Број: 08-2008/11/12Датум: 18.04.2012. године
Београд
Савет Републичке радиодифузне агенције, на основу чл. 8, 61. тачка 9) и 62. Закона о
радиодифузији („Службени гласник РС“ бр. 42/02, 97/04, 76/05, 79/05 - др. закон, 62/06, 85/06
и 41/09), члана 146. став 4. и члана 192. у вези са чланом 196. Закона о општем управном
поступку („Службени лист СРЈ“ бр. 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС“ бр. 30/10), у
поступку одузимања дозволе за емитовање програма који се води према емитеру „РТВ М
плус“ д.о.о. из Младеновца, ул. Краља Петра I бр. 241/1 – Радио М плус, на седници
одржаној дана 18.04.2012. године, донео је

РЕШЕЊЕ
ОДУЗИМА СЕ емитеру „РТВ М плус“ д.о.о. из Младеновца, ул. Краља Петра I бр.
241/1 – Радио М плус дозвола за емитовање програма Републичке радиодифузне агенције, бр.
214/2008 од 18.08.2008. године.
НАЛАЖЕ СЕ емитеру „РТВ М плус“ д.о.о. из Младеновца, ул. Краља Петра I бр.
241/1 – Радио М плус да одмах по пријему овог решења, под претњом принудног извршења,
обустави емитовање свог радио програма који емитује на локалном подручју на основу
дозволе за емитовање програма из става 1. изреке овог решења.
Образложење
Прибављањем дозволе за емитовање програма Републичке радиодифузне агенције (у
даљем тексту: Агенција), бр. 214/2008 од 18.08.2008. године, емитер „РТВ М плус“ д.о.о. из
Младеновца, ул. Краља Петра I бр. 241/1 – Радио М плус (у даљем тексту: емитер) стекао је
право да емитује радио програм на локалном подручју, радиодифузна област 4, оквирна
жељена зона покривања – подручје општине Лр 94 (Младеновац).
Одредбом члана 66. став. 1. Закона о радиодифузији предвиђена је обавеза емитера да
за добијено право на емитовање програма плаћа одговарајућу накнаду, односно накнаду за
емитовање програма.
Решењем Савета Агенције бр. 3221/09 од 20.07.2009. године утврђена је висина
годишње накнаде за емитовање радио програма на локалном подручју коју је емитер дужан
да плаћа, и то почев од 19.08.2009. године па убудуће, док за то постоје законски услови, у
износу од 20.027,00 динара. Наведено решење је коначно и извршно.
На основу увида у финансијску картицу емитера на дан 18.07.2011. године, Агенција
је утврдила да његов укупан дуг по основу накнаде за емитовање радио програма на
локалном подручју износи 7.346,79 динара, те је истом доставила опомену Агенције бр. 082008/11 од 19.07.2011. године, којом је емитеру наложено да измири наведени дуг у року од
15 дана од дана пријема опомене.

`Како емитер у остављеном року није поступио по наведеној опомени, то је Савет
Агенције, због постојања разлога предвиђеног чланом 61. тачка 9) Закона о радиодифузији,
по службеној дужности, покренуо према емитеру поступак одузимања дозволе за емитовање
програма и, у складу са одредбом члана 62. став 2. Закона о радиодифузији, позвао
представника емитера да присуствује седници на којој ће се расправљати о одузимању
дозволе и да том приликом изнесе одбрану.
Како уредно позвани представник емитера није приступио на седницу Савета
Агенције, нити је поднео писмено изјашњење, то је Савет РРА сходно члану 146. став 4.
Закона о општем управном поступку, дана 18.04.2012. године одржао седницу у одсуству
представника емитера.
Према одредби члана 61. тачка 9) Закона о радиодифузији, дозвола за емитовање
програма престаје да важи и пре истека времена на које је издата ако емитер, и поред
изречене опомене у писаној форми, не измири обавезу плаћања накнаде за дозволу за
емитовање програма.
Будући да емитер није исплатио дуг по основу накнаде за емитовање програма ни
након што му је достављена писана опомена, то је Савет Агенције нашао да су се стекли
услови, предвиђени чланом 61. тачка 9) Закона о радиодифузији, да се емитеру одузме
дозвола за емитовање радио програма на локалном подручју.
Имајући у виду наведено, Савет Агенције је донео одлуку као у ставу 1. изреке овог
решења, применом члана 61. тачка 9) Закона о радиодифузији.
Будући да је чланом 38. став 1. 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 Агенције одлучио као у ставу 2. изреке овог
решења.
Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити приговор Савету
Агенције у року од осам дана од дана пријема решења.
Приговор одлаже извршење решења.
Републичка радиодифузна агенција
председник Савета
Епископ јегарски др Порфирије (Перић)

