републици Србији, у свим радиодифузним областима и како би се што већи број емитера 

истовремено обухватио надзором. Овакав мобилни систем снимања, прошао је све 

тестове и омогућио је благовремено реаговање на представке приликом праћења 

предизборне кампање, односно брзу и ефикасну измену листе емитера над којима се 

истовремено врши надзор, (односи се на емитере са локалном и регионалном 

покривеношћу). 

Служба општих послова је и у 2012. години издавала дозволе за емитовање 

програма, по окончаним јавним конкурсима, на основу одлука Савета РРА. Такође, 

издато је 137 дозвола за кабловско емитовање и 205 решења о утврђивању висине 

накнаде за емитовање програма. 

У оквиру редовних активности обавља и следеће послове: ажурирање регистра 

издатих дозвола, вођење архиве, припрема огласа за расписивање јавних конкурса, 

објављивање огласа (јавни позив и предлагање кандидата за Управни и Програмски 

одбор РТС и РТВ), обрада примљене документације, комуникација са подносиоцима 

пријава, односно захтева оператора за издавање дозвола за кабловско емитовање 

програма, комуникација са кабловским операторима и припрема дописа (441), 

припрема/умножавање потребног броја докумената и достављање захтева за покретање 

прекршајног поступка прекршајним судовима, као и пријава за привредне преступе, 

привредним судовима (304 захтева и 31 пријава садрже обимну документацију - 

комплетне дозволе емитера, извештаје Службе за надзор и анализу, снимке целодневног 

програма, у односу на који се подносе захтеви и пријаве,у више примерака...), припрему 

и доставу пратеће документације. 

Служба је, током 2012. године, забележила: 4.235 позива на телефонској централи, 

од којих је навећи број био у месецима који су претходили изборима, број посетилаца је 

био 2.315 и писарница је обрадила 12.050 предмета.  

 

16.2. Правна служба 

 

Приоритет у раду ове службе било је поступање Агенције по пријавама поднетим 

на Јавни конкурс за издавање дозвола за емитовање телевизијског и/или радио програма 

за подручје региона и локална подручја, прегледање документације по захтевима за 

издавање дозвола за кабловско емитовање програма, као и подношење захтева за 

покретање прекршајног поступка и/или пријава за привредни преступ против емитера за 

подручје целе Републичке и против Радиодифузне установе „Радиотелевизија Србије“. 

Правна служба је редовно израђивала одлуке са седница Савета и у 2012. години 

урадила је и отпремила укупно 518 одлуке Савета, међу којима су: давање сагласности на 

појединачне захтеве емитера са дозволом за емитовање програма, одлуке о представкама 

физичких и правних лица, давање сагласности на захтеве емитерима ради издавања 
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дозволе за емитовање програма ради допунског покривања, давање сагласности на 

захтеве емитера за промену власничке структуре, обуставе поступка за изрицање мера 

предвиђених Законом о радиодифузији, обуставе поступка за одузимање издате дозволе 

за емитовање програма због неплаћања, мера предвиђених Законом о радиодифузији. 

У вези са забраном емитовања програма физичким и правним лицима који 

емитују програм без издате дозволе Правна служба је урадила 19 решења о забрани 

емитовања програма за физичка/правна лица која емитују програм без издате дозволе, 9 

закључака о дозволи извршења извршних решења о забрани емитовања програма, 2 

захтева за покретање прекршајних поступала против лица која емитују програм без 

дозволе, 2 захтева МУП-у за пружање асистенције приликом спровођења одлуке о 

забрани емитовања програма и 22 кривичне пријаве надлежном тужилаштву против 

физичких/правних лица која емитују програм без дозволе и/или су повредили и скинули 

службени печат Агенције стављен у поступку забране емитовања програма. 

Правна служба је урадила 2 пријаве за привредни преступ због кршења одредби 

Закона о оглашавању и 11 захтева за покретање прекршајног поступка надлежном 

Прекршајном суду, такође, због кршења одредби Закона о оглашавању. Урађено је и 76 

поднеска којима се допуњују/повлаче поднети захтеви за покретање прекршајног 

поступка надлежном Прекршајном суду, пријаве за привредни преступ надлежном 

тужилаштву и кривичне пријаве. Поднето је и 6 жалби на одлуке Прекршајног суда. 

Агенција је поднела и 7 предлога за извршење на основу извршне исправе према 

правним лицима којима је одузета дозвола за емитовање програма, а нису измирили дуг 

настао на основу плаћања накнаде за емитовање програма. У вези са поднетим 

предлозима изјављен је и 1 приговор на решење суда у извршном поступку. Поднете су и 

4 пријаве потраживања у стечају према лицима према којима је покренут стечајни 

поступак. 

Управном суду достављено је 10 одговора на тужбе поднете од стране 

подносилаца пријава којима нису издате дозволе за емитовање програма или на тужбе 

физичких/правних лица којима је забрањено емитовање програма без издате дозволе. Уз 

одговоре на тужбе Управном суду достављени су и комплетни списи предмета и/или 

документације на које се поднете тужбе односе.  

Служба је припремила нацрте Опште обавезујуће упутство радио и телевизијским 

станицама (емитерима) у  предизборној кампањи за локалне, покрајинске и републичке 

скупштинске изборе, изборе за председника републике и изборе за националне савете 

националних мањина, као и Опште обавезујуће упутство емитераима ради омогућавања 

несметаног информисања гледалаца са оштећеним слухом у току предузборне кампање у 

2012. години које је Савет усвојио.  

Савет је наложио, а Служба је израдила Правилник о изменама и допунама 

Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова и задатака Агенције. 

Правна служба је током 2012. године урадила укупно 3.203 предмета (одлука, 

поднесака, дописа и др. правних аката).  

 

16.3. Служба за односе са јавношћу и међународну сарадњу 

 

Служба за односе са јавношћу и међународну сарадњу је до 13. децембра 2012. 

године, у оквиру свог делокруга рада, одговарала на захтеве новинара штампаних и 

електронских медија, координирала и уговорала гостовања и изјаве чланова Савета и 

запослених у Агенцији у емисијима електронских медија, израђивала саопштења и 

обавештења која су објављена на званичној Интернет презентацији Агенције, прегледала 

и израђивала електронски преглед дневне и недељне штампе, скенирала материјал за 

седнице Савета и одговарала на телефонске позиве и дописе грађана.  
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У области уређивања Интернет презентације Агенције, Служба је израдила нови 

регистар дозвола за кабловско емитовање у складу са радом Савета на издавању дозвола 

у складу са чланом 40 Закона о радиодифузији. Служба је редовно ажурирала сајт према 

потребама Агенције.  

У оквиру рада Агенције на пословима европских интеграција, Служба је 

припремила и учествовала у Унапређеном сталном дијалогу са Европском комисијом, 

учествовала на свим састанцима Подгрупе за информационо друштво и медије, 

припремила прилог за извештај ЕК о напретку Републике Србије за 2012. годину за 

подгрупу 10 – Информационог друштва и медија, изради Националног програма за 

усвајање правних тековина, све уз сагланост Савета. 

Служба је припремила и извештаје у оквиру Акционог плана Националне 

стратегије одрживог развоја, извештај о примени Европске повеље о регионалним и 

мањинских језицима и Националног програма за усвајање правних тековина. 

Од почетка 2012. године Служба је редовно одржавала контакте са међународним 

организацијама у којима је Агенција активан члан. Тим поводом је детаљно 

обавештавала чланове Савета о активностима у међународним организацијама, 

припремала материјале о активностима Агенције на конференцијама и стручним 

скуповима, редовно ажурирала профил Агенције у којима је члан (ЕПРА, БРАФ, МНРА) 

и израђивала годишње извештаје о раду Агенције као информацију колегама члановима 

тих мрежа (ЕПРА, БРАФ, МНРА). Контакти и размена искустава се редовно одржавају и 

са регулаторним агенцијама из окружења.  

Служба је организовала и координирала одржавање састанка регулатора из 

региона у Београду, чије су теме биле регулисање кабловског емитовања програма. 

Служба је координирала активности на пројекту SEE Digi.TV. Пројекат обухвата 

десет земаља. Циљ пројекта је координација у процесу дигитализације, као и размена 

искустава. Са тим у вези представници Службе су учествовали на састанцима одржаним 

у Загребу, Трсту, Скопљу, Сарајеву. Служба је такође у оквиру пројекта организовала и 

координирала све активности у вези са одржаним састанком пројектних партнера у 

Београду, децембар 2012. године. 

 

16.4. Служба за надзор и анализу програма емитера 

 

16.4.1. Служба за надзор програма емитера 

 

Служба за надзор програма емитера почела је са радом 1. марта 2012. године и 

обављала је послове уноса и контроле програмских садржаја емитера у вези са 

поштовањем Закона о радиодифузији и Закона о оглашавању као и Kодекса понашања 

емитера, препорука, упутстава и општеобавезујућих упутстава које је донео Савет. 

Подаци о раду у овом извештају односе се на период јануар - децембар 2012. године. 

За период од 1. јануара до 31. децембра 2012. године извршен је редован надзор 

над телевизијским и радијским програмом у трајању од преко 120.000 сати. Истовремено, 

за процесуирање је прослеђено 827 неправилности у вези са Законом о оглашавању 

евидентираних у програмима телевизијских емитера (ТВ Б92, ТВ Прва, ТВ Пинк, Хепи 

ТВ) за период фебруар-јун 2012. године. Највећи број неправилности односио се на 

прекорачење дозвољеног времена за оглашавање у пуном сату, а потом на неправилно 

обележавање почетка и краја блокова огласних порука.  

Крајем 2011. и почетком 2012. године инициран је, осмишљен и надгледан процес 

израде наменског софтвера за праћење предизборне кампање и политичког плурализма. 

Сам софтвер је осмишљен као независна, у потпуности самостална апликација која се у 
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погледу начина употребе ослања на постојећи софтвер. На тај начин омогућено је да се 

истовремено врши редовни надзор и мониторинг изборног процеса.  

У сарадњи са Службом за анализу као и самостално вршен је надзор и рађени 

извештаји по представкама које је Савет разматрао и по којима је одлучивао.  

На основу искуства са апликацијом за праћење предизборне кампање и 

политичког плурализма, неколико решења примењених у том софтверу, а пре свих ауто-

сејв примењен је и у апликацији за надзор програма емитера. На овај начин омогућен је 

бржи и лакши рад на уносу података о програму емитера. Служба је предложила дораду 

апликативног софтвера за надзор програма емитера у још неколико елемената. 

У сарадњи РРА са РАТЕЛ-ом, Тужилаштвом за високотехнолошки криминал и 

Тржишном инспекцијом, Служба је вршила надзор програма пиратских радио и ТВ 

станица и то са циљем идентификације ових нелегалних програма и њихове садржине 

(преварни квизови, ауторска права), како би акција гашења пиратерије у електронским 

медијима била што ефикаснија. Извршен је надзор програма више пиратских радио и ТВ 

станица на подручју Београда, Новог Сада и других делова Србије (Радио Антена, Радио 

Балкан, Народни радио, Радио Линк Ваљево, Радио Сутон, Народни радио, ТВ Линк 

Ваљево, ТВ Дуга сат, ТВ Кроник, Радио Рака Ешингер,  Радио хит НС, ТВ Марш, Радио 

Топ ФМ, КТВ Зрењанин, Радио Гес Нови Сад, Радио Српска крајина, Радио Двојка). У 

том смислу РРА је дала допринос затварању једног броја РТВ станица (Народни радио, 

Радио Линк Ваљево, Радио Рака Ешингер, ТВ Кроник, ТВ Линк Ваљево). 

Сходно пракси из претходног периода и поводом више представки грађана мерена 

је јачина тона током емитовања огласних порука на програмима националних ТВ 

емитера. У сарадњи са РАТЕЛ-ом који врши мерења, у два наврата – у августу и 

децембру 2012. године, мерена је јачина сигнала ТВ предајника за све националне ТВ 

емитере и два регионална ТВ емитера на подручју Београда. Резултати за август показали 

су да сви национални емитери у извесном проценту времена (од 0,8 до 8,1%) премашују 

дозвољену вредност од 50 kHz током трајања огласних порука, а максимална вредност 

девијације била је и до три пута већа од дозвољене. Код два регионална емитера 

проценат времена у коме је премашена максимално дозвољена девијација током трајања 

огласних порука био је знатно већи: ТВ Студио Б (19,5%), ТВ Метрополис (30%), а 

максималне вредности девијације биле су скоро три пута веће од дозвољених 50 kHz. 

Резултати децембарских мерења показали су знатно боље резултате. Код два емитера (ТВ 

Прва и ТВ Метрополис) проценат времена у коме је премашена максимално дозвољена 

девијација био је нула, а код осталих распон се кретао од 0,5 до 1,6 процената (ТВ Пинк и 

РТС 1). Највиша забележена максимална вредност девијације током емитовања огласних 

порука измерена је код ТВ Студија Б (132 kHz), а проценат времена у коме је премашена 

максимално дозвољена девијација код овог емитера износио је 0,8%. 

Осим тога, Служба је током читавог периода помагала емитерима у смислу 

давања мишљења на захтеве о одређеним програмским садржајима и њиховој 

усклађености са одредбама Закона о радиодифузији, Закона о оглашавању и Кодекса 

понашања емитера и других општих и обавезујућих упутстава. 

Служба за надзор била је активно укључена и у рад на формирању базе података о 

кабловским провајдерима на територији Србије.   

 

16.4.2. Служба за анализу програма емитера 

 

Циљ рада Службе за анализу представља анализирање програма емитера у светлу 

примене регулативе која уређује рад електронских медија.  

Поред редовних послова, израде годишњих извештаја о програмима емитера са 

националном фреквенцијом, поступања по представкама и приговорима, најзначајнију, 
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најсложенију и у професионалном смислу, најзахтевнију активност Службе за анализу 

током 2012, представљало је праћење предизборних активности и изборног процеса. Циљ 

надзора био је да се установи понашање емитера и усклађеност програма са одредбама 

Закона о радиодифузији, Закона о оглашавању и Опште обавезујућег упутства о 

изборима, као и заступљеност изборних листа и кандидата, начин њиховог 

представљања, те да се утврди учешће државних функционера у програмима 

електронских медија током извештавања о изборном процесу. Такође, Служба је посебну 

пажњу посветила поштовању принципа тачности, објективности, забрани 

дискриминације и у том смислу, идентификовала је неправилности у програмским 

садржајима емитера. 

На основу мониторинга изборног процеса, Служба је сачинила четири периодична 

и завршни извештај, који представља комплетну, свеобухватну медијску анализу општих  

избора одржаних у 2012. Извештаји су објављени на сајту Агенције. 

У вези са предизборним садржајем, Служба је обрадила укупно 78 представки и 

приговора против 18 емитера. Од овог броја, 50 предмета процесуирано је по службеној 

дужности (представке су третиране као обавештења), док су 15 представки одбачене као 

очигледно неосноване. На основу предмета које је Служба поднела Савету на 

процесуирање, донете су 23 одлуке о покретању поступка за изрицање мера  због кршења 

одредби закона, Кодекса  и  Опште обавезујућег упутства о изборима. 

Служба за анализу сачинила је годишње извештаје о раду свих националних 

емитера, како републичког и покрајинског јавног сервиса, тако и свих комерцијалних 

телевизија. 

У извештају о Радио телевизији Србије,  посматран  је  целокупан програм РТС-а, 

а први пут, осим РТС1 и РТС2, предмет анализе били су и РТС Сат, РТС Digital и 

Телетекст. Узети су у обзир и подаци о непрофитним уговорима емитера како би се што 

боље сагледала обавеза јавног сервиса у испуњавању општег интереса.  

Начин израде извештаја о Радио телевизији Војводине, представља одређени 

помак у односу на претходне годишње извештаје. На нов начин организован табеларни 

преглед доноси све неопходне податке и информације о програмима покрајинског јавног 

сервиса који се производе на 10 језика, чиме се остварују посебни интереси мањинских 

заједница у Србији.  

Годишњи извештаји о раду комерцијалних емитера, као и извештај који се бави 

упоредном анализом жанровске заступљености у програмима националних телевизија у 

трогодишњем периоду, почев од 2009. па до 2011. године - указују на постојање 

упадљивог тренда комерцијализације програма кроз забавне садржаје, претежно 

лиценциране ријалити програме и друге забавне формате, као и серијски и филмски 

програм. Анализе такође показују да је већина емитера одступила од програмских 

елабората на основу којих су добили дозволе за емитовање, најчешће на уштрб научно - 

образовног, документарног, културно - уметничког или спортског програма. 

Поред редовног надзора над телевизијским и радијским програмом емитера, 

Служба за анализу појачала је надзор над осетљивим програмима. Приоритет у сваком 

надзору били су заштита деце и малолетника, дискриминишући говор и говор мржње. 

Осим ријалити програма, предмет допунског надзора биле су и поједине емисије 

различитих емитера,  управо због могућег штетног утицаја на децу и омладину. 

Учињени су посебни напори ради постизања пуне компетентности запослених за 

процењивање и процесуирање случајева у вези са дискриминацијом и распиривањем 

нетрпељивости  у електронским  медијима. Један од основних приоритета у раду Службе 

за анализу било је интензивно упознавање са међународном регулативом и праксом  и 

прикупљање искустава других регулаторних тела. У том циљу, поред осталог, 

представници Службе за анализу и Правне службе, учествовали су на скупу 
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Медитеранске мреже регулаторних тела, где се разговарало о полним стереотипима и 

приказивању особа са посебним потребама у електронским медијима, са акцентом на 

дискриминишућем и увредљивом говору.  

Предмет анализе програма, били су такође и локални и регионални медији на 

подручју целе Србије. По добијању сазнања о недозвољеном понашању појединих 

емитера,  Служба је захтевала доставу снимка спорног дела програма са циљем да утврди 

да ли је таквог понашања заиста било, и у зависности од тога, поступала би даље у 

складу са законом.  

Осим тога, Служба је давала мишљења на захтеве о одређеним програмским 

садржајима и њиховој усклађености са одредбама Закона о радиодифузији, Закона о 

оглашавању и Кодексом понашања емитера и другим општим и обавезујућим 

упутствима. 

   

16.5. Финансијска  служба 

 

Финансијска служба је у оквиру својих редовних радних обавеза за 2012. годину 

урадила предлог Финансијског плана за 2013. годину са пресеком стања пословања за 10 

месеци, усагласила је стање које Агенција има по основу пријављених пореза, 

извршавала све врсте плаћања, редовно преузимала изводе и плаћање путем електронске 

везе са Управом за Трезор, евидентирала је основна средства, као и остала средства 

настала приликом набавке основних средстава, урадила упутства о редовном годишњем 

попису и обављене одговарајуће предрадње око почетка овог посла и о свему томе на 

време је обавештена ангажована по уговору ревизорска кућа. Служба је по налогу 

тумачила и законске прописе из области финансија које су се односили на рад Агенције, 

а посебно појашњења и образложења око примене појединих одредби предлога Закона о 

кинематографији и Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору. 

Служба је редовно слала опомене емитерима који су дужни да измире дуговања 

по основу издавања дозволе, као и обавештења за оне емитере којим се одлаже измирење 

дуга по одлуци СаветаЗа седнице Савета служба редовно припрема табеларне извештаје 

са прегледима дуговања емитера који нису измирили дуг по опомени које су приспеле на 

плаћање. Такође, служба је слала обавештења емитерима којима је по одлуци Савета 

одложен дуг. Сваког месеца контактирани су емитери који дугују и поред послатих 

писаних опомена и обавештења о дугу. 

Одговорено је на  један захтев за приступ информацијама од јавног значаја. Захтев 

се односио на дуговања свих емитера и евентуалних отписа дуга. 

 

 

17. Финансијски извештај  
 

Финансијски план Републичке радиодифузне агенције за 2012. годину одобрен је 

08.11.2012. године од стране Владе Републике Србије, (Сл.гл. Р.Србије“,бр.107/2012).   

 

СУФИЦИТ 

 Планирани-реализовани суфицит за 2012. годину  

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

Реализован је суфицит од 54.332.105 динара који је у односу на планирани износ 

суфицита од: 31.780.200 динара већи за 22.551.905 динара.  
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 Уплаћени  суфицити   

Републичка радиодифузна агенција је од свог оснивања уплатила средства у буџет 

Републике Србије као вишак прихода над расходима, по члану 34 Закона о 

радиодифузији, на основу годишњих обрачуна, укупно: 809.079.609 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. години од укупно планираног суфицита од 207.000.000 динара, 

реализовано је 298.489.538,39 динара или 144% планираног износа; (по завршном 

рачуну за 2007. годину уплаћен дана 17.03.2008. године , по изводу РРА под бројем 

48); 

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

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

рачуну за 2008. годину уплаћен дана 26.06.2009. године, по изводу РРА под бројем 

118); 

- У 2010. години од укупно планираног суфицита од 132.169.183, динара, 

реализовано је 139.288.523,99 динара, или 105% планираног износа; (по завршном 

рачуну за 2009. годину уплаћен дана 22.06.2010. године, по изводу РРА под бројем 

117); 

- У 2011. години од укупно планираног суфицита од 65.522.034, динара 

реализовано је   82.175.824,60 динара, или 125% планираног износа; (по завршном 

рачуну за 2010. годину уплаћен дана 01.07.2011. године, по изводу РРА под бројем 

123); 

- У 2012. години од укупно планираног суфицита од 85.588.100 динара реализовано 

је   52.294.346,35 динара, или 61% планираног износа (по завршном рачуну за 

2011. годину  уплаћен дана 17.07.2012. године, по изводу РРА под бројем 134).   

 

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. 
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КОМПАРАТИВНИ  ПРИКАЗ  ПРИХОДА  И  РАСХОДА  ПО ГОДИНАМА 

       ( у 000.динара ) 

                                          

 

Приказ реализованих и планираних расхода за 2011. и  2012. годину  

       ( динара ) 

           

Р.б

р. 
Н а з и в  

Планирано 

2011.г. 

Остварено  

2011.г. 

Планирано 

2012.г. 

Остварено  

2012.г. 

Индекс 

 

 1. ПРИХОДИ 403.637 401.900 412.995 453.149 110 

2. РАСХОДИ 308.241 379.299 329.316 398.817 121  

3. ОСНОВНА СРЕДСТВА     9.808     5.901 51.899   51.567   99 

4. С У Ф И Ц И Т   85.588   52.294 31.780   54.332  171 

5. УКУПНО  403.637 437.495 412.995 504.716  122 

Р.  

бр. 
Назив                           

ПЛАН 

   2011.год 

Реализовани 

 РАСХОДИ  

у 2011.год 

ПЛАН 

   2012.год 

Реализовани 

 РАСХОДИ  

у 2012.год 

ИНДЕКС 

  

          

1. Бруто зараде  и додаци  147.557.840 145.277.678 171.364.236 146.760.497 85 

2. 
Соц.доприноси на 

зараде 
26.208.460 25.825.282 30.527.241  26.182.612 86 

3. Накнаде запосленима     3.750.000 3.739.521     4.950.000 4.133.536 84 

4. 
Бруто накнаде 

чл.Савета 
  22.224.082 14.314.969   26.168.861 15.422.377 59 

5. Стални трошкови 56.500.000 46.680.764 34.705.000 36.328.809 105 

6. Трошкови  путовања             6.000.000 3.578.684 5.500.000 1.584.551 29 

7. Услуге  по уговору 14.500.000 7.641.716 30.800.000 10.650.656 35 

8. 
Специјализоване 

услуге 
3.500.000 4.696.114 2.500.000 2.884.893 115 

9. Текућа одржавања    7.500.000 7.486.513 6.000.000 10.554.984 176 

10. Материјал 8.500.000   7.833.947 6.800.000   7.148.980 105 

11. 
Порези, обавезне 

таксе   
5.500.000   3.813.976 4.500.000   7.460.174 166 

12. 
Резерве за непр. 

издатке 
6.500.000   108.410.149 5.500.000 129.705.345 - 

13. 
 

Основна средства 

 
9.808.370 5.901.395 51.899.462 51.567.281 99 

14. 
УКУПНИ 

РАСХОДИ 
318.048.752 385.200.708 381.214.800 450.384.695 118 

15. 

 

Суфицит  

 
85.588.100 52.294.346 31.780.200 54.332.105 171 

16. 

 

УКУПНО 

 

403.636.852 437.495.055 412.995.000 504.716.800 122 
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1. ПРИХОДИ 
ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ОД НАКНАДЕ ЗА ЕМИТОВАЊЕ ТВ,РАДИО И КАБЛОВСКОГ ЕМИТОВАЊА ТВ И 

РАДИО ПРОГРАМА  
 

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

емитовања ТВ програма за укупно 414 емитера који имају обавезу плаћања накнада за емитовање програма, износе укупно: 

453.149.519 динара, и већи су у просеку за 10 индексних поена од планираних прихода у износу од 412.995.00 динара,  и то:                                                 

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

 Планирани приходи по основу накнаде за емитовање  Радио програма       24.023.150 динара   

 Планирани приходи по основу накнаде за емитов.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 2012. ГОДИНЕ   

Назив                           
 ПЛАН  за 

2012.годину  

Реализовани  

 I-ХII /2012. 

ИНДЕКС 

План/Реал. 

Приходи  ТВ накнада  363.518.800 353.569.602 97 

 

Приходи  РАДИО накнада  
24.023.150 27.705.465 115 

 

Приходи кабловско емитовање  
25.453.050 41.085.655 161 

 

Остали приходи  
/ 30.788.797 - 

 

УКУПНИ ПРИХОДИ  

 

412.995.000 453.149.519 

 

110 
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СМАЊЕЊЕ ПРИХОДА ПО ГОДИНАМА  
 

У годишњи износ накнаде за 2013. годину није обухваћен један број емитера који је у 2012. години остао без дозволе за 

емитовање програма, од којих је са становишта висине накнаде најзначајнији национални емитер „ТВ Авала“ коме је годишња накнада 

за емитовање ТВ програма по решењу одређена на 56,5 милиона динара. 

Смањење прихода по годинама, самим тим и суфицита, почев од 2008. године који се даље одразило и на 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. године; 

  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. године 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 Републике Србије који датира још од 27.12.2007. године  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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СТРУКТУРА ПРИХОДА по  Финансијском плану РРА за 2012. годину   
      

 УЧЕШЋЕ ПОЈЕДИНИХ ПРИХОДА ОД НАКНАДЕ У УКУПНИМ  ПРИХОДИМА ЗА 2012. ГОД. 

 

 

   

(дин.) 

ТВ НАКНАДА 
РАДИО      

НАКНАДА     

КАБЛОВСКА 

НАКНАДА     

ОСТАЛИ       

ПРИХОДИ 
УКУПНИ                     

ПРИХОДИ 

78% 6% 9% 6% 100% 
         353,569,602       27,705,465    41,085,655     30,788,797    453,149,519  
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2. РАСХОДИ 

Реализовани расходи износе укупно: 398.817.414  динара. 

 

Детаљнији приказ реализованих расхода у 2011. и 2012.  

      ( динара ) 

Р.  

бр. 
Назив                           

 
ПЛАН 

  2011.год 

Реализовани 

 РАСХОДИ  

у 2011.год 

 
ПЛАН 

   2012.год 

Реализовани 

 РАСХОДИ  

у 2012.год 

ИНДЕКС 

Реализовани 

/Планирани  

1. Бруто зараде  и додаци   147.557.840 145.277.678  171.364.236 146.760.497 86 

2. Социјални доприн. послодав.   26.208.460 25.825.282  30.527.241  26.182.612  86 

3. Накнаде запосленима  3.750.000 3.739.521      4.950.000 4.133.536 84 

4. Бруто накнаде чланова Савета  22.224.082 14.314.969    26.168.861 15.422.377 59 

5. Стални трошкови  56.500.000 46.680.764  34.705.000 36.328.809  105 

6. Трошкови  путовања              6.000.000 3.578.684  5.500.000 1.584.551  29 

7. Услуге  по уговору  14.500.000 7.641.716  30.800.000 10.650.656  35 

8. Специјализоване услуге  3.500.000 4.696.114  2.500.000 2.884.893  115 

9. Текућа одржавања  7.500.000 7.486.513  6.000.000 10.554.984  176 

10. Материјал  8.500.000 7.833.947  6.800.000   7.148.980 105 

11. Порези и обавезне таксе   5.500.000 3.813.976  4.500.000   7.460.174 166 

12. Резерве за непредв.издатке  6.500.000 108.410.150  5.500.000 129.705.345* / 

 УКУПНО  РАСХОДИ   308.240.382 379.299.314  329.315.338 398.817.414 121 

13. Основна средства  9.808.370 5.901.395  51.899.462 51.567.281 99 

 СВЕГА са осн.средствима   318.048.752 385.200.709  381.214.800 453.149.519 119 

14. 

 

Суфицит  

 

 

85.588.100 52.294.346 

 

31.780.200 54.332.105 171 

 

 
УКУПНО   

 
403.636.852 437.495.055  412.995.000 504.716.800 122 

* 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 2012. годину, за износ од 97.659.557,85 динара,расходи директног отписа од 29.847.950,80.дин. и 

резервисања за отпремнине запослених сагласно међународном рачуноводственом стандарду МРС-19 за износ од 2.197.836,35 динара.  
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2.1.   Зараде запослених, порези и доприноси на терет зарада запослених 
 

У 2012. години заснован је радни однос са 3 новозапослена од планираних 11 у складу са одобреним Финансијским планом за 

2012. годину, Правилником о раду и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у РРА и једним 

одласком у старосну пензију.  Од укупно 102 систематизована радна места попуњена су 82 радна места.  

 

Реализована средстава за бруто зараде по Финансијском плану за 2012. годину износе: 146.760.497 динара и на нивоу су од 86 

индексних поена, односно мања су од укупно планираних средстава која су износила 171.364.236 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).  

 

Износ накнаде за топли оброк за 2012. годину смањен је са постојећег износа од 10.000 дин. на 4.000 динара. Накнада за регрес 

за 2012.годину утврђена је у истом износу као и у 2011. години и није вршено њено повећавање задње три године, од 2010. године. 

 

Поређење реализованих зарада по запосленом из 2011. и 2012. године и дато је преко следеће табеле.  

 

КРЕТАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА МЕСЕЧНЕ ЗАРАДЕ, ПЛАН–РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2012       
 
Р.б

р. 
Назив 

ПЛАН  

2011.год. 

РЕАЛИЗОВАНО 

 2011.год. 
ИНДЕКС  

План/Реал. 
ПЛАН 

   2012.год. 

РЕАЛИЗОВ. 

2012.год. 
ИНДЕКС   

1 
Плате и додаци запослених  

БРУТО-1 
147.557.840 145.277.678 98 171.364.236 146.760.497 86 

1.1. Нето зараде 104.362.680 102,828,762 98 121.183.821 103.820.118 86 

1.2. 
Порез и соц.доприноси на 

терет запослених  
43.195.160 42,448,916 98 50.180.415    42.940.380 86 

2  Запослени – број  80 80 100 82 82 100 

2.1. 
Просечна месечна  

НЕТО зарада   
8.696.890 8.569.064 98 10.098.651 8.651.676 86 
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КРЕТАЊЕ ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ ПО ЗАПОСЛЕНОМ, ПЛАН – РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2012.      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Према Правилнику о организацији  и систематизацији радних места у Републичкој радиодуфузној агенцији. систематизовано је 102 а 

било је запослено на дан 31.12.2012. године укупно 82 извршилаца. 

 

 

Табела систематизованих и попуњених радних места  

Р.бр. 

 

Период 

 

Систематизовано Попуњено  

1. Реализовано 2010.године 102 75 

2. Реализовано 2011.год. 102 80 

3. Планирано за 2012.годину 102 План- 91 

4. Реализовано  2012.г. 102 82 

 

 

 

 

 

 

Р. 

бр 

 

Назив 
ПЛАН 

2011.год.. 

Реализовано 
по запосл. 

2011. 

ИНДЕКС 

План/Реал. 
ПЛАН 

2012.год.. 

Реализац. 
по запосл. 

2012. 

ИНДЕКС 

План/Реал. 

1 
Просечна  

НЕТО зарада  
        108.711                                                                                                                                                                                                  107.113 

98 
110.974 105.514 

95 

2. 
Порез  

на зараде 
17.694 17.316 

98 
17.986 17.031 

95 

3. Социјални  доприноси 27.301 26.901 98 27.967 26.610 95 

  Укупно 149.957 151.330 98 156.927 149.155 95 
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Старосна структура запослених                                                        Радни стаж запослених 

Р.бр. 
Године 

старости  
31.XII.2010.г. 31.XII.2011.г. 31. XII.2012.г 

 

Р.бр. 

Године 

радног 

стажа 

31.XII.2010.г. 31.XII.2011.г. 31. XII.2012.г 

1. 20 – 29    5   5   4 1. 0 – 1   4  5  7 

2. 30 – 39  28 33 36 2.  1 –  9  27 31 31 

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

4. 50 – 59  6  6  7 4. 20 – 29 18  18  19  

5. 60 – 69  2  2  1 5. 30 – 39  2  2  1 

 Укупно                        75 80 82  Укупно 75 80 82 

 

 

 

 

                                                                

РЕАЛИЗОВАНА СРЕДСТВА  ЗА ЗАРАДЕ И ПЛАНИРАНА ЗА 2011. И 2012. ГОДИНУ   

Р.бр. Назив 
РЕАЛИЗОВАНО 

I-XII/2011 

ПЛАН 

   2012.год. 

РЕАЛИЗОВАНО 

I-XII/2012. 

1 Зараде и додаци запослених Бтт.-1 145.277.678 171.364.236         146.760.497 

1.1. Нето зараде         102,828,762       121,183,821       103.820.118 

1.2. Порез и соц.допр.на терет запосл. 42,448,916       50,180,415       42.940.380 

2. Социјални допр.на терет послодав 25.825.282 30.527.241 26.182.612 

2.1. Пензионо и  инвалидско осигурање         15,870,285       18,759,756 16.089.873 

2.2. Здравствено осигурање           8,872,932       10,488,410 8.995.702 

2.3. Oсигурање од незапослених             1.082,065       1,279,075 1.097.037 
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ПРОЦЕНА И ИСПЛАЋЕНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2012. ГОДИНУ * 

ИСПЛАТА 

2012.г. 

У  К  У  П  Н  О СТАРОЗАПОСЛЕНИ** НОВОЗАПОСЛЕНИ 

Бр. 

зап. 

маса зарада   

БРУТО -1 

Просеч.

зарада 

маса зарада   

БРУТО -2 

Просеч. 

зарада 

број 

запосл. 

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 79 12,327,958 156,050 14,529,661 183,920 79 
    

12,327,958  

     

156,050       14,529,661 183,920     -                   -    

                

-    0              -    

II 80 12,535,999 156,700 14,752,968 184,412 79 
    

12,379,299  

     

156,700       14,568,556 184,412      1  

          

156,700  

       

156,700  184,412    184,412  

III 81 12,247,390 151,202 14,432,412 178,178 79 
    

11,944,985  

     

151,202       14,076,056 178,178      2  

          

302,405  

       

151,202  356,356    178,178  

IV    81 12,429,154 153,446 14,647,372 180,832 79 
    

12,122,261  

     

153,446       14,285,709 180,832      2  

          

306,893  

       

153,446  361,664    180,832  

V/2012 
увећана 

3,46%        

за IV/2012    

81 13,501,693 166,688 15,906,309 196,374 

79 
    

12,982,397  

     

164,334       15,294,528 193,602      2  

          

519,296  

       

259,648  611,781    305,891  

VI 81 12,678,151 156,520 14,939,972 184,444 79 
    

12,036,219  

     

152,357       14,183,518 179,538      2  

          

641,932  

       

320,966  756,454    378,227  

VII 81 12,594,185 155,484 14,842,305 183,238 79 
    

11,956,505  

     

151,348       14,090,796 178,365      2  

          

637,680  

       

318,840  751,509    375,755  

VIII 82 12,801,799 156,119 15,084,493 183,957 79 
    

12,153,607  

     

153,843       14,320,721 181,275      3  

          

648,192  

       

216,064  763,772    254,591  

IX 82 12,240,647 149,276 14,424,863 175,913 79 
    

11,620,867  

     

147,100       13,694,490 173,348      3  

          

619,780  

       

206,593  730,373    243,458  

X  увећана 

ц.рада  2%    
82 11,191,991 136,488 13,195,357 160,919 79 

    

10,492,491  

     

132,816       
12,370,647 156,590      3  

          

699,499  
       

233,166  824,710    274,903  

XI  82 11,110,254 135,491 13,113,620 159,922 79 
    

10,415,863  

     

131,846       12,294,019 155,620       3  

          

694,391  

       

231,464  819,601    273,200  

XII   82 11,110,254 135,491 13,113,620 159,922 79 
    

10,415,863  

     

131,846       12,294,019 155,620       3  

          

694,391  

       

231,464  819,601    273,200  

УКУПНО 146,760,497 
 172,943,109   

140,848,314 
 

165,975,286 
  

5,921,158 
 

6,978,404 
 

ПРОСЕК 81 12,230,789 150,746 14,412,808 177,669 79 11,737,359 148,574 13,833,560 175,108 2 493,430 206,629 581,686 243,554 
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2.2.  Социјални доприноси на терет запослених 

 

Реализовани је износ од 26.182.612 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 
2011 

План  

РЕАЛИЗОВАНО 

         I -ХII / 2011 
2012 

План  

РЕАЛИЗОВАНО 

         I -ХII / 2012 
 

И н д е к с  

 

1. 

Пензионо и  

инвалидско осигурање 

 

16.105.757         15,870,285       18,759,756 16.089.873 

 

86 

2 Здравствено осигурање 9.004.583           8.872.932       10,488,410 8.995.702 86 

3 Осигурање од незапослености  1.098.120             1.082.065       1,279,075 1.097.037 86 

 Укупно 26.208.460 25.825.282 30.527.241 26.182.612 86 

 
2.3.  Накнаде за запослене 

 

На име трошкова накнада за запослене Реализовани је износ од 4.133.536 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 
2011 

Планирано 

РЕАЛИЗОВАНО 

         I -ХII / 2011       
2012 

Планирано 

РЕАЛИЗОВАНО 

         I -ХII / 2012       
 

И н д е к с 

1. Трошкови превоза 3.150.000 3.033.889 3.700.000 3.004.941 81 

2. Остали трошкови   600.000 705.632  1.250.000 1.128.595 90 

 Укупно 3.750.000 3.739.521 4.950.000 4.133.536 84 

 

2.4.    Накнаде члановима Савета и порези и доприноси на накнаде  
 

Реализовано на име накнада члановима Савета бруто износ од   15.422.377 динара. 

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

Закона о радиодифузији и усклађиване су према посебним фискалним правилима о кретању плата и пензија запослених у јавним 

службама, у складу са Одлуком о висини основице за обрачун и исплату плата државних службеника, намештеника,судија, јавних 
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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 2012.г. за 2 %.  

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  

Накнада Председнику Савета РРА у висини основне плате председника Врховног касационог суда усклађена од X/2012. године  

износи 193.070,16 динара.  (коеф.председника Врховног касационог суда од  6  множи се са  основицом за обрачун и исплату плата); 

Просечни бруто износ: 290.768 динара.   
Накнада члановима Савета РРА у висини основне плате судија Врховног касационог суда усклађена од X/2012. године  

износи 160.891,80 динара.  (коеф.судије Врховног касационог суда од 5  множи се са  основицом за обрачун и исплату плата); 

Просечни бруто износ: 242.307 динара. 
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 

2011               

Планирано 
2011 

Остварено 

2012               

Планирано 
2012 

Остварено  

1. Накнада – НЕТО 15.456.000        9,465,212       17,376,128 10,240,463 

2. Порези*   3.206.056 2,290,397                  4,187,016            2,467,581 

3. Соц.доприноси*   3.562.026         2,559,360            4,605,717            2,714,333 

 Укупно 22.224.082 14.314.969 26.168.861 15.422.377 

*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. 

 

2.5.  Стални трошкови 

 
Реализована су средства на име ових трошкова износе укупно 36.328.809 динара.  

 

Највећи по величини, су трошкови закупа и они износе 23,3 милиона динара. Отказан је закуп за део пословног простора на II спрату. 

Трајним решавањем пословног простора Републичке радиодифузне агенције, постићи ће се прилична уштеда у виду суфицита. Остали 

трошкови, као што су трошкови ПТТ-а, огласа у новинама часописима и слично законом обавезни по разним основама и настали су по 

основу грејања, утрошене електричне енергије и горива и комуналних услуга у закупљеном пословном простору, репрезентације, 
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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  
2011 

Планирано 

2011 

Реализовано     

2012 

Планирано 

2012 

Реализовано     

1. Трошкови закупа  43.600.000 32.535.504 22.000.000 23.378.384 

2. Трошкови из закупа 1.000.000 1.164.221 1.200.000                           / 

3. Трошкови огласа  200.000 5.028 200.000 5.050 

4. Премије осигурања 1.200.000 942.052 1.100.000 1.008.607 

5.  Трошкови ПТТ,телефони 4.100.000 5.746.292 4.420.000 5.621.090 

6. Трошкови репрезентације 3.800.000 3.728.249 3.485.000 1.921.250 

7. Услуге одржавања 2.600.000 2.559.418 2.300.000 3.128.830 

 УКУПНО: 56.500.000 46.680.764 34.705.000 36.328.809 

 

 

2.6.   Трошкови путовања 
 

Реализовани трошкови службених путовања износили су  1.584.551 динара, и мањи су у односу на 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 
2011 

Планирано 

2011 

Реализовано 

2012 

Планирано 

2012 

Реализовано 

1. Трошкови превоза 500.000 89.629 400.000 89.521 

2. Накнаде за службена  путовања 5.500.000 3.489.055 5.100.000 1.495.030 

                                         УКУПНО 6.000.000 3,578,684 5.500.000 1.584.551 

 



Републичка радиодифузна агенција, Извештај о раду за 2012. годину 
 

 

52 

 

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 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 су трошкови настали по основу путовања ради обављања међународне 

сарадње и  трошкови настали ради вршења послова надзора, контроле и извршења о којима Савет одлучују на основу Закона и других 

прописа о поступку и условима изрицања мера и одузимању дозволе за емитовање програма емитерима.  

 

2.7.   Услуге по уговору 

 
Ова врста трошкова остварена је  у укупном износу од 10.650.656 динара.  

Р.бр. Назив 
2011  

Планирано 

2011  

Реализовано 

2012  

Планирано 

2012  

Реализовано 

1. Уговори о делу 3.500.000 2.931.207 23.800.000 6.450.961 

2. Трошкови приручника 1.000.000 494.116 500.000 488.771 

3. Трошкови производних услуга 3.400.000            910.364 1.700.000 233.627 

4. Адвокатске услуге 3.000.000 2.882.501 2.700.000 2.640.000 

5. Трошкови консалтинг услуга 600.000 27.730 500.000 204.678 

6. 
Трошкови семинара и  

стручног усавршавања  
2.500.000 146.181 1.200.000 362.703 

7. Трошкови финансијске ревизије 500.000 249.618 400.000 303.797 

 УКУПНО 14.500.000 7,641,716       30.800.000 10.650.656 
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2.8.   Специјализоване услуге 
Реалиозована су средства за ове намене у износу од 2.884.893 динара. 

Ови трошкови се превасходно односе на коришћење огласног простора, које је регулисано према одредби чл.50. Закона о 

радиодифузији и одредби члана 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 опредељен је због 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. 

Р.бр. Назив 
2011          

Планирано 

2011 

Реализовано 

2012 

Планирано 

2012 

Реализовано 

1. 

 

Трошкови објављив. одлука и др. 

 

 3.500.000 4.696.114  2.500.000 2.884.893 

 УКУПНО 3.500.000 4.696.114 2.500.000 2.884.893 

 

2.9.   Текуће поправке и одржавање 
Остварен је износ ових трошкова од  10.554.984 динара. 

Трошкови текућих пооправки и одржавања опредељени су већом употребом и фактичким стањем опреме, као и услед коришћења 

изнајмљеног пословног простора. 

 

Р.бр. Назив 
2011     

Планирано 

2011 

Реализовано 

2012 

Планирано 

2012 

Реализовано 

1. Услуге текућег одржавања 2.500.000 1.523.440 1.300.000 1.941.982 

2. Комуналне услуге 4.300.000 5.801.843 4.000.000 8.025.314 

3. Услуге заштите на раду 500.000 64.900 600.000 529.458 

4. Остале услуге 200.000 96.330 100.000 58.230 

 УКУПНО 7.500.000 7.486.513 6.000.000 10.554.984 
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2.10.   Материјал 
 

Остварен је износ од укупно 7.148.980 динара. 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  

 

2011 

Планирано  

 

2011 

Реализовано 

 

2012 

Планирано  

2012 

Реализовано 

1. Резервни делови 800.000 785.581 1.000.000 808.371 

2. Резервни делови одржавање 300.000 283.928 400.000 164.503 

3. Ситан инвентар 2.500.000 2.511.358 1.500.000 1.610.174 

4. Режиј.Материјал 2.500.000 2.294.353 2.100.000 2.232.564 

5. Нафтни деривати 2.100.000 1.813.469 1.700.000 2.228.367 

6. Трошкови енергије 300.000 45.259 100.000 105.000 

 УКУПНО 8.500.000 7.833.947 6.800.000 7.148.980 

 

 

2.11.  Порези и обавезне таксе  

 
За ове трошкове дато је 7.460.174 динара.  

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.бр, Назив 
2011 

Планирано 

2011 

Реализовано 

2012 

Планирано 

2012 

Реализовано 

1. Трошкови платног промета 700.000 698.084 600.000 744.869 

2. Накнада за градско грађ.земљ. 3.200.000 1.390.335 2.900.000 1.709.242 

3. Комуналне таксе 500.000 35.065 100.000 27.389 

4. Остале таксе 1.100.000 1.690.492 900.000 4.978.674 

 УКУПНО 5.500.000 3.813.976 4.500.000 7.460.174 
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2.12.   Резерве за непредвиђене издатке 
 

По основу ових непредвиђених трошкова реализован  је износ од 129.705.345 динара.  

 

Ови трошкови су потребни 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. 

 

Извршена резервисања по основу сумњивих и спорних потраживања од емитера за накнаде за емитовање радио,ТВ и 

кабловског програма које неће бити наплаћене по завршном рачуну за 2012. годину, за износ од 97.659.557,85 динара, расходи 

директног отписа од 29.847.950,80 динара и резервисања за отпремнине запослених сагласно међународном рачуноводственом 

стандарду МРС-19 за износ од 2.197.836,35 динара.  

 

Р.бр. Назив 
2011            

Планирано 

2011  

Реализовано 

2012   

Планирано 

2012  

Реализовано 

1. Резерве за непланиране издатке 6.500.000 108.410.150 5.500.000 129.705.345 

 УКУПНО 6.500.000 108.410.150 5.500.000 129.705.345 
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2.12.   РЕАЛИЗАЦИЈА  ИНВЕСТИЦИЈА    
Реализоване инвестиције у 2012. години износиле су укупно  51.567.281  динара или 99 % планираних средстава: 

51.899.462.динара. 

Р.бр. Назив  Основног средства 
Финан.план  

за 2012.г. 

РЕАЛИЗОВАНО 

ДО 31.12.2012. 

РЕАЛИЗО ВАНО 

    мање/више  

Индекс 

реализације  

1. 
Адаптација и реконстр.новог пословног простора    

Трг Н.Пашића 5 
43.399.462 43.574.731  Више / 175.269  100,4 % 

2. Свега од броја 2 до броја 4 4.700.000 4.772.700 Више /  72.700 101,5 % 

2..1 Канцеларијска опрема,слике и кихиње  
 

1.669.057 
  

 

Ормани,столице, столови библ.    kom.                               

Слике    .........................................9. kom.   

926.148 

743.774   

2.2. Рачунарска опрема  
 

2.062.115 
  

 
Компјутер Switch i HDD     .…… 7  ком.  

 
2.062.115 

  
2.4. Уређаји  (апарати,ТВ, камере и др.)  

 
718.462 

  

2.4. 

Клима уређај  ………………..….. 3  kom.                                      

ТВ уређаји      ………………..….. 6 kom                                        

Аудио уређај-радио апарат …. 1  kom.                              

Видео надзор ………………..….. 1 kom                            

Антенски систем  .....……..….. 1 kom                                  

Остали уређаји                     

 

156.330 

222.362 

39.999 

76.340 

188.161 

35.270 

  

 2.5. 
Мобилни  телефон  ……………. 3 kom.                                  

Таблет  телефон  ……….....……. 2 kom. 
 

264.781 

244.861 + 19.920   

 2.6. Опрема за архивирање   
 

57.420 
  

 
-Штампач    ……………………....  2  kom.            

 
57.420 

  

3. 
Теренско возило  -Замена старо за ново    Процењена 

вредн.BMW на 10.000 ЕУР 2.840.000 3.219.850 Више: 379.850 113% 

4. 

 

За отварање организационих јединица                                            

у Крагујевцу и Нишу (КГ: 300.0000 + НИ:660.000)  960.000 / Мање / 960.000 - 

 СВЕГА:  51.899.462 51.567.281 Мање: 332.181 99% 
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У Београду, 

дана 7. августа 2013. године 

 

Републичка радиодифузна агенција 

председник Савета 

 

 

епископ јегарски Порфирије (Перић) 
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