Савет Републичке радиодифузне агенције на основу члана 38, члана 61 став 1 тачка 9 и
члана 62 Закона о радиодифузији („Службени гласник Републике Србије“ бр.42/02,
97/04, 76/05, 79/05, 62/06, 85/06, 86/06-испр. и 41/09), у поступку одузимања дозволе за
емитовање програма пре истека времена на које је издата „Пановизија“ д.о.о. из
Вршца, ул. Дворска бр. 15 – ТВ Пановизија, на седници одржаној дана 09. октобра
2009. године, одлучујући потребном већином у складу са одредбом члана 192 став 2
Закона о општем управном поступку и одредбом члана 19 Статута Републичке
радиодифузне агенције („Сл. гласник Републике Србије“ број 102/05) донео је

РЕШЕЊЕ
Обавезује се „Пановизија“ д.о.о. из Вршца, ул. Дворска бр. 15 – ТВ Пановизија, да
измири доспеле обавезе према Републичкој радиодифузној агенцији настале по основу
неплаћене накнаде за добијено право на емитовање телевизијског програма на
локалном подручју, које на дан 14. маја 2009. године износе 197.385,00 динара,
најкасније до 09. новембра 2009. године или да до 09. новембра 2009. године достави
банкарску гаранцију на наведени износ наплативу на дан 09. децембар 2009. године.
У случају да „Пановизија“ д.о.о. из Вршца, ул. Дворска бр. 15 – ТВ Пановизија, не
поступи по ставу 1. изреке овог решења, истом се одузима дозвола Републичке
радиодифузне агенције за емитовање телевизијског програма на локалном подручју бр.
135/2008-1 са даном 10. новембром 2009. године, а пре истека времена на које је издата
и налаже му се да од дана престанка важења дозволе 10. новембра 2009. године
обустави емитовање телевизијског програма на локалном подручју, под претњом
принудног извршења.

Образложење
„Пановизија“ д.о.о. из Вршца, ул. Дворска бр. 15 – ТВ Пановизија (у даљем тексту: ТВ
Пановизија) издата је целовита дозвола за емитовање телевизијског програма на
локалном подручју број 135/2008-1.
Чланом 66 Закона о радиодифузији предвиђена је обавеза емитера да за добијено право
на емитовање програма плаћа одговарајућу накнаду, као и да висину накнаде за
емитовање програма утврђује Републичка радиодифузна агенција уз сагласност Владе
Републике Србије.
Члан 4. тачка 8. Закона о радиодифузији утврђује да емитер јесте физичко или правно
лице које је регистровано за делатности производње и емитовања радио или
телевизијског програма, коме је, у складу са законом, издата дозвола за емитовање
програма.

Будући да је ТВ Пановизија ималац горе означене дозволе за емитовање програма
(емитер), то је иста дужна да Републичкој радиодифузној агенцији плаћа накнаду за
емитовање телевизијског програма на локалном подручју.
Републичка радиодифузна агенција је, сходно члану 66 Закона о радиодифузији, а на
основу Одлуке о висини накнада за емитовање радио и/или телевизијског програма за
локална подручја („Сл. гласник РС“ бр. 17/07), на коју је Влада Републике Србије дала
сагласност решењем 05 број 345-852/2007 од 01. фебруара 2007. године („Сл. гласник
РС“ бр. 12/07), утврдила висину накнаде за емитовање радио и/или телевизијског
програма за локална подручја. Висина накнаде за емитовање програма објављена је у
Огласу на Јавни конкурс за издавање дозвола за емитовање телевизијског и радио
програма.
Решењем Савета РРА бр. 952/08 од 07. марта 2008. године утврђена је висина накнаде
за ТВ Пановизију за добијено право за емитовање телевизијског програма на локалном
подручју за период од једне године, почев од 07. марта 2008. године у износу од
789.540,00 динара, док је решењем Савета РРА бр. 2849/09 од 20. јула 2009. године
утврђена висина годишње накнаде за наведеног емитера за емитовање телевизијског
програма на локалном подручју и то од 08. марта 2009. године до 08. марта 2010.
године у износу од 540.400,98 динара, а од 09. марта 2010. године па убудуће, док за то
постоје законски услови, у износу од 407.419,00 динара.
На основу увида у финансијску картицу ТВ Пановизије на дан 14. маја 2009. године
Републичка радиодифузна агенција је утврдила да укупан дуг наведеног емитера по
основу накнаде за добијено право на емитовање телевизијског програма износи
197.385,00 динара, па је упутила Опомену бр. 2053/09 од 14. маја 2009. године којом је
ТВ Пановизији наложено да измири наведени дуг у року од 15 дана од дана пријема
опомене.
Како ТВ Пановизије у остављеном року није поступила по опомени Републичке
радиодифузне агенције, то је Савет РРА због постојања разлога предвиђеног чланом 61
став 1 тачка 9 Закона о радиодифузији по службеној дужности покренуо поступак
одузимања дозволе за емитовање програма пре истека времена на које је издата.
Савет РРА је на основу одредби члана 62 став 2 Закона о радиодифузији, позвао
представника емитера да присуствује седници на којој се расправља о одузимању
дозволе и да том приликом изнесе одбрану.
Дана 09. октобра 2009. године, а по позиву, седници Савета РРА присуствовао је
представник ТВ Пановизије Бранислав Лазин који је као разлог неплаћања накнаде за
емитовање програма навео чињеницу да касне наплате по основу разних уговора које је
наведени емитер закључио са општином Вршац, као и да средства која су ТВ

Пановизији одобрена у фебруару на конкурсу Министарства културе још нису
уплаћена. Наведени представник међутим није оспорио основ и висину дуга ТВ
Пановизије према Републичкој радиодифузној агенцији насталог неплаћањем накнаде
за емитовање програма.
Одредбом члана 66 став 1 Закона о радиодифузији прописано је да емитер за добијено
право за емитовање програма плаћа одговарајућу накнаду. Висина накнаде, како је то
наведено, утврђена је решењем Савета РРА. Према томе, обавеза плаћања накнаде за
емитовање програма је законска обавеза, па је стога емитер у обавези да ову накнаду
плаћа, без обзира на горе наведене околности.
Након изјашњења представника емитера, Савет РРА је сходно горе наведеном, а
нарочито имајући у виду висину дуга дао могућност емитеру да исти исплати до 09.
новембра 2009. године или да до истог дана достави банкарску гаранцију на износ дуга
наплативу на дан 09. децембар 2009. године, па је донео одлуку као у ставу 1. изреке
овог решења.
Истовремено Савет РРА донео је одлуку да у случају да ТВ Пановизија не измири
своју обавезу насталу по основу накнаде за стечено право емитовања програма, а на
начин предвиђен ставом 1. изреке овог решења, истој се одузима дозвола РРА за
емитовање телевизијског програма на локалном подручју број 135/2008-1 са даном 10.
новембром 2009. године, а пре истека времена на које је издата, због кршења одредбе
из члана 66 став 1 Закона о радиодифузији у вези члан 61 став 1 тачка 9 истог закона.
Како, даном 10. новембром 2009. године, а у случају неиспуњења обавезе предвиђене
ставом 1. изреке овог решења, одлуком Савета РРА, дозвола за емитовање програма
престаје да важи у складу са одредбом члана 62 став 1 и 2 Закона о радиодифузији, а с
обзиром да је чланом 38 Закона о радиодифузији предвиђено да физичко или правно
лице не може да емитује радио или телевизијски програм, уколико му претходно
Агенција није издала дозволу, то је Савет РРА одлучио као у ставу 2. изреке овог
решења.
Поука о правном леку:
Против овог решења дозвољен је приговор у року од 8 дана од дана пријема који се
подноси Савету РРА.
Приговор на решење одлаже његово извршење.
У Београду, 09. октобра 2009. године
Републичка радиодифузна агенција
председник Савета
епископ јегарски др Порфирије (Перић)

