
 

Савет Републичке радиодифузне агенције на основу члана 38, члана 61 став 1 тачка 1 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 бр. 

209/2008 од 18. августа 2008. године за емитовање радио програма за локално подручје 

пре истека времена на који је издата Трговинском предузећу „Геџа-Петрол“ д.о.о. из 

Неготина, ул. Стефаније Михајловић бр. 12 – Радио 501, на седници одржаној дана 29. 

октобра 2009. године, одлучујући потребном већином у складу са одредбом члана 192 

став 2 Закона о општем управном поступку и одредбом члана 20 Статута Републичке 

радиодифузне агенције („Сл. гласник Републике Србије“ број  102/05) донео је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

Одузима се дозвола Републичке радиодифузне агенције за емитовање радио програма 

за локално подручје Трговинском предузећу „Геџа-Петрол“ д.о.о. из Неготина, ул. 

Стефаније Михајловић бр. 12 – Радио 501, бр. 209/2008 од 18. августа 2008. године, пре 

истека времена на које је издата. 

 

Налаже се Трговинском предузећу „Геџа-Петрол“ д.о.о. из Неготина, ул. Стефаније 

Михајловић бр. 12 – Радио 501 да одмах по пријему решења о одузимању дозволе 

обустави емитовање радио програма на локалном подручју, под претњом принудног 

извршења. 

 

Образложење 

 

Дана 18. августа 2008. године издата је целовита дозвола за емитовање радио програма 

на локалном подручју број 209/2008 Трговинском предузећу „Геџа-Петрол“ д.о.о. из 

Неготина, ул. Стефаније Михајловић бр. 12 – Радио 501 (у даљем тексту: Радио 501). 

 

Чланом 61 став 1 тачка 1 Закона о радиодифузији предвиђено је да дозвола за 

емитовање програма престаје да важи и пре истека времена на које је издата ако емитер 

у писаној форми обавести Републичку радиодифузну агенцију да више не намерава да 

емитује програм. 

 

Дана 20. августа 2009. године Ненад Илић, директор Трговинског предузећа „Геџа-

Петрол“ д.о.о. из Неготина, упутио је допис Републичкој радиодифузној агенцији број 

У-2220/09 у коме је навео да Радио 501 намерава да врати дозволу Републичке 

радиодифузне агенције бр. 209/2008 од 18. августа 2008. године за емитовање радио 

програма за локално подручје. 

 

Поступајући по наведеном допису, Савет РРА је због постојања разлога предвиђеног 

чланом 61 став 1 тачка 1 Закона о радиодифузији по службеној дужности покренуо 



 

поступак одузимања дозволе за емитовање програма Радио 501 пре истека времена на 

које је издата.  

 

Савет РРА је на основу одредби члана 62 став 2 Закона о радиодифузији, позвао 

представника наведеног емитера да присуствује седници на којој се расправља о 

одузимању дозволе и да се том приликом изјасни о чињенице које су биле основ за 

покретање поступка. 

 

Како уредно позвани представник Радија 501 није приступио седници Савета РРА, 

нити је поднео писмено изјашњење, то је Савет РРА сходно члану 146 став 4 Закона о 

општем управном поступку, дана 29. октобра 2009. године одржао седницу у одсуству 

представника емитера. 

 

С обзиром да је сходно члану 61 став 1 тачка 1 Закона о радиодифузији емитер Радио 

501 у писаној форми обавестио Републичку радиодифузну агенцију да више не 

намерава да емитује програм на локалном подручју на основу дозволе Републичке 

радиодифузне агенције бр. 209/2008 од 18. августа 2008. године, то је Савет РРА на 

седници одржаној дана 29. октобра 2009. године донео одлуку као у изреци 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. 

 

 

 

 

 

У Београду, 29. октобра 2009. године 

Републичка радиодифузна агенција 

председник Савета 

епископ јегарски др Порфирије (Перић) 

 


