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На основу чл. 36. Закона о радиодифузији („Сл. гласник РС“ бр. 42/02, 97/04, 76/05,
79/05-др. закон, 62/06, 85/06, 86/06 – испр. и 41/09) и чл. 31. и 32. Статута Републичке
радиодифузне агенције („Сл. гласник РС“ бр. 102/05) Републичка радиодифузна агенција
објављује

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
Републичке радиодифузне агенције
2010. године
Правни статус Републичке радиодифузне агенције
Републичка радиодифузна агенција је основана Законом о радиодифузији („Сл.
гласник РС“ бр. 42/02, 97/04, 76/05, 79/05-др. закон, 62/06, 85/06, 86/06 – испр. и 41/09) као
независна организација која врши јавна овлашћења у складу са Законом о радиодифузији
и прописима донетим на основу овог и других закона у Републици Србији, са циљем
обезбеђивања услова за ефикасно спровођење и унапређивање утврђене радиодифузне
политике у Републици Србији на начин примерен демократском друштву и интегративним
потребама.
Републичка радиодифузна агенција (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 (у даљем
тексту: Закон).
Финансијске услове за почетак рада Агенције обезбедила је Влада Републике
Србије октобра 2003. године, сходно одредбама из члана 116 Закона, 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 чл. 34.
ст. 7. Закона, вишак прихода над расходима преноси у буџет Републике.
Орган Агенције је Савет Републичке радиодифузне агенције који доноси све
одлуке из надлежности Агенције (у даљем тексту: Савет), а председник Савета има
овлашћења директора Агенције, односно представља и заступа Агенцију. 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
чл. 22. до чл. 33. Закона.
Стручним службама Агенције руководи извршни директор Републичке
радиодифузне агенције, чије су надлежности и овлашћења одређена одредбама
Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији послова и задатака
Републичке радиодифузне агенције и одредбама Правилника о раду.
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Агенција има својство правног лица, делатност обавља под именом Републичка
радиодифузна агенција, а од 18. јуна 2007. године, седиште Агенције је у Београду, ул.
Васе Чарапића бр.2-4.
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. 42/02, 97/04, 76/05, 79/05-др. закон,
62/06, 85/06, 86/06 – испр. и 41/09);
- 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);
- Закона о ауторским 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)
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;
Стратегија развоја развоја радиодифузије у Републици Србији 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 поступку принудног извршења одлука Савета Републичке
радиодифузне агенције (престао да важи на основу одлуке Уставног суда Србије,
број IУ – 255/06 од 2. децембра 2008. године);
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 садржини и обрасцу легитимације чланова Савета Републичке
радиодифузне агенције и лица запослених или ангажованих у Републичкој
радиодифузној агенцији;
Правилник о заштити од пожара;
Правилник о безбедности и здрављу посетилаца Републичке радиодифузне
агенције.
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I Савет Републичке радиодифузне агенције
Састав Савета РРА
Савет је фебруара 2010. године изабрао на место председника Савета епископа
јегарског др Порфирија (Перића), а за заменика председника Савета Горана Караџића.
Народна скупштина је изабрала Гордану Сушу за члана Савета чији је предлагач
удружења 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 („Сл.
гласник РС“ бр. 18/10 од 26.03.2010. године).
Проф. др Светозар Стојановић, који је био члан Савета од оснивања Агенције,
изненада је преминуо у Београду, маја 2010. године. Професор Стојановић је био један од
најистакнутијих југословенских послератних филозофа и предавач на најугледнијим
светским yниверзитетима.
Савет је претежно у 2010. години функционисао у следећем саставу:
Епископ јегарски др Порфирије (Перић), председник Савета РРА
Горан Караџић, заменик председника Савета РРА
проф. др Владимир Цветковић, члан Савета РРА
проф. др Ненад Цекић, члан Савета РРА
Живојин Ракочевић, члан Савета РРА
Александар Васић, члан Савета РРА
проф. мр Горан Пековић, члан Савета РРА
Гордана Суша, члан Савета РРА
Активност Савета РРА
Савет Републичке радиодифузне агенције, у током 2010. године, одржао је:
- 16 (шеснаест) редовних седница;
- 18 (осамнаест) ванредних седница.
Током 2010. године Савет је одлучивао о претходно расписаном Јавном конкурсу
за издавање дозвола за емитовање РТВ програма за подручја региона и локална подручја и
утврдио Листу лица којима је издата дозвола за емитовање РТВ програма. За подручја
региона издате су две дозволе за емитовање радио програма, док је за локална подручја
издата једна дозвола за емитовање телевизијског програма и 31 дозвола за емитовање
радио програма.
Након поступака спроведених на основу Закона, прибављених извештаја Стручне
службе Агенције, тражених и добијених извештаја и података од других тела, органа и
организација, активности Савета током 2010, оквирно се могу поделити у више група:

1.
-

Подзаконска акта Агенције
Савет је током 2010. године усвојио следеће акте Агенције: Правилник о
садржини и обрасцу легитимације чланова Савета Републичке радиодифузне
агенције и лица запослених или ангажованих у Републичкој радиодифузној
агенцији; Измене и допуне Правилника о раду; Измене и допуне Правилника о
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-

-

-

унутрашњој организацији и систематизацији послова и задатака Републичке
радиодифузне агенције; Измене и допуне Пословника о раду Савета РРА;
Правилник о заштити од пожара; Правилник о безбедности и здрављу посетилаца
РРА.
Савет је поводом одржаних Избора за националне савете националних мањина
током 2010. године донео Општеобавезујуће упутство о понашању РТВ емитера
током тог периода (Сл.гласник бр.30/2010 од 07.05.2010.).
Савет је утврдио Листу догађаја од националног интереса за грађане Републике
Србије чиме је испуњена обавеза из члана 2 Закона о потврђивању Европске
конвенције о прекограничној телевизији (Сл. гласник РС бр. 42/09), члана 71
Закона о радиодифузији и члана 9 и 21 Статута Републичке радиодифузне
агеенције (Сл. гласник РС бр. 102/05). Искључиво право преноса догађаја може
остварити само емитер чија зона опслуживања обухвата целокупно подручје РС, а
истовремено је дужан да свим другим заинтересованим емитерима дозволи и
омогући да сниме и емитују кратке извештаје са тог догађаја у трајању до 90
секунди.
Након достављеног мишљења Министарства кулутуре за поступање у вези са
издавањем дозвола за кабловско емитовање програма и конструктивних сугестија
добијених од представника Европске комисије, Савет Републичке агенције у
складу са чланом 40 Закона о радиодифузији упутио је операторима захтеве за
издавање дозвола за кабловско емитовање програма да поднесу у року од 30 дана
од дана пријема обавештења о одлуци Савета као и да доставе списак програма
које реемитују у свом кабловско дистрибутивном систему, а које примају путем
слободног некодираног приступа.
Упућен је допис свим операторима којима је РАТЕЛ издао дозволу за поседовање
и експлоатацију кабловског дистрибутивног система допис у коме се наводи: да
се обавеза подношења захтева за издавање дозвола за кабловско емитовање
програма односи и на емитере који поседују дозволу за земаљско емитовање, а
чији програми се путем кабловских дистрибутивних система емитују ван
подручја за које је дозвола за земаљско емитовање издата; да су оператори уз
захтев дужни да доставе дозволу РАТЕЛ-а; да су дужни да прибаве права емитера
за емитовање одређеног програма емитера, као и да су дужни да доставе
програмски елаборат и програмску концепцију за програме емитера за које
подносе захтев за издавање дозволе за емитовање програма.

Јавни конкурси за издавање дозвола за емитовање телевизијског и
радијског програма
Савет РРА је донео одлуку о расписивању Јавног конкурса за издавање дозвола за
емитовање радио програма („Сл. гласник РС” бр. 20/10 од 31.03.2010. године)
2.

Пријем документације окончан је 31. маја 2010. године.
Након прегледа документације Савет РРА је утврдио:
o Листу подносилаца пријава на Јавни конкурс за издавање дозвола за
емитовање телевизијског и радио програма за подручја региона и локална
подручја чије су пријаве потпуне и поднете у предвиђеном року („Сл.
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гласник РС” бр. 54/10 од 04.08.2010.године) на којој су објављени
критеријуми према којима Савет одлучује о издавању дозвола за емитовање
радио и телевизијског програма (прилог 1).
o Допуну Листе подносилаца пријава на Јавни конкурс за издавање дозвола за
емитовање телевизијског и радио програма за подручја региона и локална
подручја чије су пријаве потпуне и поднете у предвиђеном року („Сл.
гласник РС” бр. 59/10 од 23.08.2010.године) (прилог 2).
o Листу лица којима је издата дозвола за емитовање радио и телевизијског
програма на основу јавног конкурса за подручје региона и локална подручја
(„Сл. гласник РС” бр. 62/10 од 03.09.2010.године) (прилог 3).
Савет је донео одлуку о расписивању Јавног конкурса за издавање дозвола за
емитовање радио програма за локална подручја („Сл. гласник РС” бр. 100/10 од
28.12.2010.године) (прилог 4).
Одлуке о одузимању дозвола за емитовање програма пре истека рока на
који је дозвола издата
Савет РРА је од почетка 2010. године донео 4 одлукe о одузимању дозвола за
емитовање програма пре истека рока на који је дозвола издата.
3.

-

„Радио телевизија Станком“ д.о.о. – ТВ Станком, у ликвидацији, одузета је
дозвола 02.08.2010. године у складу са чланом 61 став 1 тачка 1 Закона о
радиодифузији, према којем дозвола за емитовање програма престаје да важи и
пре истека времена на које је издата ако емитер у писаној форми обавести
Агенцију да више не намерава да емитује програм.

-

ЈП „Штампа, радио и филм“- Радио Бор, у ликвидацији, одузета је дозвола 25. 01.
2010. године у сладу са чланом 61 став 1 тачка 3 Закона о радиодифузији, према
којем дозвола за емитовање програма престаје да важи и пре истека времена на
које је издата ако регулаторно тело надлежно за област телекомуникација, у
складу са одредбама посебног закона којим се уређује област телекомуникација,
поништи издату дозволу за радиодифузну станицу због наступања неког од
разлога предвиђених тим законом.

-

Драгиша Живановић, предузетник - Радио Дунавац одузета је дозвола 31. 08.
2010. године у сладу са чланом 61 став 1 тачка 4 Закона о радиодифузији према
којем, дозвола за емитовање програма престаје да важи и пре истека времена на
које је издата ако емитер не започне са емитовањем програма у прописаном року,
док је чланом 56 наведеног закона прописана обавеза емитера да почне са
емитовањем програма најкасније у року од 90 дана од дана пријема дозволе за
емитовање програма.

-

„Delta Media“ д.о.о из Панчева – Антена радио одузета је дозвола 16. 11. 2010.
године, у сладу са чланом 61 став 1 тачка 4 Закона о радиодифузији према којем,
дозвола за емитовање програма престаје да важи и пре истека времена на које је
издата ако емитер не започне са емитовањем програма у прописаном року, док је
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чланом 56 наведеног закона прописана обавеза емитера да почне са емитовањем
програма најкасније у року од 90 дана од дана пријема дозволе за емитовање
програма.
4.

Одлуке по захтевима за давање сагласности на промену власничке
структуре
- Савет је дао сагласност на промену власничке структуре, углавном поступком
докапитализације, као и преноса удела оснивачких права у складу са Законом
следећим комерцијалним емитерима:
1. Радиодифузно предузеће „Б92“ а.д. из Београда;
2. Привредно друштво за производњу и емитовање РТВ програма „Грм“
а.д.
- ТВ ГМ из Горњег Милановца;
3. „Сантос-комерц“ д.о.о. за РТВ активности, увоз-извоз и услуге
маркетинга
- ТВ САНТОС;
4. Радио телевизијска установа „Ресава-Свител“ д.о.о. из Свилајнца
- РАДИО РЕСАВА;
5. „ТВ АВАЛА“ d.o.o, Београд;
6. Ортачко друштво за емитовање РТВ програма АЛЕКСИЋ ДУШАН и др.
- „КОМЕТА 030“ из Бора;
7. Привредно друштво „БЕТА РАДИО“ д.о.о. из Београда;
8. Радиодифузно предузеће „Б92“ а.д – ТВ Б92;
9. „Панонија - медика“ д.о.о. - РТВ ПАНОНИЈА из Новог Сада;
10. Акционарско друштво „ТИМОЧКА телевизија и радио“ из Зајечара;
11. Радиодифузно предузеће „Спектри“Јетон Исмаили и ортаци о.д.
- ТВ СПЕКТРИ из Бујановца;
12. Предузеће за услуге „Атлетико“ о.д. - РАДИО АТЛЕТИКО из Шида;
13. „НС-АС“ д.о.о. - Радио АС ФМ из Новог Сада
14. „Балтазар“ д.о.о - Радио Балтазар из Ниша;
15. „РТВ Панонија“ д.о.о за емитовање радио и ТВ програма из Новог Сада,
- ТВ Панонија
16. Фонд „Панонија“ из Суботице - РТВ Панон
17. Привредно друштвo за радио и телевизијске активности „Мостинфо“
д.о.о из Куршумлије - ТВ Мостинфо
18. o.д. за радио и телевизијску делатност „РТВ Рубин“ из Крушевца, - РТВ
Рубин
19. „Roadstar radio“ д.о.о. из Београда, - Радио Roadstar
20. РДП „Б92“ а.д. из Београда, - ТВ Б92
21. Предузеће за производњу, трговину и услуге „Contexst“ д.о.о из Гроцке,
- Радио Пулс Гроцка
22. Д.о.о. „Радио Сајам“ из Новог Сада, - Радио Сајам
- 6 одлука о давању сагласности на промену власничке јавним предузећима у
поступку продаје државног капитала следећих предузећа:
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1. Јавног предузећа „Телевизија Смедерево“, ул. Горанска бб, Смедерево Телевизија Смедерево – две одлуке;
2. Јавног предузећа „ Регионална Телевизија Ваљево“, ул. Порторошка бб,
Ваљево - Телевизија Ваљево;
3. Јавног предузећа за информисање и културу „Барајево“, ул. Миодрага
Вуковића бр. 2, Барајево – Радио Барајево;
4. Јавног предузећа радио - станица „Деспотовац“, ул. Деспота Стефана
Лазаревића бр. 2, Деспотовац – Радио Деспотовац;
5. Јавног предузећа „Радио Телевизија Врњачка Бања“, ул. Војвођанска бб,
- Врњачка Бања
Одлуке о изрицању мера у складу са Законом о радиодифузији
Од почетка 2010. године Савет је изрекао следеће мере емитерима према Закону о
радиодифузији:
- четири мере опомене на основу чланова 12, 13, 17 и 18 Закона о радиодифузији,
емитерима који су прекршили Кодекс понашања емитера, и то: објективности,
непристрасности, поштовања правила друге стране и заштите деце и малолетника
као и чланова 42. и 48. Закона о ауторским и сродним правима.
- једна мера упозорења:
Јавном радиодифузном предузећу „Студио Б“ д.о.о.
5.

Одлуке о забрани емитовања програма
Савет Републичке радиодифузне агенције и Управни одбор Републичке агенције за
телекомуникације, по окончаним Јавним конкурсима за издавање дозвола за емитовање
телевизијског и радио програма издали су заједничко јавно саопштење, 31. јула 2008, у
којем су позвали правна и физичка лица, која на подручју Републике Србије емитују радио
или телевизијски програм посредством земаљских радиодифузних станица без дозволе за
емитовање програма, да најкасније до 31. августа 2008. године обуставе емитовање
програма. У саопштењу је наглашено да ће РРА и РАТЕЛ према правним и физичким
лицима која не обуставе емитовање програма до тог датума предузети све мере
предвиђене Законом о радиодифузији, Законом о телекомуникацијама и подзаконским
актима.
Против свих физичких или правних лица којима је решењем Савета РРА забрањено
емитовање програма поднети су и Захтеви за покретање прекршајног поступка надлежним
Општинским органима за прекршаје. У вези са тим урађено је 51 решење о забрани
емитовања програма, а поднето је 7 захтева за покретање прекршајног поступка
надлежном органу за прекршаје.
Тридесет шест правних или физичких лица није поступило по решењима о забрани
емитовања програма, тако да је донето 36 закључка о дозволи извршења решења. С
обзиром да је одредбом из члана 64а Закона о радиодифузији предвиђено да у спровођењу
поступка принудног извршења, РРА има право да затражи помоћ Министарства
унутрашњих послова, то је поднето је и 3 захтева за пружање помоћи у спровођењу
извршења.
Поднетo je 142 кривичне пријаве због извршеног кривичног дела – неовлашћено
бављење одређеном делатношћу из члана 353 Кривичног законика.
6.
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7.

Међународна активност

Делегације Савета узеле су активно учешће
конференцијама, скуповима и активностима:

-

-

-

-

-

-

на

следећим

међународним

Међународни сајам електронских медија (NAB Show – National Association of
Broadcasters) у Лас Вегасу, Сједињене Америчке Државе, од 10. до 15. априла
2010. године, на којем је учествовало 1.500 излагача из 157 земаља света;
31. састанак Европске платформе регулаторних агенција (ЕПРА) у Барселони,
Шпанија, од 12. до 14. маја 2010, на којем је расправљано о примени Директиве
ЕУ, заштити малолетника у услугама на захтев, процедурама подношења жалби и
казне због емитованих садржаја;
Студијско путовање о дигитализацији телевизије у Лондон, Велика Британија, од
31. маја до 04. јуна 2010. године у организацији IREX-ов Програма за помоћ
медијима у Србији и ОЕБС-овог Одељења за медије. Циљ овог путовања је био да
се учесници упознају са процесима и прописима који су омогућили
дигитализацију телевизије у Великој Британији и припреме за прелазак на
дигитално емитовање који предстоји и Србији 2012. године. Институције и
организације које су посећене том приликом су: OFCOM, Digital UK, Arquiva,
BBC, Department of Media, Culture and Sports, i Department of Innovation and Skills;
састанак Сталног комитета Савета Европе о прекограничној телевизији, Стразбур,
Француска, од 1. до 2. јула 2010, на којем је, први пут од усвајања Конвенције о
прекограничној телевизији, учествовала Републичка радиодифузна агенција
заједно са Министарством културе. Имајући у виду разлике које постоје између
Конвенције СЕ и Директиве ЕУ, представници скупа су предложили низ тема које
би требало да се размотре у будућем тексту Конвенције. Предложене теме су:
улога јавног сервиса, плурализам медија и независност регулаторних тела;
Трећи викенд медија фестивал (Weekend Media Festival) у Ровињу, Хрватска, од
23. до 25. септембра 2010. године на којем су представљене следеће теме:
трендови и иновације из југоисточне Азије, који долазе у Европу, спортска ТВ
продукција, ТВ продаја и ТВ оглашавање, дигитализација телевизије, независна
продукција у Европи и код нас;
Други састанак Форума централно европских регулаторних тела, Будимпешта,
Мађарска, од 23. до 24. септембра 2010. године на којем је домаћин састанка –
мађарско регулаторно тело – представило новине у свом раду, а остале теме су
биле: позиционирање производа (product placement) у програмском садржају,
рекламирање хране за децу са високим процентом масти, шећера и соли;
Међународни симпозијум „Процес преласка на дигиталну телевизију“, Крањ,
Словенија, од 21. до 22. октобра 2010. године, на којем је расправљано о искуству
преласка на дигитално емитовање у земаљама у региону, правном оквиру, развоју
технологија, дигиталној дивиденди и будућности телевизије.

У оквиру регионалне сарадње Републичка радиодифузна агенција је потписала
Протокол о сарадњи са Националним аудиовизуелним саветом Румуније. Протокол је
потписан 1. марта 2010. године у Београду. Потписивањем Протокола оба регулаторна
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тела су изразила спремност за сарадњу у области аудиовизуелних делатности са циљем
да се побољша и подстакне развој те области кроз размену искуства и знања, као и у
другим областима које су директно или индиректно повезане са радиодифузијом.
Савет је на седници, одржаној 15. марта 2010, дао сагласност на текст Меморандума
о разумевању између Медитеранске мреже регулаторних тела (MNRA), чији је члан и
Сталне конференције аудиовизуелних оператора Медитерана (COPEAM).
Савет је на седници, одржаној 21. јуна 2010, званично прихватио Повељу о оснивању
Форума црноморских регулатнорних тела. У сарадњи са генералним секретаријатом
Форума постављен је превод комплетног сајта на српски језик (www.braf.info).
Републичка радиодифузна агенције је ове године била домаћин 32. састанка Европске
платформе регулаторних тела (ЕПРА), чији је члан од оснивања Агенције. Састанак је
одржан од 6. до 9. октобра 2010. године и окупио је око 150 учесника из готово свих
земаља чланица. ЕПРА је међународна асоцијација, настала 1995. године на Малти, која
окупља 52 регулаторна тела у области електронских медија из 47 земаља Европе, док су
Европска Комисија и Савет Европе стални посматрачи. Теме 32. састанка ЕПРА у
Београду односиле су се на дигитализацију, оглашавање у медијима и правну регулативу
ЕУ у области радиодифузије. Скуп ЕПРА је отворио Небојша Брадић, министар за
културу и председник Савета РРА епископ јегарски Порфирије (Перић).
Активности Савета на унапређењу области радиодифузије
Савет Републичке радиодифузне агенције донео је одлуку да од Министарства
културе затражи сагласност да се електронски медији у земљотресом погођеном Краљеву
ослободе плаћања од накнаде према Агенцији на период од шест месеци. Након добијене
сагласности радио и/или телевизијског програма којима је издата дозвола за емитовање, а
чија зона покривања обухвата подручје Краљева, ослобођени су плаћања накнаде за
емитовање програма у периоду од 03. новембра 2010. године до 03. маја 2011. године. То
су следеће РТВ станице:
8.

-

-

-

-

-

Привредно друштво „Радио телевизија Краљево и Ибарске новости“ д.о.о, из
Краљевa, ул. Конарево бр. 800б- ТВ Краљево (месечна накнада за емитовање
телевизијског програма коју плаћа ТВ Краљево, као емитер на подручју региона,
износи 204.855,00 динара);
Предузеће за издавачку делатност, радио и телевизију „Мелос“ д.о.о. из Краљева,
ул. Хајдук Вељкова 2, Краљево- ТВ Мелос (месечна накнада за емитовање
телевизијског програма на локалном подручју за ТВ Мелос, износи 76.640,25
динара);
Друштво са ограниченом одговорношћу „Краљевачка телевизија“ из Краљева,
ул.Хајдук Вељкова бр. 2- КА ТВ (месечна накнада за емитовање телевизијског
програма на локалном подручју је 76.640,25 динара );
Привредно друштво за инжењеринг, трговину и услуге „Елипса“ о.д. из Краљева,
ул. Југ Богданова 148, Краљево- Радио Бум 108 (месечна накнада за емитовање
радио програма на локалном подручју је 3.832,00 динара);
Привредно друштво „Радио телевизија Краљево и Ибарске новости“ доо, из
Краљева, ул. Конарево 800Б- Радио Краљево (месечна накнада за емитовање радио
програма на локалном подручју је 3.832,00 динара);
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Центар за информатички инжењеринг и пројектовање „ЦИП“ д.о.о. из Краљева, ул.
Милана Топлице бр.6- Радио 966 (месечна накнада за емитовање радио програма на
локалном подручју је 3.832,00 динара);
- Ортачко друштво за изнајмљивање и дистрибуцију филмова „ИБМ“ Марковић
Милорад и други из Краљева, ул. IV Краљевачки батаљон бр.15/2- Радио М
(месечна накнада за емитовање радио програма на локалном подручју је 3.832,00
динара);
- Предузеће за издавачку делатност радио и телевизију „Мелос“ д.о.о. из Краљева,
ул. Хајдук Вељкова 2- Радио Мелос (месечна накнада за емитовање радио програма
на локалном подручју је 3.832,00 динара.)
Савет РРА је на седницама током 2010. године разматрао 16 представки у складу са
чланом 14 Закона о радиодифузији у вези са садржајем програма емитера које физичка и
правна лица имају право да Агенцији поднесу ако сматрају да се тим програмима вређају
или угрожавају њихови лични интереси или општи интерес.
Већина представки су одбијене као неосноване, а по пет је покренут поступак
изрицања мера, те је емитерима Савет изрекао мере опомене и упозорења. Савет је усвојио
Извештај о неправилностима у вези са Законом о оглашавању Службе за надзор и анализу,
на основу кога је надлежним правосудним органима прослеђено на процесуирање 8.162
неправилности Закона о оглашавању на телевизијским станицама са националном
фреквенцијом и 3.751 неправилности на радио станицама са националном фреквенцијом.
Савет је највећи део свог рада посветио поштовању општих програмских стандарда
у програмским садржајима емитера, а посебно заштити малолетника и спречавању говора
мржње. Током читаве године у континуитету стручне службе, по налогу Савета,
припремале су редовне, допунске, а по потреби и ванредне извештаје о садржајима у
којима је на било који начин долазило или могло да дође до угрожавања моралног,
менталног и физичког развоја деце и омладине. То је било нарочито изражено у
такозваним ријалити програмима, чији се укупан обим емитовања у 2010. години
вишеструко повећао. Ванредним седницама у екстремним ситуацијама у програмском
садржају Савет је предузимао мере из своје надлежности и наметао правила понашања
емитера приводећи њихове садржаје законским оквирима. У јуну 2010. године стручне
службе евидентирале су и до 100 прекршаја угрожавања малолетника на месечном нивоу,
док је предузетим мерама Савета према емитерима тај број сведен у минималне
једноцифрене оквире.
Савет је током 2010. године одржао низ састанака са емитерима, због великог броја
прекршаја Закона о радиодифузији и Закона о оглашавању, указао им је на најчешће
неправилности и упозорио их да исте избаце из програмског садржаја. Посебна пажња
посвећена је разматрању законских и програмских обавеза Радиодифузне установе Србије
РТС, са акцентом на емитовање посебно осетљивог програма (научно-образовног и
културно-уметничког). Савет је разматрао Извештај о начину испуњавања законских
програмских обавеза Радио Телевизије Србије као јавног сервиса и исти објавио на
Интернет страни.
Савет је разматрао законске обавезе комерцијалних емитера у складу са њиховим
програмским елаборатима, тамо где нису у довољној мери испуњени. Посебну пажњу
Савет је посветио елиминисању преварних квизова и злоупотребе лаковерности гледалаца,
као и сузбијање порнографије и приказивања алкохолних и дуванских производа у
позитивном контектсту из програмског садржаја емитера на свим нивоима.
-
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У циљу унапређења области радиодифузије и медија, а у складу са чланом 16.
став 3. Закона о радиодифузији, надлежни државни органи, приликом припреме прописа
који се односе на област радиодифузије, прибављају мишљење Агенције. У том смислу
Савет је дао мишљење на следеће прописе из области радиодифузије и медија: Нацрт
закона о електронским комуникацијама, Предлог правилника о преласку са аналогног на
дигитално емитовање телевизијског програма и приступу мултиплексу у земаљској
дигиталној радиодифузији.
Одлука о емитовању огласних порука у току спортских преноса
посредством Јавног радиодифузног сервиса Србије:
Савет Републичке радиодифузне агенције је током 2010. године поступао по пет
захтева Радиодифузне установе Србије за продужење времена за емитовање огласних
порука током спортских преноса посредством јавног радиодифузног сервиса, а у складу
са чланом 18 Закона о оглашавању.
У Закону о оглашавању се истиче да су преноси међународних спортских
догађаја од националног значаја (олимпијске игре, светска и европска првенства и сл.)
посредством јавног радиодифузног сервиса могу се прекидати емитовањем огласних
порука и порука ТВ продаје најдуже девет минута по часу, с тим да укупно дневно
емитовање огласних порука и порука ТВ продаје може трајати најдуже 10% од укупно
дневно емитованог спортског програма.
Сагласност за продужење времена рекламног блока у оквирима Закона о
оглашавању дата је у следећим случајевима:
у време трајања Европског првенства у рукомету за мушкарце које се одржало у
Аустрији, у периоду од 19. јануара до 31. јануара 2010. године;
у време трајања Зимских олимпијских игара, које су се одржале у Ванкуверу у
периоду од 13.02.2010. до 01.03.2010. године;
у време трајања тениског турнира DAVIS cup мушкарци, Србија – САД, који се
одржава од 05.03.2010. до 07.03.2010. године
у време трајања тениског турнира ФЕД - КУП за жене, Србија-Словачка, који се
одржао у периоду од 24.04. до 25.04.2010. године
у време трајања тениског турнира СРБИЈА ОПЕН који се одржао у Београду, у
периоду од 01.05. до 09.05.2010. године
у време трајања Светског првенства у фудбалу, које се одржало у Јужноафричкој
Републици, у периоду од 11.06. до 11.07.2010. године;
у време трајања Европског првенства у атлетици, које се одржало у Барселони у
периоду од 27.07. до 01.08.2010. године;
у време трајања Европског првенства у пливању, које се одржало у Будимпешти, у
периоду од 04.08. до 15.08.2010. године;
у време трајања Европског првенства у ватерполу, које се одржало у Хрватској, у
периоду од 28.08. до 12.09.2010. године;
у време трајања Светског првенства у кошарци, које се одржало у Турској, у
периоду од 28.08. до 12.09.2010. године;
у време трајања Светског првенства у кошарци за жене, које се одржало у Чешкој, у
периоду од 23.09. до 03.10.2010. године;
у време трајања Светске лиге за сениоре у одбојци која се одржала у периоду од
02.06. до 09.07.2010. године;
9.
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у време трајања финала Светске лиге за сениоре у одбојци које се одржало у
периоду од 21.07. до 25.07.2010. године;
у време трајања Светске лиге за сениорке у одбојци која се одржала у периоду од
04.06. до18.07.2010. године;
у време трајања финала Светске лиге за сениорке у одбојци које се одржало у
периоду од 24.07. до 25.07.2010. године;
у време трајања Европског првенства за јуниорке у одбојци које се одржало у
периоду од 03.09. до 12.09.2010. године;
у време трајања Европског првенства у рукомету за жене, које се одржало у
Данској и Норвешкој, у периоду од 07.12.2010. 19.12.2010. године;
у време трајања кошаркашког турнира европске лиге ФАЈНАЛ ФОР, који се
одржао у периоду од 07.05. до 09.05.2010. године
у време трајања међународне бициклистичке трке „Кроз Србију“, која се одржала у
периоду од 13.06. до 20.06.2010. године
у време трајања рукометног такмичења- Трофеј Србије за жене, од 24.09. до
26.09.2010. године
у време трајања фудбалске утакмице - Квалификације за ЕУРО 2012. Фарска
острва - Србија, 03.09.2010. године,
у време трајања фудбалске утакмице - Квалификације за ЕУРО 2012. Словенија –
Србија, 07.09.2010. године
у време трајања фудбалске утакмице - Квалификације за ЕУРО 2012. ЕстонијаСрбија, 08.10.2010.године,
у време трајања тениских мечева - Davis cup - Чешка-Србија, од 17.09. до
19.09.2010. године,
Савет је на седници, одржаној 25. октобра 2010, донео одлуку о пружању подршке
кампањи Министарства здравља „Уједињени против дрога“.
Ово одлуком препоручено је свим емитерима са дозволом за емитовање
телевизијског и/или радио програма за подручје целе Републике и Радиодифузној
установи Радио телевизије Србије да узму учешће у поменутој кампањи тако што ће дана
14. новембра 2010. године у 20 часова у трајању од 2 минута емитовати спот „Твоје не.
Мења све“. Савет је препоручио да се поменута целокупна кампања емитује ван
рекламних блокова, као и да се њено трајање неће урачунавати у укупно дозвољено време
трајања огласних порука
10. Финансијски извештај за 2010. годину
Савет Републичке радиодифузне агенције на 42.редовној седници одржаној
15.децембра 2009.године, донео је Финансијски план на који је Влада Р.Србије дала
сагласност, Решење 05 број 400-4099/2010 од 03.06.2010.године („Сл.гл.РС“,број 40/10).
10.1. СУФИЦИТ
Планиран је суфицит за 2010. годину у износу од 65.522.034 динара, који је
остварен од: 82.175.824,60 динара или преко ¼, односно за 16.653.790,60 динара више.
Вишак прихода од расхода ће према члану 34 Закона о радиодифузији бити уплаћен у
буџет Р.Србије ради унапређења и развоја културе, здравства, просвете и соц.заштите.
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КОМПАРАТИВНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

( 000 динара )
Р.б
р.

Назив

Остварено
2010.г.

Планирано
2010.г.

Индекс

1.

ПРИХОДИ

420.493

381.162

112

2.

РАСХОДИ

*338.317

*308.240

110

3.

СУФИЦИТ

65.522

125

82.176

*Без набавке основних средстава
Приказ реализованих и планираних расхода 2010.
( динара )
Р.
бр.

Назив

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Бруто зараде и додаци
Соц.доприноси на зараде
Накнаде запосленима
Бруто накнаде чланова Савета
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текућа одржавања
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне
Резерве за непредвиђ. издатке
Основна средства
УКУПНИ РАСХОДИ
Суфицит – уплата у буџет Републике
УКУПНО

Реализовани
РАСХОДИ
у 2010.год
133.794.526
23.730.991
3.491.329
16.747.047
49.546.348
5.063.935
8.793.689
545.653
6.499.043
8.379.746
4.908.080
76.816.894
6.195.653
344.512.931
82.175.825
426.688.756

ПЛАН
2010.год
148.042.088
26.298.294
3.450.000
21.950.000
55.500.000
6.000.000
15.000.000
5.000.000
4.500.000
8.500.000
4.000.000
10.000.000
7.400.000
315.640.382
65.522.034
381.162.416

ИНДЕКС
90
90
101
76
89
84
59
11
144
99
123
84
109
125
112
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ПРИХОДИ

Реализовани укупни приходи износили су: 420.493.103динара.
Назив
УКУПНИ ПРИХОДИ
Приходи ТВ и Радио накнада за
емитов.прог.
Остали приходи*
Расходи са основним средствима
Суфицит

Планирано
381.162.416
381.162.416

Остварено
420.493.103
401.474.806

Индекс
110
105

315.640.382
65.522.034

*19.018.297
344.512.931
82.175.825

109
125

*Остали приходи - укидање резервисања: 16.094.502 дин.; ЕПРА приходи:730.754 дин.обрачунски
приходи:2.193.041 дин.

РЕАЛИЗОВАНИ ПРИХОДИ ТВ И РАДИО НАКНАДА У 2010.Г.

Месец
ЈАНУАР
ФЕБРУАР
МАРТ
АПРИЛ
МАЈ
ЈУН
ЈУЛ
АВГУСТ
СЕПТЕМБ.
ОКТОБАР
НОВЕМБАР
ДЕЦЕМБАР
УКУПНО
ПРОСЕЧНИ

12 ( месеци )
РЕАЛИЗОВАНИ ПРИХОДИ
ЗАДУЖЕНО
ЗАДУЖЕНО
УКУПНО
ТВ - НАКНАДА
РАДИО - НАКН.
ЗАДУЖЕЊЕ
30,486,312
2,211,884
32,698,197
30,760,632
1,997,652
32,758,284
30,524,317
2,675,172
33,199,489
30,728,133
2,277,332
33,005,465
31,639,475
2,296,176
33,935,650
31,063,667
2,281,630
33,345,297
30,812,424
2,296,582
33,109,005
30,988,170
2,303,898
33,292,069
31,742,104
2,310,708
34,052,812
31,328,910
2,307,504
33,636,414
31,328,910
2,307,494
33,636,404
32,496,909
2,307,494
34,804,403
373,899,962
27,573,528
401,473,490
31,158,330
2,297,794
33,456,124

РАСХОДИ
Реализовани расходи износе укупно: 420.493.103динара, што заједно са набавком
основних средстава даје укупан износ од 426.688.756 динара.
Детаљнији приказ реализованих и планираних расхода 2010.
( динара )
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Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

Назив
Бруто зараде и додаци
Социјални доприн. послодав.
Накнаде запосленима
Бруто накнаде чланова Савета
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текућа одржавања
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне
Резерве за непредв.издатке
Основна средства
УКУПНО РАСХОДИ
СВЕГА са основним сред.
Суфицит уплата у буџет РС
УКУПНО

Реализовани
РАСХОДИ
2010.год.
133.794.526
23.730.991
3.491.329
16.747.047
49.546.348
5.063.935
8.793.689
545.653
6.499.043
8.379.746
4.908.080
76.816.894
6.195.653
338.317.278
344.512.931
82.175.825
426.688.756

ПЛАН
2010.год
148.042.088
26.298.294
3.450.000
21.950.000
55.500.000
6.000.000
15.000.000
5.000.000
4.500.000
8.500.000
4.000.000
10.000.000
7.400.000
308.240.382
315.640.382
65.522.034
381.162.416

10.2. БУЏЕТ ОРГАНИЗОВАЊА 32. САСТАНКА ЕПРА У БЕОГРАДУ
Европске платформе регулаторних тела (ЕПРА )
Укупан буџет ради организовања 32.састанка ЕПРА (Европске платформе
регулаторних тела) у Београду, у октобру 2010.г. планиран је у Финансијском плану РРА
за 2010.годину преко одређених категорија трошкова у износу од око 100.000 ЕУР.
Прихватањем организације састанка Републичка радиодифузна агенција формирала је
организациони одбор задужен за обезбеђивање потреба одржавања састанака, и то
следећих трошкова:
-трошкови закупа просторија и трошкови закупа опреме;
-трошкови превођења;
-трошкови визуелног брендирања конференције;
-трошкови акредитације учесника, гостију и организатора;
-трошкови информативног материјала за учеснике, госте и организаторе и дизајн
плаката и за конференцију;
-трошкови догађаја;
-трошкови смештаја;
-трошкови изнајмљивања транспорта за учеснике, госте и организаторе:
1) Планирани трошкови износили су: 9.500.000,00 динара или око 100.000 ЕУР
2) Укупно реализовани трошкови износили су: 6.276.874,00 динара или 59.216 ЕУР
3) Приходи од котизација остварени су у износу од 730.754,16 динара или 6.809 ЕУР
Приходи од котизација учествовали умањили су укупна давања за преко 10%, па су
се укупно реализована средства ради организовања 32.састанка ЕПРА свела на 58%
од укупно планираних средстава.
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II Активности стручних служби Агенције
1. Правна служба
Правна служба обавља правне и управне послове који се односе на решавање у
управном поступку, послове везане за управни спор против решења Агенције и извршење
решења, спроводи праћење домаће законске регулативе која се односи на радиодифузију и
иницира њихове измене, израђује општа и појединачна акта и обавља друге правне
послове.
Пословни и радни задаци Правне службе су и: израда писмених отправака одлука
Савета РРА у вези са поступком издавања дозвола за емитовање програма, забране
емитовања програма лицима којима није издата дозвола, одузимања дозвола за емитовање
програма; израда радних материјала подзаконских општих акта предвиђених Законом о
радиодифузији; израда радних материјала општих аката о начину функционисања
Агенције који проистичу из других закона; предлаже усклађивање прописа Агенције са
прописима ЕУ из области радиодифузије; израђује потребне информације ради
одлучивања Савета РРА; израђује стручне извештаје за потребе Савета РРА; организује
решења о остваривању права запослених и води евиденцију из области радног права;
пружа правне помоћи извршиоцима на пословима контроле и извршења приликом
обављања послова из њихове надлежности и др.
У оквиру спровођења позитивних прописа Републике Србије, Правна служба
Републичке радиодифузне агенције, у свом раду, непосредно примењује одредбе Закона о
радиодифузији („Службани гласник РС“ број 42/02, 97/04, 76/05, 79/05-др.закон, 62/06,
85/06, 86/06-испр. и 41/09), Закона о јавном информисању („Службени гласник РС“ бр.
43/2003 и 61/2005), Закона о оглашавању („Службени гласник РС“ бр. 79/2005), Закон о
ауторским и сродним правима („Службени гласник РС“, бр.104/2009), Закон о посебним
овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне својине („Службени гласник
РС“ бр. 46/2006) Закон о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“ 44/2010),
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“
бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010), Закон о обележавању дана жалости на
територији Републике Србије („Службени гласник РС“ 101/2005, 30/2010), Закона о
општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ број 33/97 и 31/01 и „Службени
гласник РС“, бр.30/10), Закона о управним споровима („Службени гласник РС“ бр.
111/2009, Закона о извршном поступку („Службени гласник РС“ 125/2004), Законик о
кривичном поступку („Службени лист СРЈ“ бр. 70/2001, 68/2002, „Службени гласник РС“
бр. 58/2004, 85/2005, 115/2005, 85/2005 – др. закон, 49/2007, 20/2009 – др. закон, 72/2009 и
76/2010), Кривичног законика („Службени гласник РС“ бр. 85/2005, 88/2005-испр.,
107/2005–испр., 72/2009 и 111/2009), Закона о прекршајима („Службени гласник РС“, бр.
101/2005, 116/2008 и 111/2009) Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“
бр. 125/2004), Закон о полицији („Службени гласник РС“, бр. 101/2005, 63/2009 – одлука
УС), Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005 и 54/2009).
У циљу усклађивања прописа из области радиодифузије са прописима Европске
уније, Правна служба РРА активно учествује у изради предлога за измене и допуне
законских прописа којима се регулише спровођење и унапређивање утврђене
радиодифузне политике у Републици Србији.
Израда писмених отправака одлука Савета РРА у вези са поступком издавања
дозвола за емитовање програма, у поступку по приговору, у поступку забране емитовања
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програма физичким и правним лицима којима нису издате дозволе за емитовање програма
(решења о забрани и закључци о дозволи извршења), подношење захтева за пружање
помоћи Министарству унутрашњих послова у поступку извршења, подношење захтева за
покретање прекршајних поступака, кривичних пријава и пријава за привредни преступ,
доношење решења о одузимању дозвола за емитовање програма; израда радних
материјала подзаконских општих акта предвиђених Законом о радиодифузији; израда
радних материјала општих аката о начину функционисања Агенције који проистичу из
других закона; предлаже усклађивање прописа Агенције са прописима ЕУ из области
радиодифузије; доставља Савету РРА потребне информације за доношење одлука;
израђује стручне извештаје за потребе Савета РРА; израђује решења о остваривању права
запослених и води евиденцију из области радног права; пружа правну помоћ овлашћеним
лицима РРА која раде на пословима контроле и извршења и надзора и анализе приликом
обављања послова из њихове надлежности и др.
Правну службу РРА од 22. марта 2010. године чини шест дипломираних правника.
У периоду од 01. јануара – 31. децембра 2010. године Правна служба РРА је
урадила укупно 3006 предмета и то 9 предлога или измена општих аката Агенције који су
усвојени од стране Савета РРА.
У вези са спровођењем Јавног конкурса за издавање дозвола за емитовање
телевизијског и радио програма за подручје региона и локална подручја, који је објављен
15. марта 2010. године, урађено је 24 налога за изјашњење и 131 налог за допуну пријаве.
Савет РРА је на седници одржаној дана 02. августа 2010. године утврдио Листу
подносилаца пријава на Јавни конкурс за издавање дозвола за емитовање телевизијског и
радио програма за подручја региона и локална подручја чије су пријаве потпуне и поднете
у предвиђеном року, као и Критеријуме за издавање дозвола за емитовање програма.
Наведена листа је објављена у средствима јавног информисања и у „Сл. гласнику РС“. На
седници одржаној дана 20. августа 2010. године, Савет РРА је утврдио, а након тога и
објавио, допуну листе подносилаца пријава на Јавни конкурс за издавање дозвола за
емитовање телевизијског и радио програма за подручја региона и локална подручја чије
су пријаве потпуне и поднете у предвиђеном року од 02. августа 2010. године. У вези са
поднетим пријавама на Јавни конкурс одбачено је педесет девет пријава, а четири
подносиоца је одустало од поднете пријаве. Након објављивања Листе подносилаца
пријава на Јавни конкурс за издавање дозвола за емитовање телевизијског и радио
програма за подручја региона и локална подручја чије су пријаве потпуне и поднете у
предвиђеном року, Савет РРА је сходно одредби из члана 32 Статута Републичке
радиодифузне агенције обавио јавне разговоре са кандидатима пре одлучивања о
дозволама за радио мреже за регионално покривање. После обављених јавних разговора,
Савет РРА утврдио је и објавио листу лица којима је издата дозвола за емитовање
телевизијског и радио програма на основу Јавног конкурса од 15. марта 2010. године.
Издате су 34 дозволе за емитовање програма за оквирне жељене зоне покривања, а 4
пријаве су одбијене. У вези са тим урађено је укупно 85 одлука. У складу са чланом 54
Закона о радиодифузији, подносиоци пријава на јавни конкурс који су незадовољни
одлуком Агенције имају право да поднесу приговор Савету РРА.
Савет РРА је 28. децембра 2010. године објавио Јавни конкурс за издавање 20
дозвола за емитовање радио програма за локална подручја и то за оквирне жељене зоне
покривања – подручја општина за које у току претходно расписаног јавног конкурса нису
издате дозволе за емитовање програма.
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Савет РРА је донео одлуку да се упути позив операторима за подношење захтева за
издавање дозвола за кабловско емитовање програма за домаћа физичка или правна лица
регистрована за делатност производње и емитовања телевизијског програма, а која имају
седиште, односно пребивалиште на територији Републике Србије, те је послато укупно 89
позива кабловским операторима. Након тога, Правна служба је извршила преглед
достављене документације и у току је израда налога за допуну захтева.
Републичка радиодифузна агенција је на основу извештаја о контроли радиофреквенцијског спектра Републичке агенције за електронске комуникације донела 51
решење о забрани емитовања програма. Поред тога, у складу са законским овлашћењима,
поднето је надлежним Општинским органима за прекршаје 7 Захтева за покретање
прекршајних поступака против физичких и правних лица која су емитовала програм без
дозволе, као и 2 жалбе на првостепене одлуке Прекршајног суда.
Након доношења решења о забрани емитовања програма, а на основу извештаја о
контроли радио-фреквенцијског спектра Републичке агенције за електронске
комуникације, утврђено је да одређени број физичких/правних лица није поступио по
истим, тако да је донето 36 закључка о дозволи извршења решења. С обзиром да је
одредбом из члана 64а Закона о радиодифузији предвиђено да у спровођењу поступка
принудног извршења РРА има право да затражи помоћ Министарства унутрашњих
послова, то је поднето 3 захтева за пружање помоћи у спровођењу извршења. Републичка
радиодифузна агенција поднела је и 142 кривичне пријаве због извршеног кривичног дела
неовлашћено бављење одређеном делатношћу из члана 353 Кривичног законика.
Врховном суду Србије достављено је 29 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 дозволе издате од
стране Агенције. Уз одговоре на тужбе Врховном суду Србије достављени су и комплетни
списи предмета и/или документације на које се поднете тужбе односе.
Урађено је 217 одлука (решења и закључци) које се односе на спровођење одредби
Закона о радиодифузији у вези са издатим дозволама за емитовање програма, приговорима
на решења о одузимању дозвола за емитовање програма, давање сагласности на
појединачне захтеве емитера са дозволом, давање сагласности емитерима за допунско
покривање сигналом у одобреној зони сервиса и др.
Донето је и 1 решење о изрицању мере.
Савет РРА је у 2010. години одузео 4 дозволе за емитовање програма.
Од 01. јануара 2010. године Републичка радиодифузна агенција, је након више
одржаних састанака са представницима емитера којих имају дозволу за емитовање
програма за подручје целе Републике, поднела захтеве за покретање прекршајног
поступка/пријаве за привредни преступ против ималаца дозволе за емитовање
телевизијског и/или радио програма за подручје целе Републике због кршења одредби
Закона о оглашавању. Поднето је укупно 66 захтева за покретање прекршајног поступка и
4 пријаве за привредни преступ. Поднет је и 1 захтев за покретање прекршајног поступка
због кршења одреби Закона о радиодифузији.
Урађено је 8 одговора на достављене захтеве од стране Повереника за информације
од јавног значаја и заштиту података о личности и Заштитника грађана.
Савет РРА је на основу Правилника о мерилима за утврђивање висине накнаде за
емитовање радио и/или телевизијског програма донео, а Правна служба израдила 30
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решења о утврђивању висине годишње накнаде за емитовање телевизијског/радио
програма за емитере.
Имајући у виду да одређени број емитера није измирио своје обавезе настале по
основу плаћања накнаде за емитовање програма или да је покренут стечајни поступак над
емитером, то је Савет РРА донео одлуке да се поднесу предлози за извршење/пријаве
потраживања. У вези са тим поднето је 19 поднесака надлежним судовима. Поднета је и 1
жалба на одлуку суда о одбачају предлога за извршење.
Правна служба је у периоду од 01. јануара - 31. децембра 2010. године урадила 34
записника са седница Савета РРА. У оквиру Правне службе урађена су и 44 транскрипта
са седница Савета РРА. Правна служба припрема материјале за одржавање седница Савета
РРА заједно са Службом за односе са јавношћу, а након обраде материјала од свих служби
исте доставља Савету РРА.
Након усвајања измена Правилника о раду Републичке радиодифузне агенције и
доношења новог Правилника о унутрашној организацији и систематизацији послова и
задатака Републичке радиодифузне агенције, Правна служба исте је уместо Финансијске
службе преузела послове из надлежности у вези са радом и радним односима запослених и
кадровске послове, те је у наведеном периоду урађено 282 предмета из те области.
Урађено је 1050 одговора на поднеске странака/других органа или институција, као
и 279 извештаја за Савет РРА или за извршног директора или заменика извршног
директора РРА.
Урађен је укупно 233 интерних поднесака (службене белешке, белешке у вези
предмета у евиденцији и сл.).
Архивиран је 121 предмет.
2. Служба за надзор и анализу
Служба за надзор и анализу организује и извршава послове анализе рада емитера у
циљу контроле поштовања услова под којима је дозвола издата емитеру, а нарочито у
погледу општих програмских стандарда прописаних Законом о радиодифузији,
поштовања Kодекса понашања емитера, препорука, упутстава и опшеобавезујућих
упустава, такође сачињава перодичне извештаје које доставља Савету, сачињава
самостални образложени извештај којим се констатује да је емитер прекршио Закон о
радиодифузији и прописе донете од стране Агенције, поступа по представкама и
приговорима сходно Правилнику о поступку и условима изрицања мера и одузимања
дозволе емитерима и образложене извештаје доставља Савету.
У Служби за надзор и анализу запослено је 38 медијских аналитичара, од којих
четворо надзор програма обавља у одељењу РРА у Новом Саду. Током 2010. године
Служба за надзор и анализу је за Савет РРА састављала редовне извештаје о надзору у
вези са Законом о оглашавању, Законом о радиодифузији и Кодексом понашања емитера и
те извештаје презентовала на месечном нивоу. Са националним и регионалним емитерима
током читаве године одржавани су састанци како би се упутили у правилну примену
одредби Закона о оглашавању која у надзору примењује РРА. У томе циљу, састављен је
већи број упутстава, тумачења и илустрација која су имала за циљ да помогну емитерима
да ускладе своје програмске садржаје са одредбама закона којима је то регулисано.
У складу са Стратегијом развоја РРА до 2013. године, редовни и континуирани 24сатни надзор обављен је над програмским садржајем ТВ емитера са националном
покривеношћу, и то: Јавни сервис Србије са своја два канала - РТС 1 и РТС 2, затим ТВ

20

Пинк, ТВ Б 92, ТВ Прва (Фокс), ТВ Авала, Хепи ТВ (ТВ Кошава), ТВ Хепи кидс (ТВ
Хепи), као и регионални Јавни сервис Војводине са, такође, два канала – РТВ1 и РТВ2. Од
радијских емитера, непрекидни надзор вршен је над програмским садржајем: Први
програм Јавног медијског сервиса Србије – Радио Београд 1, затим Радио Б92, Фокус
радио, Радио С, Радио Индекс и Радио Роудстар, као и први канал регионалног Јавног
сервиса Војводине – Радио Нови Сад 1. Служба је током године обавила и ванредни
надзор више регионалних и локалних емитера, тако да је укупно прегледано преко 120.000
сати радијског и ТВ програма. Притом, Служба је проследила на процесуирање пред
надлежним правосудним органима 8.162 пријава због прекршаја евидентираних у
програмима Телевизијских и 3.751 неправилности у садржају радијских емитера. Служба
је сачинила Извештај о броју и структури процесуираних прекршаја у 2010. години у
оквиру кога је приказан сваки емитер посебно, а који је Савет РРА усвојио.
Служба за надзор и анализу посебну пажњу посветила је надзору над програмима
Радиодифузних установа Србије и Војводине, које као јавни сервиси имају посебне
законске и програмске обавезе у складу са Законом о радиодифузији. У 2010. години
припремани су периодични извештаји о начинима испуњавања тих обавеза, а целокупна
структура ТВ програма Радио-телевизије Србије приказана је у Годишњем извештају за
2010. годину. У свеобухватној годишњој студији анализирани су до нивоа појединачних
емисија сви емитовани програмски саджаји. Тако исцрпна програмска анализа представља
професионални искорак у стандардима Службе за надзор и анализу.
На истоветан начин расправљано је и о периодичним извештајима о начинима
испуњавања законских и програмских обавеза Радиодифузне установе Војводине – Радио
Нови Сад.
Када је реч о комерцијалним ТВ емитерима, Служба је у складу са Законом о
радиодифузији класификовала све врсте емитованих садржаја и о томе је припремљен
периодични извештај о структури програма комерцијалних ТВ емитера са националном
фреквенцијом. Нарочито су надзиране законске обавезе емитера у смислу емитовања
програма на српском језику, као и обавеза квоте сопствене продукције у укупно
емитованом програму. Извештај је усвојен од стране Савета.
Служба за надзор и анализу идентификовала је тешкоће и нелогичности при
класификацији програма које настају као последица недовољно јасних законских
одредби, и те нејасноће ставила на увид Савету РРА, уз предлог решења неких од тих
проблема.
У више наврата, Служба је на подручју читаве Србије спроводила ванредне надзоре
с циљем да се утврде емитери који крше забрану емитовања садржаја прорицања судбине
и окултизма, али и тзв. преварних квизова и тиме злоупотребљавају лаковерност грађана,
на шта се односио став Савета РРА којим су сви емитери упозорени да ће бити искључени
из радиодифузног система у случају поновљених прекршаја такве врсте. Такође,
повремено је спровођен посебан надзор над једним бројем емитера да би се утврдило да
ли емитују порнографске садржаје забрањене Законом о радиодифузији и Кодексом о
понашању емитера и утврђен је један број прекршаја који су упућени на разматрање
Савету.
Обављен је надзор и над програмима регионалних и локалних емитера који се не
налазе под редовним надзором, а чији је снимак Агенцији достављен од стране
подносилаца представки и приговора, односно од стране емитера, а у оквиру поступка по
поднетој представци или приговору.
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Такође, под надзором по разним основима били су емитери: ТВ Сантос из
Зрењанина, ТВ Плус из Крушевца, ТВ Енигма из Пријепоља, ТВ Мост из Новог Сада, ТВ
017 из Врања, ТВ Сунце из Аренђеловца, ТВ Дуга из Пожаревца, ТВ Делта из Новог Сада,
ТВ Коперникус из Ниша, ТВ К9 из Новог Сада, ТВ Палма плус из Јагодине, ТВ Белами из
Ниша и др.
Приоритет у сваком надзору програма емитера током читаве године била је
заштита малолетника, нарочито деце и сузбијања дискриминације свих врста и говора
мржње, а пажња је посвећена и мониторингу садржаја у којима би потенцијално могли
бити емитовани садржаји који делују штетно у смислу васпитања, образовања, хигијене
или здравља и који подстичу насиље. То се посебно односи на ријалити програме чије је
учешће у укупно емитованом програму знатно повећано у 2010. години. Такви програми
надзирани су у редовном, али и у допунском надзору, управо због могућег штетног
утицаја на децу и омладину. Извештаји о свим уоченим неправилностима достављани су
савету по ванредном поступку.
Током периода ванредних или поновљених локалних избора, као и у току избора
за савете националних мањина Служба је надзирала понашања емитера по одређеним
областима, затим консултацијама упознавала емитере са одредбама Општег обавезујућег
упутства и припремала извештаје по представкама и приговорима грађана и емитера. У
том смислу, надзирано је подручје Аранђеловца, Бора, Новог Бечеја, Новог Пазара, итд.
У сарадњи РРА са РАТЕЛ-ом, Тужилаштвом за високотехнолошки криминал и
Тржишном инспекцијом, Служба је припремала мониторинг пиратских радио и ТВ
станица и то са циљем идентификације нелегалних програма и њихове садржине, како би
акција гашења пиратерије била што ефикаснија. Извршен је мониторинг више десетина
пирата на подручју Београда, Новог Сада и других делова Србије. О свему томе
припремљени су и прослеђени извештаји.
У оквиру међународних обавеза РРА Служба је припремала извештаје за
Канцеларију о придруживању и анализу о садржајима у програмима емитера у којима је
тема емисије била Европска унија. Осим тога, Служба је током читаве године 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.
Током 2010. године уложен је знатан напор у циљу подизања капацитета Службе,
па је у том смислу, прво уведен и оспособљен сервер (Central storage) за ефикаснији рад
медијских аналитичара, а потом и преуређен систем употребе аутоматизованог софтвераапликације за мониторинг садржаја. Истовремено, у континуитету вршена је обука
запослених, а коришћена су искуства европских регулаторних тела и методе рада које су
примењене и потврђене у пракси.
3. Служба за контролу и извршење
Служба за контролу и извршење врши контролу емитера у погледу поштовања
одлука Савета о привременом или трајном одузимању дозволе за емитовање програма,
обавља послове утврђивања неовлашћеног емитовања програма, послове контроле
поштовања техничких услова у којима се емитује програм и непосредно извршава одлуке
Савета о привременом или трајном одузимању дозволе за емитовање програма, као и
одлуке Савета у случају неовлашћеног емитовања програма, у складу са Законом о
радиодифузији и Правилником о поступку принудног извршења одлука Савета као друге
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послове утврђене Законом о радиодифузији и актима Агенције. Службу за конторолу и
извршење чини шесторо запослених лица на наведеним пословима.
Поступак принудног извршења прописан је чланом 64а Закона о радиодифузији и
то у случају забране емитовања програма физичким или правним лицима која програм
емитују без дозволе за емитовање програма.
Контролу над коришћењем радиофреквенцијског спектра врши Републичка
агенција за електронске комуникације (РАТЕЛ). На основу Извештаја контрола радио
емисија, а на предлог Службе за контролу и извршење и Правне службе, Савет РРА,
поступајући по Закону о радиодифузији и Закону о општем управном поступку, доноси
Решење о забрани емитовања програма, у коме се оставља временски рок од 8 дана за
добровољно извршење обавезе да се престане са емитовањем програма.
Поступак принудног извршења решења о забрани емитовања програма спроводи се
након извршности решења, по истеку рока Правна служба или Служба за контролу и
извршење потражују извештај о новим мерењима од РАТЕЛ-а како би се спровео
поступак принудног извршења одлука Савета РРА.
Поступак извршења извршног решења спроводила је Служба за контролу и
извршење (овлашћена лица РРА) уласком у пословне просторије радио и телевизијских
станица и печаћењем просторија у којима су смештена телекомуникациона средства,
укључујући и радио станицу.
О предузетим радњама извршења извршног решења Савета РРА, овлашћена лица
РРА састављала су записник о предузетим радњама извршења и исти достављала Правној
служби на даље поступање.
Ако и након спроведеног поступка печаћења контролор радио-емисија РАТЕЛ-а у
поступку мерења открије недозвољене радио-емисије, доставља извештај РРА на основу
кога овлашћена лица Службе контроле и извршења РРА излазе на терен и врше проверу
објеката који су запечаћени у поступку принудног извршења одлука Савета РРА. Уколико
се након извршене провере утврди да је дошло до повреде службеног печата Републичке
радиодифузне агенције, Савет РРА против одговорних лица, у складу са чланом 327 КЗ
подноси кривичне пријаве због учињеног кривичног дела.
Уколико би после спроведеног поступка печаћења Контролор радио емисија
(РАТЕЛ) регистровао емитовање програма раније запечаћене р/с, извештај о томе би
доставио РРА, а на основу њега Служба за контролу и извршење излазила је на терен и
вршила проверу објеката који су запечаћени у поступку принудног извршења. О
предузетим радњама овлашћена лица Службе за контролу и извршење су састављала
записник и фотодокументацију који су уз извештај начелника службе достављени Правној
служби на даље поступање.
У току 2010. године у поступку принудног извршења укупно је евидентирано 63
интервенције у циљу спровођења одлука Савета против нелегалних радио и телевизијских
станица. У поступку принудног извршења Служба је извршила проверу службеног печата
и спровела извршења према 48 радио и телевизијских станица које су емитовале програм
без дозволе за емитовање. У 3 случаја је затражена помоћ у спровођењу извршења од
стране Министарства унутрашњих послова. О свим предузетим радњама овлашћена лица
Службе за контролу и извршење састављала записник и извештај који је достављан
Правној служби на даље поступање.

23

Такође, 16 пута су овлашћена лица Службе за контролу и извршење излазила на
терен ради провере службеног печата РРА о чему су састављала записник и извештај који
је достављан Правној служби на даље поступање.
На позив суда, четири пута овлашћена лица Службе за контролу и извршење су у
својству сведока давала изјаве у поступцима који је Савет РРА покренуо против физичких
и правних лица радио и телевизијских станица које су емитовале програм без дозволе.
Представници Службе за контролу и извршење у 2010. години присуствовали су
састанцима који су организовани у Влади РС и РАТЕЛ-у, са циљем што ефикаснијег
утврђивања и спровођења гашења радио и телевизијских станица којима није издата
дозвола за емитовање програма.
Током 2010. године одговорено је на више приговора емитера у вези са појавом
штетних сметњи од стране других емитера и физичких и правних лица која не поседују
дозволу за емитовање програма.
4. Служба за односе са јавношћу
Служба за односе са јавношћу обавља послове који имају за циљ да се јавности
презентира рад Агенције путем саопштења за медије и јавност, конференција са
новинарима и контаката са новинарима као и путем информативног сајта Агенције. У
Служби су запослене три особе на наведеним пословима.
Служба је током 2010. године редовно информисала новинаре штампаних и
електронских медија, писмено одговорала на захтеве писаних електронских медија,
координисала и уговорила гостовања и изјава чланова Савета и запослених у Агенцији у
емисијима електронских медија, учествовала у изради саопштења и обавештења која су
објављена на званичној Интернет презентацији Агенције.
Редовна активност Службе је прегледање дневне и недељне штампе, скенирање,
прављење извештаја и слање свим члановима Савета. Недељно се прегледа 93 новине,
месечно се просечно скенира 150 текстова у дневној штампи и 10 у недељној штампи, а
свакодневно се израђују извештаји прегледане штампе, који се у електронској форми
достављају свим члановима Савета и начелницима Служби.
У раду са грађанством Служба просечно сваког месеца одговори на 20 телефонских
позива из Србије и иностранства и 20 дописа - углавном о броју емитера, пружању
кабловских услуга, жалбе на програмски садржај, информације о актуелностима у раду
Савета. Служба за односе са јавношћу месечно одговори и на више десетина дописа који
су део међународне активности рада Агенције.
Служба је правила базе података објављених одлука Савета, обавештења и јавних
конкурса у дневној и недељној штампи као и у Службеном гласнику.
У области уређивања Интернет презентације Агенције Служба за односе са
јавношћу је у потпуности усагласила регистар дозвола са издатима дозволама за
емитовање РТВ програма, а по потреби ажурира и уноси промене у регистар. У Интернет
презентацију унет је линк ЕПРА, на којем се налази обавештење о одржавању 32. састанка
ове међународне организације у Београду, а чији је РРА члан. На званичној Интернет
презентацији постављени су и следећи акти: Извештај о раду Агенције за 2009,
Информатор о раду, Извештај ревизора за 2009 и Финансијски обрачуни за 2009. годину.
Служба за односе са јавношћу уредила је у сарадњи са стручним службама
Агенције Извештај о раду Савета за 2009. годину, као и Информатор о раду, у складу са
Упутством повереника за информације од јавног значаја, а које је усвојио Савет РРА.
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У оквиру Унапређеног сталног дијалога Служба за односе са јавношћу је
припремила писмени одговор на питања представника Европске комисије у Београду,
учестовала и усмено одговарала на питања Европске комисије, а после завршених
разговора израдила извештај који је Комисија узела у обзир приликом израде Извештаја о
напретку Србије у процесима европских интеграција, у делу који се односи на рад Савета.
У оквиру активности на попуњавању Упитника Европске комисије, Служба за
односе са јавношћу је израдила одговоре на питања и учестовала на свим састанцима
Подгрупе за информационо друштво и медије, на којима су припремани одговори у
сарадњи са надлежним институцијама.
У оквиру примене Акционог плана Националне стратегије одрживог развоја
Служба је, уз сарадњу са Правном службом, дала мишљење на делове Плана из
надлежности Агенције и поднела Извештај за активности из претходне године.
Служба је од почетка године редовно одржавала контакте са међународним
организацијама у којима је Агенција активан члан – Европска платформа регулаторних
агенција (ЕПРА), Међународног института за медије (IIC) и Асоцијације регулаторних
тела медитеранских земаља (MNRA), Форума регулаторних тела у области радиодифузије
у оквиру Организације за црноморску економску сарадњу (BSEC BRAF) и Форума
централно европских регулатора (CERF). Тим поводом је детаљно обавештавала чланове
Савета о активностима у међународним организацијама и припремала материјале о
активностима Агенције на конференцијама и стручним скуповима. Контакти и размена
искустава се редовно одржавају и са регулаторним агенцијама из окружења.
Републичка радиодифузна агенције је ове године била домаћин 32. састанка Европске
платформе регулаторних тела (ЕПРА), чији је члан од оснивања Агенције. Састанак је
одржан од 6. до 9. октобра 2010. године и окупио је око 150 учесника из готово свих
земаља чланица. ЕПРА је међународна асоцијација, настала 1995. године на Малти, која
окупља 52 регулаторна тела у области електронских медија из 47 земаља Европе, док су
Европска Комисија и Савет Европе стални посматрачи. Теме 32. састанка ЕПРА у
Београду односиле су се на дигитализацију, оглашавање у медијима и правну регулативу
ЕУ у области радиодифузије. Скуп ЕПРА је отворио Небојша Брадић, министар за
културу и председник Савета РРА епископ јегарски Порфирије (Перић).
Служба за односе са јавношћу је, по налогу Организационог одбора ЕПРА,
предузела све активности на припреми и реализацији 32. састанка те међународне
организације у Београду. Служба је у том смислу радила на следећим пословима:
припрема и слање позивних писама учесницима састанка, помоћ учесницима у процесу
издавања виза у сарадњи са Министарством за спољне послове Републике Србије,
организација и уговарање простора за одржавање састанка, организовање и уговарање
свечаности током дводневног састанка, уговарање и координирање безбедности учесника
конференције, уговарање превоза и смештаја учесника, сарадња са Туристичком
организацијом Београда, техничка и логистичка подршка одржавању састанка.
Представници Службе су организовали и присуствовали 31. састанку ЕПРА, у
Барселони, Шпанија, 12-14. маја 2010; састанку Сталног комитета Савета Европе о
прекограничној телевизији, Стразбур, Француска, од 1. до 2. јула 2010; Другом састанку
Форума централно европских регулаторних тела, Будимпешта, Мађарска, од 23. до 24.
септембра 2010. године.
Служба за односе са јавношћу организовала је потписивање Протокола о сарадњи
са Националним аудиовизуелним саветом Румуније, који је потписан 1. марта 2010.
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године у Београду. Припремила је мишљење на текст Меморандума о разумевању између
Медитеранске мреже регулаторних тела (MNRA) у сарадњи са Правном службом, чији је
члан РРА и Сталне конференције аудиовизуелних оператора Медитерана (COPEAM).
Служба је припремила мишљење о прихвату Повеље о оснивању Форума
црноморских регулатнорних тела, а у сарадњи са генералним секретаријатом Форума
постављен је превод комплетног сајта на српски језик (www.braf.info).
У циљу информисања запослених у Агенцији о актуелностима у области медија и
радиодифузије, Служба за односе са јавношћу од почетка године ради на прикупљању и
уређивању библиотеке, која се састојати од књига и часописа из наведених области. До
сада библиотека се састоји од 114 књига и 233 стручних часописа.
5. Служба заједничких послова
Служба заједничких послова обавља стручне, техничке и остале послове како би се
обезбедили услови за квалитетан, ажуран рад, односно одвијање свих активности и
послова у складу са Законом о радиодифузији и Статутом Републичке радиодифузне
агенције. У Служби заједничких послова укупно је запослено 18 лица.
У периоду јануар-децембар 2010. године евидентирано је 5611 посетилаца
Агенцији, од чега 2469 током радног времена, а остало су службе одржавања Агенције и
други извођаћи радова. Примљено је 4574 телефонских позива на централи, који се у
највећој мери односе на представке које грађани упућују Агенцији на рад емитера.
Писарница у 2010. години бележи укупно 11.706 докумената.
С обзиром да је 15. марта 2010. године, расписан Јавни конкурс за издавање
дозвола за емитовање телевизијског и/или радио програма на подручју региона и на
локалним подручјима, а на крају године, тачније 28. децембра 2010. године расписан још
један конкурс за сва празна места за која се може доделити дозвола за емитовање радио
програма на локалном подручју, целокупна преписка са подносиоцима пријава одвија се
преко писарнице, укључујући и заостале поступке са претходних конкурса око жалби,
приговора или тужби, тако да је пријем и достава документације судовима један од већих
послова писарнице.
Послови текућег одржавања рачунарске мреже, видео надзора, контроле приступа
и техничке подршке корисницима, у оквиру Службе, били су најизраженији 2010. године,
јер је систем снимања и репродукције снимљеног материјала подигнут на виши ниво, како
безбедности самог материјала, тако и брзине рада са материјалима.
Поред наведених радних активности Служба заједничких послова обухвата и
систематизоване послове дактилографа, архивара и возача, који су у 2010. години дали
огроман допринос несметаном функционисању рада Агенције. Дактилограф је обављао
све дактилографске и административне послове као што су: транскрипти са свих седница
Савета; пописивање документација која је на релацији РРА-судови; сва преписка око
прикупљања података од кабловских оператора; преписка са тужилаштвима око
прослеђивања утужења Организације за заштиту произвођача фонограма(ОФПС).
Архивари иначе често умножавају материјале (копирање), слажу материјале који се
односе како на јавни конкурс, тако и на документацију неопходну за све захтеве за
покретање прекршајних поступака које је покренула Агенција према емитерима или
лицима без дозвола за емитовање програма; припреме материјала за седнице Савета.
Возачи су осим свакодневног радног задатка да чланови Савета и запослени благовремено
стижу на догађаје како у самој Агенцији, тако и у осталим институцијама, одлазили на
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терен по целој Србији са Службом контроле и извршења, превозили неопходне материјале
и остала требовања Агенције. На све то треба додати да је организовање састанка ЕПРА у
Београду, октобра месеца 2010.године, осим Службе за односе са јавношћу, ангажовало и
све капацитете Службе заједничких послова, од обезбеђења до техничке подршке.
Такође, Служба је у највећој мери самостално обављала послове око припреме,
расписивања, објављивања Јавног конкурса у дневним новинама (оглас конкурса, листа
потпуних документација, одлука Савета-укупно три објаве током године), прегледања
документације, комуникације са Републичком агенцијом за електронске комуникације у
вези са конкурсом, комуникација са подносиоцима пријава током конкурса.
6. Финансијска служба
Финансијска служба обавља послове финансијског књиговодства, вођење
аналитике, помоћних књига и евиденција, рачуноводствено планирање, рачуноводствени
надзор и контрола, рачуноводствено извештавање и информисање, састављање и
достављање периодичних и годишњих финансијских извештаја, благајничко пословање,
обрачун зарада, накнада зарада и других примања запослених, обрачун и плаћање по
уговорима о делу, ауторским и другим уговорима, обрачун и плаћање пореза, доприноса и
других дажбина, састављање и достављање пореских пријава и других прописаних
обрачуна и евиденција, врши наплату и плаћање преко динарских и девизних рачуна и
води пословне књиге на рачунару. У Финансијској служби запослене су четири особе на
наведеним пословима.
Електронска веза са Управом за Трезор у току 2010.г. заснивала се ради
преузимања извода за 2010.годину и успостава електронског плаћање преко Управе за
Трезор. Преузета су почетна стања аналитичких картица главне књиге са
01.01.2010.године, ради књижења пословних трансакција. Наведени послови захтевали
додатно ангажовање запослених у служби како би се одговорило свакодневним потребама
које има Агенција, редовног књижења извода и плаћања, због тачности стања дуговања и
обавеза према повериоцима и емитерима.
У 2010.години послате су опомене емитерима на основу расположиве евиденције о
стању дуговања по основу неизмирене накнаде за емитовање радио и тв програма. Поред
писаних опомена, сваког месеца су контактирани национални и регионални емитери који
нису измирили дуг по опомени.
Редовно је вршено ажурирање списка послатих опомена са свим уплатама на
основу које су пристигле до рока за плаћање накнаде на бази књиговодствене евиденције.
За седнице Савета су спремани табеларни извештаји са прегледима дуговања
емитера по основу накнаде за емитовање програма, који нису измирили дуг по опоменама
које су приспеле за плаћање.
У току године обављана су сравњења стања потраживањас и обавеза са емитерима
по послатим опоменама ради усаглашавања стања књиговдствених евиденција.
Два пута је одговорено на Захтев за присуп информација од јавног значаја.
1) Први захтев се састојао од шест захтева од броја 1 до 6, од стране
„Транспарентност Србија“ из Београда, улица Бул.Деспота Стефана 36/I.
Односио се на поступак спровођења јавних набавки;
На овај захтев је одговорено у законском року дописом заведеним под бројем 08-1843/104661 од 31.08.2010.г.
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2) Други захтев је уследио од Савета за борбу против корупције, из Београда
улица Немањина 11, и односио се на склопљене уговоре са маркетиншким
агенцијама, продуцентским и РТВ кућама у вези са производњом и промоцијом
(емитовањем ) спотова у оквиру промотивних кампања и издвајања за
оглашавање у медијима који су разврстани према критеријуму њихове поделе
на штампане и електронске.
На овај захтев је одговорено такође у законском року дописом заведеним под бројем 081854/10-4718 од 10.09.2010.г.
Урађен је и усвојен Финансијски план за 2010.годину.
Урађени су Извештаји пресека стања утрошених средстава по Финансијском плану,
и то за период: Од 01.01. до 31.03.2010.године, затим за период од 01.01. до 30.06.2010.г.
Затим реализација Финансијског плана за период од 01.01. до 30.09.2010.г. и за
период: 01.01. до 31.10.2010.г., као прелиминарна анализа стања реализације
Финансијског плана пре израде завршног рачуна за 2010.годину.
Припрема података за упоредну анализу економских показатеља у 2010.години у
односу на 2009.год. Урађена је и компаративна анализа реализације Финансијског плана
РРА за период од јануара до октобра 2010.г. и предлог новог плана за 2011.годину.
Урађен је предлог и дато образложење Финансијског плана за 2011.г. који је Савет
РРА усвојио на својој 58.редовној седници од 08.12.2010.г.
У контакту са Пореском управом – Одељења Стари град, усаглашавано је стање
које РРА иам по основу пријављених пореза.
Евиденција у помоћној књизи основних средстава у књиговодству приликом
набавке основних средстава вођена је појединачно за сваки инвентарски број за набављена
средства исказана у фактури добављача.
Редовно су у овом периоду праћени законски прописи који се односе на област
финансијског пословања и рачуноводства. Одговарано је на разне дописе или су тумачени
законски прописе из области финансија који су се или односили на РРА или је њихова
примена била нејасна, па су се тим поводом тражила одређена мишљења или тумачења од
стране државних органа или институција. Дата су разна појашњењења и образложења у
виду информација око примена поједних законских одредби. Припремане су разне одлуке,
решења и упутства о редовном годишњем попису и обављене одговарајуће предрадње око
почетка овог посла и обавештена о томе ревизорска кућа ДСТ из Београда са којом РРА
има склопљен уговор.
У Београду,
дана 15.јуна 2011. године
Републичка радиодифузна агенција
председник Савета
Епископ јегарски др Порфирије (Перић)
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