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1. Увод
Републичка радиодифузна агенција (у даљем тексту: Агенција) је основана
Законом о радиодифузији („Сл. гласник РС", бр. 42/2002, 97/2004, 76/2005, 79/2005 др. закон, 62/2006, 85/2006 и 41/2009) 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.
Чланом 3 Закона о радиодифузији предвиђено је да се регулисање односа у
области радиодифузије заснива на начелима:
1) слободе, професионализма и независности радиодифузних јавних гласила, као
гаранције укупног развоја демократије и друштвене хармоније;
2) рационалног и ефикасног коришћења радиофреквенцијског спектра као
ограниченог природног богатства;
3) забране сваког облика цензуре и/или утицаја на рад радиодифузних јавних
гласила, чиме се гарантује њихова независност, независност њихових редакција
и новинара;
4) пуне афирмације грађанских права и слобода, а посебно слободе изражавања и
плурализма мишљења;
5) примене међународно признатих норми и принципа који се односе на област
радиодифузије, а нарочито поштовања људских права у овој области;
6) објективности, забране дискриминације и јавности поступка издавања дозвола за
емитовање;
7) подстицања развоја радиодифузије и стваралаштва у области радија и телевизије
у Републици Србији.
Финансијске услове за почетак рада Агенције обезбедила је Влада Републике
Србије октобра 2003, сходно одредбама из члана 116 Закона о радиодифузији, а од 1.
јануара 2007. године Агенција остварује приход само од накнаде коју емитери плаћају
за добијено право на емитовање програма, односно не користи буџетска средства и на
основу одредбе члана 34 стaва 7 Закона о радиодифузији, вишак прихода над
расходима преноси у буџет Републике.
1.1 Правни субјективитет и заступање Агенције
Орган Агенције је Савет Републичке радиодифузне агенције (у даљем тексту:
Савет) који доноси све одлуке о питањима из надлежности Агенције. Председник
Савета представља и заступа Агенцију, руководи радом Савета, потписује одлуке
Савета и стара се о њиховом извршавању, има овлашћења директора у остваривању
права, обавеза и одговорности по основу рада запослених у стручној служби Агенције и
обавља и друге послове утврђене законом и статутом, а у случају његове спречености,
Агенцију заступа заменик председника Савета. Састав Савета, избор, поступак
предлагања чланова Савета, неспојивост са чланством у Савету, мандат, трајање и
престанак мандата чланова и начин рада Савета Агенције утврђен је одредбама члана
22 - 33 Закона.
Aгенција 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 чланом 6
Закона о радиодифузији. Седиште Агенције је у Београду - Трг Николе Пашића бр.5.
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1.2. Организација рада Агенције
Организација рада Агенције заснива се на потреби функционалног и ефикасног
остваривања задатака Савета и Агенције (члан 45 Статута РРА).
Агенција има Стручну службу чије се функционисање регулише посебним
актом, а ради бољег увида у поједина етичка и правна питања чији садржај није
стриктно дефинисан Законом о радиодифузији (утврђивање општих програмских
правила и критеријума, заштита деце, заштита мањина, дефинисање говора мржње и
сл.), Савет може по потреби формирати стручни тим (Етички комитет) сачињен од лица
одговарајуће струке, који нису запослени у Агенцији.
Ради бољег увида у техничку проблематику испуњености техничких стандарда
које треба да задовоље емитери, Савет може, по потреби, формирати тим за процену
техничких стандарда (Стручно-техничку комисију) састављену од инжењера
адекватних профила који нису запослени у Агенцији.
Унутрашња организација и систематизација послова и задатака у Агенцији
ближе је одређена Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних
места у Агенцији, у складу са одредбама Закона о раду, Закона о радиодифузији и
Статута Агенције.
Овлашћења, права и надлежности Агенција остварује на основу:
- Закона о радиодифузији ("Сл. гласник РС", бр. 42/2002, 97/2004, 76/2005,
79/2005, 62/2006, 85/2006 и 41/2009);
- Закона о електронским комуникацијама („Сл. гласник РС“ бр. 44/10);
- Закона о оглашавању („Сл. гласник РС“ бр 79/05);
- Закона о јавном информисању („Сл. гласник РС “бр 43/03, 61/05, 71/09);
- Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“ бр. 33/97 и 31/01 и „Сл.
гласник РС“ бр. 30/10);
- Закона о ауторскoм и сродним правима („Сл. лист СЦГ“ бр. 61/04);
- Закона о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне
својине („Сл. гласник РС“ бр. 46/06);
- Закона о потврђивању Европске конвенције о прекограничној телевизији
(„Сл. гласник РС“ бр. 42/09);
- Стратегија за прелазак са аналогног на дигитално емитовање радио и
телевизијског програма у Републици Србији ("Сл. гласник РС", бр. 52/09 и
18/12) и Одлука о изменама стратегије за прелазак са аналогног на дигитално
емитовање радио и телевизијског програма у Републици Србији ("Сл. гласник
РС", бр.18/12);
- Стратегија развоја система јавног информисања у Републици Србији до 2016.
године ("Сл. гласник РС", бр. 75/12).
Ради спровођења овлашћења и надлежности из Закона о радиодифузији и других
закона, Савет Агенције је донео следећа акта1:
- Статут Републичке радиодифузне агенције („Сл. гласник РС“ бр. 102/05), уз
сагласност Скупштине;
- Стратегију развоја радиодифузије до 2013. године („Сл. гласник РС“115/05), уз
сагласност Владе Републике Србије;
- Пословник о раду Савета Републичке радиодифузне агенције;
- Правилник о издавању дозвола за емитовање програма;
1

Стратегију развоја радиодифузије у Републици Србији доноси Савет уз сагласност Владе Републике
Србије (члан 8 став 1 тачка 1) Закона о радиодифузији). Статут Агенције и Пословник о раду Савета
доноси Савет, с тим да Скупштина Републике Србије даје сагласност на Статут Агенције (члан 33 Закона
о радиодифузији). Правилници се доносе у складу са овлашћењима садржаним у Закону о
радиодифузији.

4

Републичка радиодифузна агенција, Извештај о раду за 2013. годину

-

-

Правилник о мерилима за утврђивање висине накнаде за емитовање радио и/или
телевизијског програма („Сл. гласник РС“ бр. 50/09), уз сагласност Владе
Републике Србије;
Правилник о поступку и условима изрицања мера и одузимању дозволе
емитерима;
Правилник о садржини и обрасцу легитимације лица овлашћеног за принудно
извршење одлука Савета Републичке радиодифузне агенције;
Правилник о садржају и формату жига за печаћење;
Правилник о обрасцу дозволе за емитовање програма;
Правилник о обрасцу дозволе за кабловско емитовање програма.

2. Рад Републичке радиодифузне агенције
2.1. Надлежност Републичке радиодифузне агенције
На основу члана 8 став 1 Закона о радиодифузији, Агенција је надлежна да:
1) доноси Стратегију развоја радиодифузије у Републици Србији, уз сагласност
Владе Републике Србије;
2) врши контролу и стара се о доследној примени одредаба закона;
3) издаје дозволе за емитовање програма и прописује образац за те дозволе;
4) прописује техничке, организационе и програмске услове за производњу и
емитовање програма, у складу са одредбама закона;
5) прописује правила која су обавезујућа за емитере, а којима се обезбеђује
спровођење радиодифузне политике у Републици Србији;
6) врши надзор над радом емитера у Републици Србији;
7) одлучује о представкама физичких и правних лица и о приговорима емитера у
вези са радом других емитера;
8) даје мишљење надлежним државним органима у вези са приступањем
међународним конвенцијама које се односе на област радиодифузије;
9) предузима одговарајуће мере према емитерима, у складу са законом;
10) обавља и друге послове, у складу са законом.
Поред наведених надлежности, Агенција обавља и послове који се односе на
предузимање мера у области радиодифузије у циљу:
1) заштите малолетника;
2) примене прописа о ауторским и сродним правима;
3) спречавања емитовања програма који садрже информације којима се подстиче
дискриминација, мржња или насиље против лица или групе лица због њиховог
припадања или неприпадања одређеној раси, вери, нацији, етничкој групи или
полу.
Послове из члана 8 став 1 тачке 1), 2), 3) и 6) Закона о радиодифузији Агенција
обавља као поверене послове.
Савет у складу са одредбом члана 7 став 2 Закона о радиодифузији доноси све
одлуке о питањима из надлежности Агенције.
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2.2. Савет Републичке радиодифузне агенције
Савет има девет чланова (члан 22 Закона о радиодифузији) који се бирају из
редова угледних стручњака из области које су од значаја за обављање послова из
надлежности Aгенције (медијски стручњаци, стручњаци за оглашавање, правници,
економисти, телекомуникациони инжењери и други). Чланове Савета бира Народна
скупштина Републике Србије, на предлог овлашћених предлагача, на период од шест
година.
Савет је у 2013. години радио у саставу:
Епископ јегарски др Порфирије (Перић), председник Савета,
Горан Караџић, заменик председника Савета,
Живојин Ракочевић, члан Савета,
проф. мр Горан Пековић, члан Савета,
Гордана Суша, члан Савета,
Горан Петровић, члан Савета,
Милош Рајковић, члан Савета,
Слободан Вељковић, члан Савета,
Божидар Николић, члан Савета.
ЧЛАНОВИ САВЕТА РРА
Епископ јегарски проф др
Порфирије, председник
Савета РРА
Горан Караџић, заменик
председника Савета РРА
Живојин Ракочевић
Проф. Горан Пековић
Гордана Суша
Горан Петровић
Милош Рајковић
Слободан Вељковић
Божидар Николић

Телефон: 011/2028700
Факс: 011/2028745
Телефон: 011/2028700
Факс: 011/2028745
Телефон: 011/2028700
Факс: 011/2028745
Телефон: 011/2028700
Факс: 011/2028745
Телефон: 011/2028700
Факс: 011/2028745
Телефон: 011/2028700
Факс: 011/2028745
Телефон: 011/2028700
Факс: 011/2028745
Телефон: 011/2028700
Факс: 011/2028745
Телефон: 011/2028700
Факс: 011/2028745

porfirije@rra.org.rs
goran.karadzic@rra.org.rs
zivojin.rakocevic@rra.org.rs
goran.pekovic@rra.org.rs
gordana.susa@rra.org.rs
goran.petrovic@rra.org.rs
milos.rajkovic@rra.org.rs
slobodan.veljkovic@rra.org.rs
bozidar.nikolic@rra.org.rs

Савет је, у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2013. године, одржао:
25 редовних седница на којима је разматрано 630 тачaкa дневног реда;
36 ванредних седница на којима је разматрано 260 тачака дневног реда.
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3. Одлуке Савета Републичке радиодифузне агенције
3.1. Дозволе за емитовање радио и/или телевизијског програма
3.1.1. Јавни конкурс за издавање дозвола за емитовање програма (терестријално)

Јавни конкурс за издавање дозволе за емитовање телевизијског програма за
подручје целе Републике, мрежа К5 објављен је 10. маја 2013. године. Савет је утврдио
Листу подносилаца пријава на Јавни конкурс за издавање дозволе за емитовање
телевизијског програма за национално подручје, чије су пријаве потпуне и поднете у
предвиђеном року („Сл. гласник РС” бр. 63/13 од 19.07.2013. године) уз коју су
објављени критеријуми према којима Савет одлучује о издавању дозвола за емитовање
телевизијског програма. Савет није издао дозволу за емитовање телевизијског програма
за подручје Републике Србије – мрежа К5.
Савет је поново расписао Јавни конкурс за издавање дозволе за емитовање
телевизијског програма за за подручје целе Републике (24.10.2013. године). Савет је
утврдио Листу подносилаца пријава на Јавни конкурс за издавање дозволе за
емитовање телевизијског програма за национално подручје, чије су пријаве потпуне и
поднете у предвиђеном року („Сл. гласник РС” бр. 04/14 од 17.01.2014. године) уз коју
су објављени критеријуми.
Такође, Савет је на основу расписаних Јавних конкурса донео одлуку о
издавању дозвола за три регионалне телевизијске станице (од којих је једна на
територији Београда), две регионалне радио станице, 12 телевизијских станица и 13
радио станица на локалном подручју.

3.1.2. Издавање дозвола за кабловско емитовање програма

Савет поступајући у складу са чланом 40 Закона о радиодифузији издаје дозволе
за кабловско емитовање програма без јавног конкурса, а на захтев оператора. Током
2013. године донето је 344 решења о издавању дозвола за кабловско емитовање
програма. Регистар издатих дозвола за кабловско емитовање доступан је на званичном
сајту Агенције.2

2

Савет доноси одлуку о висини годишње накнаде за кабловско емитовање програма и иста износи 5% од
појединачне годишње накнаде коју плаћају емитери којима је издата дозвола за емитовање програма на
Јавном конкурсу, у зависности од оквирне жељене зоне сервиса за коју се издаје дозвола за кабловско
емитовање програма. У случајевима када за жељену зону сервиса на којој ће се вршити кабловско и/или
сателитско емитовање програма није издавана дозвола на јавном конкурсу, висина појединачне годишње
накнаде за кабловско емитовање програма износи 5% од висине појединачне накнаде за ту жељену зону
покривања утврђену на основу Правилника о мерилима за утврђивање висине накнаде за емитовање
радио или телевизијског програма. На наведену одлуку сагласност даје Влада Републике Србије.
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3.1.3. Престанак важења дозволе пре истека времена на које су издате

Савет је донео 21 одлуку о одузимању дозволе пре истека рока на које су издате:
због неплаћања накнаде за емитовање радио и/или телевизијског програма (10 дозвола),
на основу захтева емитера3 да више не намерава да емитује програм (10 дозвола) и због
престанка постојања правног лица (1 дозвола).
У складу са чланом 61 тачка 1) Закона о радиодифузији (емитер писмено
обавестио да више не намерава да емитује програм), Савет је донео 10 одлука:
1. HDV д.о.о.из Новог Сада, ул. Гогољева бр. 23- HD Music кабловско емитовање,
2. Телевизија Православне епархије жичке Логос, ул. Др Милутиновић бб,
Трстеник - Радио Логос,
3. Naxi Предузеће за шпедицију, саобраћај и инжењеринг д.о.о, ул. Бежанијских
илегалаца 26, Нови Београд - Naxi radio кабловско емитовање,
4. Д.о.о."Istok company", ул. Јасиковачка петља бб, Салаш - Телевизија Исток,
5. "САТ ДМ ПЛУС ТВ" д.о.о, ул. Љубичевска-насеље бб, Пожаревац - ДМ САТ
кабловско емитовање,
6. Радио Омега д.о.о, ул. Маршала Тита 77, Бачка Топола - TV Media System
кабловско емитовање,
7. Прометно и услужно д.о.о. "Links" из Пријепоља, ул. Валтерова 36 - Радио 033,
8. Акционарско друштво "Тимочка телевизија и радио", ул. Љубе Нешића 38,
Зајечар - Бест телевизија кабловско емитовање,
9. "Струјини ТВ Канал Д"д.о.о. из Београда Устаничка бр.64- ТВ Канал Д
кабловско емитовање,
10. Друштво за производњу и емитовање програма "Телевизија БГД" д.о.о. из
Београда - ТВ БГД кабловско емитовање.
У складу са чланом 61 тачка 9) Закона о радиодифузији (емитер није измирио
обавезу плаћања накнаде за дозволу за емитовање програма), Савет је донео 10 одлука:
1. Предузеће за спољну трговину "Палма ЛТД" д.о.о., Београд - ТВ Палма
кабловско емитовањe,
2. Радио телевизија Зона д.о.о, ул. Бранка Радичевића 30, Ниш - ТВ Зона,
3. "Банкер" д.о.о. из Ниша, ул. Вождова 13 - ТВ Банкер,
4. Предузеће Тануки д.о.о. из Пирота, ул. Светозара Милетића 47 - Радио Тануки,
5. Радио телевизија РЕД 9 д.о.о. из Суботице, Трга цара Јована Ненада 15 - ТВ Ред
9 кабловско емитовање,
6. Д.о.о. за каблирање Антена Сат - Вршац, Ул. Трг Светог Теодора Вршачког 8 ТВ Антена Сат кабловско емитовање,
7. Радио телевизија "Зона" д.о.о. из Ниша, ул. Бранка Радичевића 30 - ТВ Зона
кабловско емитовање,
8. МТС - Моја ТВ станица д.о.о. из Београда, ул. Макензијева 24 - ТВ МТС
кабловско емитовање,
9. "Фијенс" д.о.о. у стечају за производњу, промет и улусге, ул. Тицанова 2, Нови
Сад - Радио Јесењин,
10. Предузеће за спољну и инутрашњу трговину на велико и мало експорт-импорт,
маркетинг и комерцијалне услуге, угоститељство, саобраћај и туризам "Студио"
д.о.о., ул. Милана Топлица бр. 10, Лесковац - ТВ Студио.
У складу са чланом 8 и 41 став 1 Закона о радиодифузији (престанак постојања
правног лица), Савет је донео једна одлука о престанку важења дозволе за емитовање
3

Емитер је физичко или правно лице које је регистровано за делатност производње и емитовања радио
или телевизијског програма и коме је у складу са одредбама Закона о радиодифузији издата дозвола за
емитовање програма (члан 4 тачка 8) Закона о радиодифузији).
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програма пре истека времена на који је издата:
1. Art Television - канал културе предузеће за радио-телевизијску дифузију д.о.о. у стечају из Београда, ул. Владете Ковачевића 6 - АРТ ТВ кабловско емитовање.
3.1.4. Остале одлуке Савета које се односе на дозволе за емитовање програма

Савет је донео одлуке о подношењу надлежном суду 12 предлога за извршење на
основу извршне исправе против привредних субјеката који нису измирили дуг настао
на основу плаћања накнаде за емитовање програма:
1. MHC DOO, Београд, Тоше Јовановића 11, - TV MHC;
2. Радио Вршац у мешовитој својини, Вршац, Омладински трг број 17 – Радио
Вршац;
3. HDV DOO, Гогољева бр. 23, Нови Сад – HD MUSIC;
4. Радио телевизија Зона д.о.о., Ниш, Бранка Радичевића бр. 30 – ТВ Зона;
5. Банкер д.о.о., Ниш, Вождова бр. 13 – ТВ Банкер;
6. Радио-телевизија 34М д.о.о., Крагујевац, Ивана Цанкара бр. 2 – ТВ ИН;
7. Друштво за радио и телевизијске активности „Телевизија Европа“ д.о.о.,
Ћуприја, Зелена Пијаца бб – ТВ Европа;
8. Специјализовано предузеће за радиодифузне, видео и аудио услуге „TV-VIDEO
SPECTRUM“, Лазаревац, Пере Ерјавеца бб – ТВ Спектрум;
9. Привредно друштво за производњу и услуге „Павловић - СЈ“ д.о.о., Жагубица ТВ АС;
10. Телевизија Грм д.о.о., Горњи Милановац, Тихомира Матијевића – ТВ Грм;
11. Предузеће Тануки д.о.о., Пирот, Светозара Милетића 7 – РТВ Тануки;
12. „Радио Опанак“ доо, Мионица, ул. др Јове Алексића број 12 – Радио Опанак.
Донете су и две одлуке о подношењу пријаве потраживања у стечају:
1. Д.о.о. РТВ 5 – у стечају, Ниш, ТПЦ „Калча“ ламела А, 3 спрат – РТВ 5;
2. Радио Вршац д.о.о. у мешовитој својини у стечају, Вршац, ул. Омладински трг
17 – Радио Вршац.
Након доношења одлуке Савета о Изменама и допунама Одлуке о висини
накнаде за емитовање телевизијског и/или радио програма („Сл. гласник РС“ број
75/13) којом су утврђене висине годишњих накнада за емитовање телевизијског и/или
радио програма на свим подручјима, усаглашене са званичним подацима Републичкој
завода за статистичку о Попису становништва, домаћинства и станова 2011. у
Републици Србији, донето је 2.616 решења о утврђивању висине накнаде за емитовање
програма.4
4

Емитер за добијено право на емитовање програма плаћа одговарајућу накнаду. Висина накнаде за
емитовање програма утврђује се на основу следећих критеријума: 1) броја становника на подручју на
коме се емитује програм, на основу званичних података органа надлежног за послове статистике, и 2)
програмске концепције емитера, односно порекла и врсте програма који се емитује, и то: а) удела
научно-образовних, културно-уметничких, дечјих или сопствених информативних програма, у укупном
програму који се емитује; б) удела програма сопствене продукције или програма независних продукција
са садржајима из подтачке а) ове тачке, преко квоте утврђене овим законом; в) удела програма других
домаћих емитера или преведених страних програма. Висину накнаде за емитовање програма утврђује
Агенција, уз сагласност Владе Републике Србије, при чему висина накнаде за емитовање радио програма
износи 5% висине накнаде утврђене за емитовање телевизијског програма. Висина накнаде за емитовање
програма утврђује се на годишњем нивоу, а емитер плаћа месечно Агенцији 1/12 утврђене годишње
накнаде, осим приликом издавања дозволе. Агенција доноси ближа мерила за утврђивање висине
накнаде за емитовање програма на основу наведених критеријума. Агенција може у току важења издате
дозволе за емитовање програма да измени висину накнаде у зависности од измена у програму који се
емитује. Одлука Агенције о измени висине накнаде мора бити образложена. (члан 66 Закона о
радиодифузији).
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3.2. Промена идентификационог знака
Савет је на основу захтева емитера, сходно члану 69 Закона о радиодифузији,
донео 11 одлука о промени идентификационог знака и то:
1. Радио телевизија туристички радио Небојша Ристић ПР, Баре, Кнић - Радио
Ружа Гружа у „Радио Груже 95,4 FM“,
2. „Еколошки радио Фрушка гора“ д.о.о. за информативну, маркетиншку и забавну
делатност, Врдник, Видовданска бб – Радио Еко ФГ у „Радио Фрушка гора“,
3. Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o. из
Београда, ул. Незнаног јунака бр. 1 – Pink History у „Pinkpedija“,
4. Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o. из
Београда, ул. Незнаног јунака бр. 1 – Pink DJ у „Pink Music 4“,
5. Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o. из
Београда, ул. Незнаног јунака бр. 1 – Pink Kuvar у „Pink Music 5“,
6. Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o. из
Београда, ул. Незнаног јунака бр. 1 – Pink Legend у нови „Pink Horor“,
7. „Тимочка телевизија и радио“ д.о.о из Зајечара, ул. Љубе Нешића бр. 38 –
Тимочки радио у нови „Best radio“,
8. Jasmina Simović PR Agencija za marketing „ Master craft“ из Милићева Села,
општина Пожега, ул. Милићево Село 157 – Radio Cool 917 у „Кlik FМ 91,7
МHz“,
9. Друштво за радиотелевизијску делатност, маркетинг и консалтинг РТВ Центар
д.о.о. из Београда, ул. Устаничка 64- Радио Центар у Први радио 96,2,
10. Привредно друштво Energy radio d.o.o. из Београдa, ул. Милешевска бр. 29 –
RADIO ENERGY у „КAROLINA“,
11. Друштво за емитовање радио и телевизијског програма „Комета“ д.о.о. из Бора,
ул. Моше Пијаде 29/5 – Радио Комета 030 у Клик ФМ 030.
3.3. Промена програмског елабората
Савет је у 2013. години је на основу захтева емитера, сходно члану 39 став 3
Закона о радиодифузији и тачке 1.1 Опште обавезујућег упутства о понашању емитера 5,
дао сагласност на промену програмског елабората следећим емитерима:
1. Привредно друштво за производњу и емитовање РТВ програма Индех д.о.о. из
Београда, Шумадијски трг 6а – Радио Индекс,
2. Производно услужно предузеће Бис комерц д.о.о из Крагујевца, Кнеза Милоша 8
– Радио Бис,
3. Д.о.о за производњу, трговину и услуге „Matrix D“ из Чачка, др Драгише
Мишовића 73/1 – Радио ТДИ Централ,
4. Балтазар д.о.о из Ниша, Булевар Немањића 2, 15 спрат – Радио Јат 90,5MHZ,
5. Радио 5 Д.о.о за радиодифузију из Новог Сада, Булевар Ослобођења 81 – Тди
радио107,5MHZ,
6. ЈП градски информативни центар Аполо из Новог Сада, Трг Слободе бр. 3/III –
Новосадска ТВ.
5

Дозволом за емитовање програма утврђују се програмски и технички стандарди за производњу и
емитовање радио и телевизијског програма (члан 39 став 3 Закона о радиодифузији).
Тачка 1.1 Опште обавезујућег упутства о понашању емитера - Емитери су дужни да у свему поштују
услове под којима им је дозвола издата, нарочито у погледу општих програмских стандарда прописаних
Законом.У погледу програмских обавеза емитер није обавезан да стриктно поштује програмску шему
предату на конкурсу, али је дужан да оквирно поштује општи програмски концепт из конкурсне
документације. Промена профила програмау погледу класификације емитера из члана 45 Закона,
дозвољена је само уз изричиту сагласност Агенције.
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3.4. Промена власничке структуре
Сваку промену власничке структуре емитер мора претходно у писаној форми да
пријави Агенцији, ради контроле структуре, порекла капитала и утврђивања постојања
недозвољене медијске концентрације.
На основу наведених одредби из члана 41 и 103 Закона о радиодифузији у 2013.
години Савет је донео 23 одлуке о давању претходне сагласносте за промену власничке
структуре:
1. Д.о.о. Радио Срем из Руме, ул. Главна 172/а – Радио Срем,
2. РТВ Панонија д.о.о из Новог Сада, ул. Хајдук Вељкова 11 – ТВ Панонија,
3. Радиодифузно друштво „Пингвин“ д.о.о. из Београда, ул. Београдског батаљона
57 – Радио Пингвин,
4. Буба Мара Радио XXX д.о.о. из Калуђерице, ул. Краља Петра I 34 - Радио X,
5. Радио телевизија туристички радио Небојша Ристић ПР, Баре, Кнић – Радио
Ружа Гружа,
6. Предузеће за радиодифузију, маркетинг и услуге Broadcast Media Groupu д.о.о.
из Ариља, ул. Милоша Глишића 28 - Фан Радио,
7. „Радио Јат“ д.о.о. из Београда, ул. Краљице Марије 57/55 – Радио Јат,
8. Друштво за емитовање радио и телевизијског програма Комета доо, ул. Моше
Пијаде 29/5, Бор – Радио Комета,
9. ТВ канал Ултра д.о.о. из Београда, ул. Браће Јерковић бр.117в – ТВ Ултра, Mini
Ultra и IQS Life,
10. Д.о.о „Регионална телевизија Ваљево плус“ из Ваљева, ул. Вука Караџића број
54 – ТВ Ваљево Плус,
11. Euro Alfa eksport import d.o.o. из Суботице, ул. Босе Милићевић бр. 1 – SU City
radio,
12. Д.о.о. Радио Срем из Руме, ул. Главна 172/а – Радио Срем (24.06.2013. године),
13. Jet company д.о.о из Кикинде, ул. Михајла Пупина 11 – ВК ТВ и ВК Радио,
14. Друштво за радиотелевизијску делатност, маркетинг и консалтинг РТВ Центар
д.о.о из Београда, ул. Устаничка 64 – Радио Центар,
15. Регионална телевизија Ваљево плус д.о.о из Ваљева, Вука Караџића 54 – ТВ
Ваљево,
16. РДП „Б92“ а.д. из Београда, Булевар Зорана Ђинђића 64 – ТВ Б92,
17. Привредно друштво за радио и телевизијске активности Мостнет РТВ Д.О.О. из
Прокупља, ул. Југ Богданова 94 – ТВ Мостнет,
18. Привредно друштво „Hit music FM” из Београда, Обилићев венац бр. 30 – Hit
music FM,
19. Предузеће за услуге и информисање „Екран“ о.д. Енвер Исламовић и др. из
Новог Пазара, ул. Хилма Рожајца бр.55 – Санџак ТВ,
20. РТВ Рубин из Крушевца, ул. Мајке Југовића 11/33 – Радио Рубин и ТВ Рубин,
21. Радио телевизија „Четири С“ д.о.о. из Бојника, ул. Стојана бр. бб – ТВ 4С,
22. Предузеће за производњу, трговину и услуге Context Д.О.О. из Београда, ул.
Хајдук Вељка 16б, Гроцка – Радио Пулс,
23. SKY PLUS DOO маркетиншке активности продукција и радио дифузна
делатности Београда из Београда ул. Табановачка 5 – Sky plus.
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3.5. Оглашавање државних органа, политичких организација и других органа и
организација
Савет је поступао по захтевима, ради давања мишљења да ли огласне поруке
државних органа и организација и других органа и организација испуњавају услове из
члана 14, 16 и 86 Закона о оглашавању, тачније да ли се исте, у случају емитовања без
накнаде, урачунавају у време ТВ оглашавања.
1. Захтев РТС-а и Олимпијског комитета Србије (ОКС) за емитовањем спота који
се односи на Летње игре у Лондону 2012, а у циљу популаризације олимпијског
покрета и помоћи ОКС-у при прибављању средстава олимпијских
репрезентативаца на Зимске игре у Сочију 2014. године и Летње Олимпијске
игре у Рио де Жанејру 2016. године;
2. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – спот о регистрацији
пољопривредних газдинстава;
3. Удружење новинара Србије, Независно удружење новинара Србије, Независно
друштво новинара Војводине, Асоцијација независних електронских медија и
ПУ Локал прес – спот о медијској писмености;
4. Кабинет Председника Народне скупштине – спот „Приоритет за децу и
труднице“;
5. Министарство унутрашњих послова, Дирекција полиције, Жандармерија
Београд – ТВ и радио спот „АДА 2013“;
6. Православни Епископ будимљанско–никшићки – ТВ и радио спот „800 година
од оснивања манастира Ђурђеви Ступови у Беранама“;
7. Свети Архијерејски Синод СПЦ – спот Миланског едикта.
3.6. Надзор над радом емитера
3.6.1.Надзор над радом Јавних радиодифузних сервиса

Носиоци јавног радиодифузног сервиса у Републици Србији су републичка и
покрајинска радиодифузна установа.
Савет именује и разрешава чланове Управног одбора радиодифузних установа и
предлаже кандидате за чланове Програмског одбора.
Агенција врши надзор над програмима радиодифузних установа, а посебно у
остваривању општег интереса у области јавног радиодифузног сервиса.
3.6.1.1. Именовање чланова Управног одбора и предлагање кандидата за Програмски
одбор

У току 2013. години истекао је мандат једном члану Програмског одбора
Радиодифузне установе Србије и двојици чланова Управног одбора Радиодифузне
установе Војводине.
Савет је расписао Јавни позив и предложио кандидате за члана Програмског
одбора Радиодифузне установе Србије, а одлуку о предлогу кандидата је објавио на
сајту Агенције и у Службеном гласнику.
Савет је, такође, расписао Јавни позив, утврдио листу кандидата за два члана и
донео одлуку о именовању два члана Управног одбора Радиодифузне установе
Војводине.
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3.6.1.2.Извештаји о раду јавних сервиса

Програми који се производе и емитују у оквиру јавног радиодифузног сервиса
од општег су интереса и обухватају програме информативног, културног, уметничког,
образовног, верског, научног, дечјег, забавног, спортског и других садржаја, којима се
обезбеђује задовољавање потреба грађана и других субјеката и остаривање њихових
права у области радиодифузије.
Програмима који се производе и емитују у оквиру јавног радиодифузног сервиса
мора да се обезбеди разноврсност и избалансираност (међусобна усклађеност или
усаглашеност) садржаја којима се подржавају демократске вредности савременог
друштва, а нарочито поштовање људских права и културног, националног, етничког и
политичког плурализма идеја и мишљења.
Агенција прати рад радиодифузних установа у складу са наведеним одредбама
Закона и на основу тога израђује извештаје. Током 2013. године Савет је усвојио
следеће извештаје:
1. „Извештај о начинима испуњавања законских и програмских обавеза РТС за
2012. годину“;
2. „Јавни сервис радио-телевизија Србије – Начини испуњавања законских и
програмских обавеза у периоду јануар-април 2013. године“;
3. „Упоредни извештај о надзору програма комерцијалних емитера и програма
јавног сервиса у вези са поштовањем одредби закона о оглашавању за период
јул-децембар 2012. и јануар-јун 2013. године“.
3.6.2 Извештаји и анализе о раду емитера

У вршењу надлежности надзора над радом емитера, Агенција је дужна да се
посебно стара о томе да емитери у свему поштују услове под којима им је дозвола
издата, нарочито у погледу општих програмских стандарда прописаних Законом. У
складу са тим у току 2013. године Савет је усвојио:
1. Извештај „Начини испуњавања законских и програмских обавеза комерцијалних
емитера у току 2012. године“;
2. Извештај „Заштита деце и омладине - означавање програмских садржаја код
националних ТВ емитера“.
3.6.3 Представке и приговори

Агенција сходно члану 8 став 1 тачка 7 Закона о радиодифузији одлучује о
представкама физичких и правних лица и о приговорима емитера у вези са радом
других емитера.
Сходно наведеном, а у складу са чланом 14 Закона о радиодифузији физичка и
правна лица имају право да Агенцији подносе представке у вези са садржајем програма
емитера, ако сматрају да се тим програмима вређају или угрожавају њихови лични
интереси или општи интереси. У том смислу на сајту Агенције направљен је образац за
попуњавање представке/приговора.
У 2013. години Агенцији је поднето 524 представке и 10 приговора. Када се већи
број представки односи на исти програмски садржај једног емитера, то се у складу са
одредбама Закона о општем управном поступку доноси одлука о спајању поступка.
Такође, када Савет покрене поступак по службеној дужности против емитера због
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емитовања одређеног програмског садржаја, представке грађана које се односе на
повреду општег интереса, сматрају се обавештењем грађана у складу са одредбама
Закона о општем управном поступку. Представке које су се односиле на питања која
нису из надлежности Агенције, достављане су надлежним органима или
организацијама.
Током 2013. године Савет је одлучивао по следећим представкама:
1. Представка Марије Банзић из Београда против емитера Предузеће за шпедицију,
саобраћај и инжењеринг Нахи Д.О.О. – Накси радио, због неемитовања
информативног програма и програма за децу;
2. Представка Стефана Косанина из Ниша против емитера City radio из Ниша, због
неемитовања програма у складу са елаборатом;
3. Представка Ненада Станковића из Београда у вези са садржајем емитера
Предузеће у друштвеној својини за комуналне делатности „Други –октобар“, ул.
Стевана Немање 26, Вршац – ТВ ИН Октобар, због емитовања програма без
скраћеног идентификационог знака;
4. Представка „Ringier Axel Springer” d.o.o из Београда против емитера Pink
International Company d.o.o – ТВ Пинк из Београда због вођења негативне
кампање против дневних новина „Блиц“ и њених уредника;
5. Представка Горана Јовановића из Врања против емитера Предузеће за
производњу, промет и услуге М О.Д. – Радио Фокус плус, због емитовања
програма који није у складу са условима из издате дозволе за емитовање
програма;
6. Представка Општине Врњачка Бања из Врњачке Бање против емитера Јавно
предузеће „РТВ Врњачка Бања“ – ТВ Врњачка Бања, због неемитовања
информација од локалног значаја чиме је угрозио јавни интерес;
7. Представка Општинског одбора Српске напредне странке у Медвеђи против
емитера Јавног предузећа „Радио Медвеђа“ – Радио Медвеђа, због преношења
на увредљив начин саопштења г-дина Мирослава Шуковића;
8. Представка Драгана Ђиласа против емитера Предузеће за информисање и
маркетинг „Pink International Company“ – ТВ Пинк, због једностраних напада на
личност;
9. Представка Предузећа за телевизијску, филмску и видео продукцију „BS Group“
против емитера Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и
телевизију „Happy TV“ – Nacionalna Happy TV, због настанка емитовања
серијала „Црни Груја 1 и 2“ након истека лиценце;
10. Представка Игора Божића против емитера Радио Србобран друштво са
ограниченом одговорошћу за информисање – Радио Србобран због
непоштовања обавезе истинитог, благовременог и објективног обавештавања;
11. Представка Исидоре Крањчевић против емитера ТВ Ултра, због коришћења
језика непримереног деци у цртаном филму Наруто;
12. Представка Владимира Рушкуцог против Радиодифузне установе „Радио
телевизија Србије“ – РТС, због емитовања ТВ драме „Просек“ без прибављене
сагласности;
13. Представка Јагоде Милосављевић, против емитера Предузеће за информисање и
маркетинг „Pink International Company“ – ТВ Пинк због повреде личног
интереса програмским садржајем у емисији „Тренутак истине“.
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Током 2013. године поднете су и разматране следећи приговори на седницама:
1. Приговор РТВ „Енигма“ д.о.о. – РТВ Енигма против емитера Форума жена
Пријепоља – ТВ Форум, због кршења одредби Закона о јавном информисању;
2. Приговор „Краљевачка телевизија“ д.о.о. – КА ТВ против емитера Привредно
друштво Радио телевизија Краљево – ТВ Краљево, због повреде услова под
којима је издата дозвола за емитовање програма.
3.7.Изречене мере
Савет може емитеру изрећи опомену и упозорење6, а може му привремено или
трајно одузети дозволу за емитовање програма. Током 2013. године Савет је изрекао
девет мера опомене, две мере упозорења и једну меру привременог одузимања дозволе.
Савет је изрекао меру опомене следећим емитерима:
1. Предузећу за радиодифузну делатност и маркетинг „Radio Seven“ д.о.о. Ниш,
Булевар Немањића бр. 2 – Radio TDI Seven због емитовања радио програма који
није у складу са условима из издате дозволе за емитовање програма (повреде
одредбе одељка 1 тачка 1) Кодекса понашања емитера у вези са чланом 39 став
3 Закона о радиодифузији),
2. „Радио 5“ д.о.о. за радиодифузну делатност, Нови Сад, Булевар ослобођења бр.
81 – ТДИ радио 107,5MHz због емитовања радио програма који није у складу са
условима из издате дозволе за емитовање програма (повреде обавезе утврђене
одредбама одељка 1 тачка 1) Кодекса понашања емитера у вези са чланом 39.
став 3. Закона о радиодифузији),
3. „Балтазар“ д.о.о. Ниш, Булевар Немањића бр. 2 – Радио Јат 90,5MHz због
емитовања радио програма који није у складу са условима из издате дозволе за
емитовање програма (прекршене обавезе утврђене одредбама одељка 1. тачка 1)
Кодекса понашања емитера у вези са чланом 39 став 3 Закона о радиодифузији),
4. „Радио Јат“ д.о.о. за радиодифузију, Београд, ул. Алексе Ненадовића бр. 19-21 –
Радио Јат због емитовања радио програма који није у складу са условима из
издате дозволе за емитовање програма (прекршене обавезе утврђене одредбама
одељка 1 тачка 1) Кодекс понашања емитера у вези са чланом 39 став 3 Закона о
радиодифузији),
5. „Беоцедип“ д.о.о. Београд, ул. Алексе Ненадовића бр. 19-21 – Радио Стари Рас
због емитовања радио програма који није у складу са условима из издате
дозволе за емитовање програма (прекршене обавезе утврђене одредбама одељка
1 тачка 1) Кодекс понашања емитера у вези са чланом 39 став 3 Закона о
радиодифузији),
6. Привредном друштву Радио и телевизија Краљево и Ибарске новости д.о.о., ул.
Конарево 800б – ТВ Краљево због емитовања телевизијског програма који није
у складу са условима из издате дозволе за емитовање програм (прекршене тачке
6

Опомена из члана 17. ст. 1. и 2. Закона о радиодифузији изриче се емитеру који први пут прекрши неку
од обавеза утврђених овим законом или актом Агенције донетим на основу овог закона. Опомена се не
објављује у јавним гласилима. Упозорење се изриче емитеру који: 1) и поред изречене опомене настави
да поступа супротно обавезама утврђеним овим законом или актом Агенције донетим на основу овог
закона; 2) први пут прекрши неку од обавеза утврђених овим законом али на начин да то кршење
озбиљно угрожава остваривање начела регулисања односа у области радиодифузије; 3) прекрши неки од
услова који су садржани у издатој дозволи за емитовање програма. Приликом изрицања упозорења
Агенција је дужна да изричито наведе обавезу коју је емитер повредио, као и да утврди мере које емитер
треба да предузме како би се повреда отклонила. Упозорење се објављује у јавним гласилима, а обавезно
у програму оног емитера на којег се упозорење односи.
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1.1. и 1.2. Кодекса понашања емитера, члана 39 став 3 и члана 69 Закона о
радиодифузији),
7. Радиодифузној установа Војводине „Радио телевизија Војводине“ из Новог
Сада, ул. Игњата Павласа бр. 3 – РТВ 1 због кршења обавезе утврђене
одредбама члана 3. став 1. и 79 Закона о радиодифузији7 и тачке 2.2. и 2.3.
Опште обавезујућег упутства о понашању емитера,
8. Удружењу грађана „Форма Плус“ из Бајине Баште – Радио Четири због
непоштовања програмских услова из издате дозволе за емитовање програма
(прекршене обавезе утврђене одредбама члана 95 став 3 Закона о
радиодифузији8 и тачке 1.1. Опште обавезујућег упутства о понашању емитера),
9. Радиодифузном предузећу „Б92“ а.д. из Београда – Радио Б92 због повреде
обавезе из Одељка 10 став 2 Општеобавезујућег упутства о понашању емитера.
Савет је изрекао меру упозорења Друштву за радиотелевизијску делатност,
маркетинг и консалтинг "РТВ Центар" д.о.о. Радио Центар због повреде одредбе
члана 68 став 1 тачка 6 Закона о радиодифузији и одељка 13.10 Кодекса понашања
емитера.
Предузећу за информисање и маркетинг „Pink International Company“ д.о.о. из
Београда, ул. Незнаног јунака бр. 1 – ТВ Пинк, Савет је изрекао меру упозорења због
повреде обавезе утврђене одредбама тачке 2.3, 2.8. и 10.2 Опште обавезујућег упутства
о понашању емитера.
Савет је донео одлуку о привременом одузимању дозволе 9 емитеру AD
„Interspeed“ у стечају из Београда – Радио Фокус, због повреде одредбе Одељка 13
тачка 10 Опште обавезујућег упутства о понашању емитера.
3.8.Поступци пред надлежним органима
3.8.1 Емитовање телевизијског/радијског програма од стране физичких/правних лица
којима није издата дозвола за емитовање програма

Поступајући по извештајима РАТЕЛ- а о контроли радио-фреквенцијског
спектра за радио и телевизијске станице које на подручју Републике Србије емитују
радио/телевизијске програме без дозволе за емитовање програма, Савет је донео седам
решења о забрани емитовања програма за физичка/правна лица која емитују програм
7

Чланом 79 Закона о радиодифузији предвиђене су посебне обавезе при производњи и емитовању
информативног програма. Носиоци јавног радиодифузног сервиса су дужни да при производњи и
емитовању информативних програма поштују принцип непристрасности и објективности у третирању
различитих политичких интереса и различитих субјеката, да се залажу за слободу и плурализам
изражавања јавног мишљења, као и да спрече било какав облик расне, верске, националне, етничке или
друге нетрпељивости или мржње, или нетрпељивости у погледу сексуалне опредељености.
8
Садржај програма који емитују радио и/или телевизијске станице цивилног сектора мора бити у вези са
облашћу деловања невладине организације или удружења грађана, које је оснивач станице (члан 95. став
3. Закона о радиодифузији).
9
Емитеру који, и поред изреченог упозорења у смислу члана 18. Закона о радиодифузији, настави да не
извршава одредбе Закона о радиодифузији или прописа донетих на основу њега или не поштује услове
предвиђене дозволом за емитовање програма, или који не поступи по мерама за отклањање учињених
повреда које је Савет утврдио у изреченом упозорењу, Савет изриче привремено одузимање дозволе за
емитовање програма, у трајању до 30 дана. Емитеру који не извршава своје обавезе, а коме је претходно
најмање три пута била изречена мера привременог одузимања дозволе за емитовање, изриче се трајно
одузимање дозволе за емитовање програма. (члан 63 Закона о радиодифузији)
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без издате дозволе Агенције, као и три закључка о дозволи извршења извршних
решења о забрани емитовања програма.
У оквиру својих надлежности, а на основу члана 113 у вези са чланом 38 Закона
о радиодифузији, Агенција подноси и захтеве за покретање прекршајног поступка
против лица која емитују програм без издате дозволе. Савет је донео одлуку о
подношењу девет кривичних пријава надлежном тужилаштву против
физичких/правних лица која емитују програм без дозволе и/или су повредили и
скинули службени печат Агенције стављен у поступку забране емитовања програма.
3.8.2 Поступци покренути због кршења Закона о оглашавању

Агенција врши надзор над применом одредби Закона о оглашавању којима се
уређује оглашавање путем телевизијских и радио програма.
Због кршења одредби Закона о оглашавању поднето је 19 захтева за покретање
прекршајног поступка, за укупно 1.170 прекршаја, најчешће због времена трајања
рекламних блокова, као и пет пријава за привредне преступе, због оглашавања
алкохолних пића.
3.9.Мишљења на прописе који се односе на област радиодифузије
У складу са чланом 16 Закона о радиодифузији, Савет је током 2013. године дао
мишљења на захтев државних и других органа и организација, приликом припреме
прописа који се односе на област радиодифузије, и то:
1. Предлог одлуке о оснивању Координационог тела за процес приступања
Републике Србије Европској унији;
2. Закључак о именовању представника Републике Србије у телима за спровођење
Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и
њихових држава чланица са једне стране и Републике Србије са друге стране;
3. Нацрт Правилника о изменама Правилника о утврђивању плана расподеле
фреквенција/локација за терестричке аналогне ФМ и ТВ радиодифузне станице
за територију Републике Србије;
4. Предлог Стратегије развоја интелектуалне својине Републике Србије за период
од 2011. до 2015. године;
5. Нацрт Закона о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права
интелектуалне својине и
6. Предлог одлуке Владе о оснивању Сталног координационог тела за ефикасну
заштиту права интелектуалне својине на територији Републике Србије;
3.10.Сарадња са државним и другим органима и организацијама
У свом раду Савет је током 2013. године сарађивао са државним и другим
органима и организацијама по питањима која се односе на надлежности Агенције и то
са: Министарством културе и информисања, Министарством спољне и унутрашње
трговине и телекомуникација, Министарством унутрашњих послова, Тужилаштвом за
високо технолошки криминал, Републичком агенцијом за електронске комуникације,
Канцеларијом за европске интеграције, Комисијом за хартије од вредности, Комисијом
за заштиту конкуренције и ЈП Емисиона техника и везе.
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3.11.Међународна сарадња
Ради размене искустава, унапређивања свог рада и усклађивања са
међународним искуствима и стандардима, Агенција сарађује са одговарајућим
регулаторним телима других држава и са одговарајућим међународним организацијама.
Агенција је чланица следећих међународних организација:
Европска платформа регулаторних тела (European Platform of Regulatory
Authorities – EPRA);
Медитеранска мрежа регулаторних тела (Mediterranean network of Regulatory
Authorities – MNRA);
Форум Црноморских регулаторних тела (Forum of the Black Sea Broadcasting
Regulatory Authorities – BSEC BRAF);
Централно европски регулаторни форум (Central European Regulatory Forum
– CERF).
У складу са напред наведеним чланством у међународним организацијама
чланови Савета учествовали су на следећим скуповима:
1. 37. састанак ЕПРА, Краков, Пољска, 8-10. мај 2013. године – организатор
састанка је било пољско регулаторно тело. На састанку је расправљано о
заштити малолетника, јавном сервису у новом медијском окружењу, политичкој
комуникацији, локалним медија и станицама цивилног сектора и приступу и
инвалидитету.
2. 4. годишњи састанак BSEC BRAF, Кијев, Украјина, 5-6. септембар 2013.
године - у организацији Националног савета за телевизијско и радио емитовање
програма. На састанку је дискутовано о следећим темама: нови медији и њихов
утицај на програмске садржаје и перспективе регулаторних тела, усвајање
заједничког документа о заштити малолетника, као и техничка питања
интереференци међу земљама чланицама мреже на одвојеним билатералним
и/или мултилатералним састанцима.
3. 5. годишњи састанак CERF, Праг, Чешка, 12-13. септембра 2013. године – на
позив чешког Савета за радио и телевизијске емитере. На састанку је
дискутовано о следећим темама: надзор над радом емитера током предизборне
кампање, време дозвољено за емитовање садржаја за одрасле – поређење и
студија случаја, европска дела – надзор и верификација, станице цивилног
сектора – јавне консултације у Пољској, ezo.tv – како регулисати ове врсте
садржаја
4. 38. састанак ЕПРА, Виљнус, Литванија, 2-4. октобар 2013. године –
организатор састанка је било литванско регулаторно тело. На састанку је
расправљано о мониторингу услуга на захтев, плуралистичком приступу
умреженом окружењу, политичкој комуникацији, локалним и цивилним медији
и фокусу на 700 MHz.
5. 15. пленарни састанак МНРА у Лимасолу, Кипар, 24-25. октобар 2013.
године – у организацији Регуларног тела за радио и телевизију са Кипра. На
састанку је дискутовано о следећим темама: која је позиција јавног сервиса
данас, регулисање културних различитости у медијима (језички, етнички и
друштвени аспекти), улога и мисија МНРА – визија регулатора, закључци радне
групе која се бави полним стереотипима и тема медији и цивилно друштво.
Током 2013. године завршен је пројекат SEE Digi.TV, који се реализовао од
2011. године до августа 2013. године. Циљ пројекта је стварање транснационалне
платформе у региону као подршке преласку са аналогног на дигитално емитовање ТВ
сигнала. На пројекту је учествовало 14 партнера из 10 земаља (Словенија, Аустрија,
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Италија, Мађарска, Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Албанија, Македонија
и Србија). Партнер из Србије била је Агенција. Поред убрзавања процеса
дигитализације емитовања програма, још један од циљева пројекта јесте допринос
широј употреби савремених медијских услуга и информационих технологија. У оквиру
пројекта представници Стручних служби Агенције присустовали су низу састанака:
1. Девети пројектни састанак у Тирани, Албанија, 14-15. фебруар 2013.
године – је организовало албанско регулаторно тело. Током састанка биле су
разматране активности које су партнери спровели, као и планови за даљи
рад.
2. Трећа транснационална конференција у Будимпешти, 17. и 18. април
2013. године – је организовао пројектни партнер из Мађарске – Удружење за
информационе и комуникационе технологије. Конференција је окупила више
од 110 учесника - представника регулаторних власти, медија, индустрије
електронских комуникација, организација цивилног друштва и академских
институција из земаља ЈИ Европе.
3. Десети пројектни састанак у Будимпешти, 19. април 2013. године - је
организовао пројектни партнер из Мађарске – Удружење за информационе и
комуникационе технологије. Током састанка дефинисане су области које је
потребно завршити до краја пројекта и ускладити процес извештава.
Агенције је у оквиру пројектих активности организовала семинар „Изазови и
могућности емитера у процесу дигитализације“, у Београду, 26. јуна 2013. године. Циљ
семинара јесте упознавање емитера и шире јавности са техничким, правним и
економским аспектима процеса дигитализације. Семинару су присуствовали емитери са
издатим дозволама за национално и регионално покривање, представници јавних
радиодифузних сервиса, представници свих релевантних државних органа и Делегације
ЕУ у Србији, као и остале заинтересоване стране. На семинару су представљене теме
попут техничко-економског аспекта дигитализације, регулаторни аспекти
дигитализације и медијска кампања и стратегија комуникације у процесу
дигитализације.
4.

Рад Стручне службе Републичке радиодифузне агенције

Организација рада Агенције заснива се на потреби функционалног и ефикасног
остваривања задатака Савета и Агенције који проистичу из члана 8 Закона о
радиодифузији. Агенција има Стручну службу чије је функционисање регулисано
посебним актом.
Међусобни однос организационих јединица заснива се на остваривању сарадње
у којој се размењују подаци, информације, обавештења и искуства којима располажу и
до којих долазе у обављању својих послова и задатака. У циљу остваривања те сарадње
и координације одржавају се периодични састанци и колегијуми начелника
организационих јединица.
За обављање радних задатака и послова из надлежности Стручне службе,
образоване су унутрашње организационе јединице са систематизацијом послова на
следећи начин:
1. Канцеларија Савета Агенције коју чине извршни директор, помоћник директора
за правна питања, генерални секретар Агенције, секретар Канцеларије Савета,
виши стручни сарадник у Канцеларији Савета, сарадник у Канцеларији Савета и
чији је рад везан непосредно извршавање одлука Савета и руковођење
Агенцијом;
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2. Служба општих послова обавља стручне, техничке и друге послове непходне за
обезбеђивања законитог, квалитетног и ажурног остваривања радних активности
и послова одређених Законом о радиодифузији и Статутом Републичке
радиодифузне агенције. Ову службу чине портпарол,самостални стручни
сарадник за односе са јавношћу и међународне односе, стручни сарадник за
односе са јавношћу и међународне односе, сарадник за односе са јавношћу и
међународне односе, виши технички секретар, технички секретар, инжењер за
информатичку подршку, администратор мрежних сервиса и базе података,
радник на обезбеђењу и техничким пословима, возач, дактилограф, архивар,
референт у писарници, кафе куварица, радник на одржавању чистоће –
хигијеничар;
3. Правна служба обавља правне и управне послове који се односе на решавање у
управном поступку, као и послове везане за управни спор покренут против
коначних одлука Агенције. Правна служба израђује: писмене отправаке одлука
Савета у вези са поступком издавања дозвола за емитовање програма, забране
емитовања програма лицима којима није издата дозвола и одузимања дозвола за
емитовање програма емитерима, подзаконска општа акта предвиђена Законом о
радиодифузији, радне материјале општих аката о начину функционисања
Агенције који проистичу из других закона и предлаже усклађивање прописа
Агенције са прописима ЕУ из области радиодифузије. Правна служба израђује
информације ради одлучивања Савета, стручне извештаје за потребе Савета, као
и извештаје о периодичне извештаје који се достављају Савету. Правна служба
стара се о остваривању права запослених и води евиденцију из области радног
права и др. Правна служба даје мишљења и тумачења одредби и примене закона
и подзаконских аката на основу одлуке Савета, председника Савета или
заменика председника Савета као и на захтев емитера. Запослени у Правној
служби раде и са странкама. Наведену службу чине начелник, виши правни
саветници, правни саветници и правници.
4. Служба за надзор и анализу програма емитера организује, прикупља,
систематизује и анализира податке о програму емитера, води рачуна о
поштовању општих програмских стандарда утврђених Законом о радиодифузији
и реализује послове надзора над радом емитера у циљу контроле поштовања
одредби услова под којима је издата дозвола емитеру. У Служби за надзор и
анализу програма емитера обављају се послови: уношења података о програму
емитера; класификацији програма према утврђеним параметрима; утврђивања
поштовања обавеза емитера утврђених Законом о радиодифузији, Законом о
оглашавању, Кодексом понашања емитера, препорука, упутстава и
општеобавезујућих упустава; израде перодичних извештаја који се достављају
Савету; анализирају програми носилаца јавног радиодифузног сервиса у вези са
поштовањем њихових обавеза у остваривању општег интереса; анализирају
програми емитера у погледу заштите малолетника, примене прописа о
ауторском и сродним правима; спречавање емитовања програма који садрже
информације којима се подстиче дискриминација, мржња или насиље. Служба
за надзор и анализу програма емитера анализира програме емитера по свим
параметрима и критеријумима који произилазе из законских и програмских
обавеза емитера и анализира, припрема и израђује упоредне и друге извештаје о
програму емитера на основу одредби Закона о радиодифузији, Кодекса
понашања емитера, Закона о оглашавању, као и препорука, упутстава и
општеобавезујућих упустава Савета. Служба за надзор и анализу саставља
самостални образложени извештај којим се констатује да је емитер прекршио
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Закон о радиодифузији, Закон о оглашавању и прописе донете од стране
Агенције. Служба за надзор и анализу програма емитера поступа по
представкама и приговорима везаним за рад емитера, а образложене извештаје
доставља Савету. У овој Служба настаје квалитетна, тачна и проверена,
поуздана база основних података о програму емитера, а на основу којих се
изводи сложене аналитичке и упоредне извештаје о програму емитера. Службу
чине: начелник, заменик начелника, аналитичари пројеката, самостални
медијски аналитичари, виши медијски аналитичари, аналитичари програма
емитера и асистенти аналитичара програма емитера;
5. Финансијска служба обавља следеће послове финансијског књиговодства:
вођење аналитике, помоћних књига и евиденција; рачуноводствено планирање,
рачуноводствени надзор и контрола, рачуноводствено извештавање и
информисање. Финансијска служба саставља и доставља Савету периодичне и
годишње финансијске извештаје. Финансијска служба обавља послове:
благајничког пословања; обрачуна зарада, накнада зарада и других примања
запослених; обрачуна и плаћање по уговорима о делу, ауторским и другим
уговорима; обрачуна и плаћања пореза, доприноса и других обавеза плаћања. У
оквиру Финансијске службе састављају се и достављају пореске пријаве и други
прописани обрачуни и евиденције, извршава наплата и плаћање преко
динарских и девизних рачуна; и воде пословне књиге у електронској форми.
Наведену службу чине начелник и економисти.
Стручна служба током 2013. године обрадила је укупно 13.950 дописа, решења и
одлука и примила 4.450 телефонских позива.
У поступку вршења надзора над радом емитера обрађено је око 124.700 сати
програма. Непрекидни 24-сатни надзор вршен је над: телевизијским и радијским
емитерима који имају статус јавног сервиса: РТС (1 и 2) и РТ Војводине (1 и 2), РадиоБеоград и Радио-Нови Сад, емитерима којима је издата дозвола за емитовање
телевизијског програма на подручју целе Републике и емитерима Радио Б92 и ТВ
Крагујевац, а периодични или повремени надзор вршен је над програмима: Нишка ТВ,
ТВ Белами, ТВ Студио Б, ТВ Делта, ТВ Врање, ТВ Краљево, Сремска ТВ, ТВ Арт, ТВ
Пирот, ТВ Мозаик, ТВ Подриње, ТВ Енигма, Радио С, Радио Индекс, Радио Хит мјузик
ФМ.
Дневни надзор био је усмерен ка поштовању одредаба које се односе на
спречавање говора мржње и дискриминишућег говора, увредљивог говора, садржаја
неприкладних за децу и омладину, као и поштовање одредби Закона о оглашавању.
Стручна служба је примила и обрадила 524 представке, 10 приговора емитера у
вези са радом других емитера, као и 3 приговора на рад кабловско дистрибутивних
система.
Стручна служба припрема све извештаје и анализе неопходне за доношење
одлуке Савета. Такође, Стручна служба израђује писмене отправке одлука Савета и
поступа по предметима и након наступања коначности и извршности решења.
По одлукама Савета, а у оквиру рада на пословима европских интеграција,
припремана је документација за Унапређени стални дијалог са Европском комисијом.
Од почетка 2013. године редовно су одржавани контакти са међународним
организацијама у којима је Агенција активан члан, извештавано је о активностима
Агенције и припремани су материјали за учешће чланова Савета на конференцијама и
стручним скуповима. У сарадњи са УНС-ом и УНИЦЕФ-ом, организоване су три
трибине на којима су поред осталог представљени резултати Извештаја о заштити деце
и омладине и означавања програма код националних ТВ емитера.
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У августу 2013. године завршен је пројекат SEE Digi.TV у које је Стручна
служба учествовала. Агенција је током 2013. године радила и на подизању капацитета
кроз учешће представника Стручне службе на следећим састанцима из области
радиодифузије:
1. Девети састанак Дани радиокомуникације у Централној Европи, у
Братислави, Словачка, 21. фебруара 2013. године – у организацији Центра
Интезива за образовање и конференције;
2. Присуство на 14. Школи европског права, на Златибору, 25. фебруара до 02.
марта 2013. године
3. Први годишњи регионални Cisco Connect семинар за Југоисточну Европу, у
Дубровнику,Хрватска, 19-23. маја 2013. године;
4. Радионица: примена Закона о раду, решавање вишка запослених и модели
ангажовања кадрова, у Београду, 14. јуна 2013. године;
5. Регионални семинар о преласку на дигитализацију у оквиру треће ОЕБС-ове
медијске конференције југоисточне европе у Тирани, Албанија, 18-19.
септембра 2013. године – у организацији ОЕБС-а;
6. Међународни скуп-цртани филмови и заштита малолетника – правни оквир и
најбоља пракса који се одржава у Загребу, Хрватска, 17. октобар 2013.
године – у организацији хрватског регулаторног тела;
7. Регионална конференција „Јачање независности регулаторних тела у области
медија“, у Будви, Црна Гора, 14-15. новембра 2013. године – у организацији
Савета Европе.
8. Регионална конференција „Јачање независности регулаторних тела у области
медија“, у Будви, Црна Гора, 14-15. новембра 2013. године – у организацији
Савета Европе.
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Квалификациона структура запослених у организационим јединицама Агенције
према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова и
задатака Републичке радиодифузне агенције током 2013. године
Структура запослених према стручној спреми
Број запослених
Стручна
спрема

Канцеларија
савета

Служба
општих
послова

Правна
служба

Служба за
надзор и
анализу
програма
емитера

Финансијска
служба

2

1

20

3

УКУПНО

др.сц
мр.сц
ВСС

6

4

ВШС

1

2

2

ССС

3

15

14

Укупно

10

21

9

9

38

4

82
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Адресар запослених у организационим јединицама Стручне службе
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР
Драган Лукић
Телефон: 011/2028-700
Факс: 011/2028-745
dragan.lukic@rra.org.rs

ПОМОЋНИК
ДИРЕКТОРА ЗА
ПРАВНА ПИТАЊА
Рајка Галин Ћертић
Телефон: 011/2028-700
Факс: 011/2028-745
rajka.galin@rra.org.rs

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР
АГЕНЦИЈЕ
Ненад Јанковић
Телефон: 011/2028-700
Факс: 011/2028-745
nenad.jankovic@rra.org.rs

СЕКРЕТАР
КАНЦЕЛАРИЈЕ
САВЕТА
Драгана Таљић
Телефон: 011/2028-700
Факс: 011/2028-745
dragana.taljic@rra.org.rs
ПРАВНА СЛУЖБА
НАЧЕЛНИК
Душица Благојевић
Телефон: 011/2028-700
Факс: 011/2028-745
dusica.blagojevic@rra.org.rs

СЛУЖБА ЗА НАДЗОР
И АНАЛИЗУ
НАЧЕЛНИК
Стевица Смедеревац
Телефон: 011/2028-700
Факс: 011/2028-745
stevica.smederevac@rra.org.rs

ФИНАНСИЈСКА
СЛУЖБА
НАЧЕЛНИК
Растко Стефановић
Телефон: 011/2028-700
Факс: 011/2028-745
rastko.stefanovic@rra.org.rs
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5. Финансијски извештај
Савет је на 105. редовној седници, дана 17.12.2012.године усвојио Финансијски
план РРА за 2013. годину, у складу са чланом 34 Закона о радиодифузији, а на који је
Влада Републике Србије дала сагласност својим Решењем 05 бр. 400-5973/2013 од
16.07.2013. године („Сл. гласник РС“, бр. 63/2013).
Мишљење овлашћеног ревизора је позитивно са назнаком да финансијски
извештаји приказују истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима,
финансијски положај Републичке радиодифузне агенције на дан 31. децембар 2013.
године, као и резултате његовог пословања и токове готовине и у складу су са
Међународним стандардима финансијског извештавања и рачуноводственим прописима
Републике Србије. У извештају је скренута пажња од стране ревизора на чињеницу да је
од 2008. године, у току поступак по тужби СОС Канала из Београда против тужених
Републичке агенције за електронске комуникације и Републичке радиодифузне агенције
чија је вредност спора преко 674 милиона динара зашта је извршено одговарајуће
резервисање по основу процењеног ризика. Мишљење не садржи резерву по овом
питању.
СУФИЦИТ
За 2013. годину Финансијским планом по основу вишка прихода од расхода планиран
је износ суфицита од: 22 милиона динара.
Реализован је суфицит по основу вишка прихода над расходима по завршном рачуну
за 2013. годину од 27.232.374,94.дин. или 124% планираног износа,који ће после
усвајања од стране Савета бити уплаћен у буџет Републике Србије.
Износ суфицита планиран је да се обезбеди из утврђене разлике по основу укупно
планираног прихода од емитовања програма и по том основу пројектованих смањених
расхода за 2013. годину је на истом нивоу индексног поена укупних прихода.
Реализовани-уплаћени суфицити
Републичка радиодифузна агенција је од свог оснивања уплатила у буџет
Републике Србије одређени износ средстава, као вишак прихода над расходима по члану
34 Закона о радиодифузији, на основу годишњих обрачуна.
У периоду од 2007. до 2013. године од укупно планираних средстава од
811.599.517,00 динара уплаћено је по основу вишка прихода над расходима:
890.644.089,00 динара или на нивоу од 110 индексних поена, односно више за 79 мил.
динара.
Уплаћени износи су даље у буџету Републике, према истом члану Закона о
радиодифузији, распоређени на једнаке делове за унапређење и развој културе,
здравства, просвете и социјалне заштите.
Извршене уплате
-У 2008. години од укупно планираног суфицита од 207.000.000, динара,
реализовано је 298.489.538,39 дин.или 144% планираног износа; (по завршном
рачуну за 2007. годину уплаћен дана 17.03.2008, по изводу РРА под бројем 48);
-У 2009. години од укупно планираног суфицита од 267.540.000, динара,
реализовано је 236.831.376,06 дин.или 89% планираног износа; (по завршном
рачуну за 2008. годину уплаћен дана 26.06.2009, по изводу РРА под бројем 118);
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-У 2010. години од укупно планираног суфицита од 132.169.183, динара,
реализовано је 139.288.523,99 дин. или 105% планираног износа; (по завршном
рачуну за 2009. годину уплаћен дана 22.06.2010, по изводу РРА под бројем 117);
-У 2011. години од укупно планираног суфицита од 65.522.034, динара
реализовано је 82.175.824,60 дин. или 125% планираног износа; (по завршном
рачуну за 2010. годину уплаћен дана 01.07.2011, по изводу РРА под бројем 123);
- У 2012. години од укупно планираног суфицита од 85.588.100 динара
реализовано је 52.294.346,35 дин. или 61% планираног износа (по завршном
рачуну за 2011. годину уплаћен дана 17.07.2012, по изводу РРА под бројем 134);
-У 2013. години од укупно планираног суфицита од 31.780.200,00 динара
реализовано је 54.332.105,00.дин.или 171% планираног износа (по завршном
рачуну за 2012. годину уплаћен дана 25.06.2013, по изводу РРА под бројем 118).
Завршни рачун РРА за 2013.годину
-У 2014. години од укупно планираног суфицита од 22.000.000 динара
реализовано је 27.232.374,94 дин. или 124% планираног износа (по завршном рачуну за
2013. годину биће уплаћен после усвајања Финансијског и Ревизорског извештаја за 2013.
годину од стране Савета).
Табела планираних и реализованих суфицита по годинама

Година
Финансиј.
ПЛАН

Уплата:
Буџет Р.
СРБИЈЕ
Више/мање

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

207.000.000 267.540.000 132.169.183 65.522.034 85.588.100

2012.*

2013.

31.780.200 22.000.000

298.489.538 236.831.376 139.288.524 82.175.825 52.294.346 54.332.105* 27.232.375
91.489.538

-30.708.624

7.119.341

16.653.791

-33.293.754

22.551.905

5.232.375

Индекс
144
89
105
125
61
171
124
УКУПНО ПЛАНИРАНО Фин.план од 2007-2013.г.= 811.599.517,00 динара
УПЛАЋЕНО по завршном рачуну од 2007-2013.г. = 890.644.089,00 динара
Више уплаћено = 79.044.572,00 дин. (више за 110%)
*По чл.19 Закона о кинематографији уплаћено Филмском Центру Србије (на рачун Центра).
Републичка радиодифузна агенција од дана оснивања од 2003. до 2006. године
није остваривала вишак прихода над расходима, тако да нема ни остварених суфицита.
Укупно реализовани суфицити су на нивоу од 110 индексних поена, односно
уплаћено је укупно 890.644.089,00 динара што је више од укупно планираних
средстава за период од 2007-2013. године за: 79.044.572,00 динара или за 10
процената више од плана.
У периоду од 2003 до 2006. године Републичка радиодифузна агенција није
остваривала вишак прихода над расходима, тако да нема ни остварених суфицита.
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РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА РРА ЗА 2013. ГОДИНУ
КОМПАРАТИВНИ ПРИКАЗ ПРИХОДА И РАСХОДА ПО ГОДИНАМА
Приказ реализованих и планираних расхода за 2012. и 2013. годину
( у 000.динара )
Р.б
р.

1.
2.
3.
4.
5.

ПРИХОДИ - од накнада
за емитовање програма
РАСХОДИ
ОСНОВНА СРЕДСТВА

СУФИЦИТ
УКУПНО

Остварено
2012.г.

ПЛАН
2013.г.

Остварено
2013.г.

Индекс

2012.г.
412.995

453.149

287.016

371.299

129

329.316
51.899
31.780
412.995

398.817
51.567
54.332
504.716

256.336
8.680
22.000
287.016

375.638
6.983
27.232
409.853

146
80
124
143

ПЛАН

Назив

ПРИКАЗ ПРИХОДА И РАСХОДА ПО ГОДИНАМА ( у 000.дин. )
Приказ реализованих и планираних расхода за 2012. и 2013.годину
( динара )
Р.
бр.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Назив
Бруто зараде и
додаци
Соц.доприноси на
зараде
Накнаде запосленима
Бруто накнаде
чл.Савета
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване
услуге
Текућа одржавања
Материјал
Порези, обавез. таксе
Резерве за
непр.издатке

13.

Основна средства

14.

УКУПНИ
РАСХОДИ

15.

Суфицит

16.

УКУПНО

ПЛАН
2012.год
171.364.236

Реализовани
РАСХОДИ

у 2012.год

ПЛАН
2013.год

146.760.497 131.088.355

Реализовани
РАСХОДИ

у 2013.год .

ИНДЕКС
ПЛАНА
2013.г.

129.196.967

99

30.527.241

26.182.612

23.464.819

23.127.520

99

4.950.000

4.133.536

4.170.000

4.162.967

99

26.168.861

15.422.377

16.203.280

16.896.133

104

34.705.000
5.500.000
30.800.000

36.328.809
1.584.551
10.650.656

30.130.000
6.000.000
17.280.000

32.975.967
3.378.683
6.015.427

109
56
35

2.500.000

2.884.893

3.000.000

3.784.535

126

6.000.000
6.800.000
4.500.000

10.554.984
7.148.980
7.460.174

8.300.000
6.700.000
5.500.000

8.873.317
6.381.165
4.593.495

107
95
84

5.500.000

129.705.345

4.500.000

136.245.318

51.899.462

51.567.281

8.680.000

6.982.786

80

450.384.695 265.016.454

382.621.336

144

22.000.000

27.232.375

124

504.716.800 287.016.454

409.853.711

143

381.214.800

31.780.200

412.995.000

54.332.105

-
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Реализације Финансијског плана Републичке радиодифузне агенције за 2013. годину
1.ПРИХОДИ
Приходи од накнада за емитовање ртв програма
ПЛАН
Назив
за 2013. годину
Приходи ТВ накнада

РЕАЛИЗАЦИЈА
за 2013. годину

ИНДЕКС

233.966.718,00

279.221.451,00

119

Приходи РАДИО накнада

19.117.010,00

27.105.952,00

142

Приходи кабловско емитовање

33.932.726,00

64.971.789,00

191

287.016.454,00

371.299.192,00

129*

УКУПНИ ПРИХОДИ

Планирани приходи од издавања дозвола за емитовање радио и телевизијског програма у износу од: 287.016.454,00 динара.
Реализовани укупни приходи више су остварени од планираних за 2013. годину и износе 371.299.192,00 динара.
Више реализовани у односу на планиране приходе у 2013. години јавили су се по основу измене Одлуке о висини накнаде.
Савет је на седници одржаној 20. фебруара 2013. године, а у складу са одредбом члана 66 Закона о радиодифузији, донео
измену Одлуке о висини накнаде за емитовање телевизијског и/или радио програма на који је Влада Републике Србије дала сагласност
услед промене броја становника по попису.
Разлика се такође јавља и због измене која је требала да уследи Правилника о мерилима за утврђивање висине накнаде за
емитовање радио и/или телевизијског програма („Службени гласник РС“, бр. 50/09) и за чију измену Влада Републике Србије је
требало да да сагласност а у коме се подразумева умањење -20% прихода по основу наплате накнаде за емитовање програма од
емитера.
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ПРИХОДИ
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИХОДА ОД РТВ НАКНАДЕ ПО ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ ЗА ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2013. ГОД.
Реализовани укупни приходи у периоду од јануара до децембра 2013. године износе 371.299.192,00.дин. и на нивоу су индекса
од 129 у односу на планиране приходе од 287.016.454,00 динара. Реализација прихода је извршена према задужењима емитера према
решењима о накнади за емитовање програма за 2013. годину.

УЧЕШЋЕ РЕАЛИЗОВАНИХ У УКУПНИМ ПРИХОДИМА ЗА ПЕРИОД: I – XII / 2013.год.
НАКНАДА ТЕЛЕВИЗИЈА

НАКНАДА РАДИО

НАКНАДА – КАБЛОВСКА

76%

7%

18%

279.221.451,00

27.105.952,00

64.971.789,00

УКУПНО

( динара)

100%
371.299.192,00
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2. РАСХОДИ
Реализовани расходи износе укупно: 375.638.550,00 динара.
Износ укупних расхода повећан је због испуњавања законских обавеза у виду извршених резервисања за непредвиђене
У наредној табели дат је детаљнији приказ планираних расхода у односу на реализоване за 2012. и 2013. годину
( динара )
ПРОЦЕНА
Реализовани
ИНДЕКС
Р.
ПЛАН
ПЛАН
ПЛАНА
РАСХОДИ
Назив
извршења за
бр.
2012.год
2013.год
2013.г.
у 2013.год.
2012.
99
1. Бруто зараде и додаци
171.364.236
146.760.497 131.088.355
129.196.967
99
2. Социјални доприн. послодав.
30.527.241
26.182.612 23.464.819
23.127.520
99
3. Накнаде запосленима
4.950.000
4.133.536
4.170.000
4.162.967
104
4. Бруто накнаде чланова Савета
26.168.861
15.422.377 16.203.280
16.896.133
109
5. Стални трошкови
34.705.000
36.328.809 30.130.000
32.975.967
56
6. Трошкови путовања
5.500.000
1.584.551
6.000.000
3.378.683
35
7. Услуге по уговору
30.800.000
10.650.656 17.280.000
6.015.427
126
8. Специјализоване услуге
2.500.000
2.884.893
3.000.000
3.784.535
107
9. Текућа одржавања
6.000.000
10.554.984
8.300.000
8.873.317
95
10. Материјал
6.800.000
7.148.980
6.700.000
6.381.165
84
11. Порези и обавезне таксе
4.500.000
7.460.174
5.500.000
4.593.495
12. Резерве за непредв.издатке
5.500.000
129.705.345*
4.500.000 136.245.318*
УКУПНО РАСХОДИ
329.315.338
398.817.414 256.336.454 375.638.550
147
13. Основна средства
51.899.462
51.567.281
8.680.000
6.982.786
80
СВЕГА са осн.средствима
381.214.800
450.384.695 265.016.454
382.621.336
144
14. Суфицит
31.780.200
54.332.105 22.000.000
27.232.375
124
УКУПНО

412.995.000

504.716.800 287.016.454

409.853.711

143

* Извршена резервисања по основу сумњивих и спорних потраживања од емитера за накнаде за емитовање радио и ТВ програма које неће бити
наплаћене по завршном рачуну за 2013. годину, за износ од 63.2 мил.дин.,расходи директног отписа од 2,3 мил.динара и резервисања за судске
спорове-СОС Канал од 52,2 мил.дин. и остала резервисања за увођење е-кошуљица по Закону о аутоским и сродним правима од 5,8 мил.динара као
и остала резевисања сагласна МРС међународним рачуноводственим стандардима и МСФИ стандардима финансијског извештавња.
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ПРИКАЗ СТРУКТУРЕ ПОЈЕДИНИХ СПЕЦИФИЧНИХ РЕАЛИЗОВАНИХ РАСХОДА У 2013. ГОДИНИ
У наставку је дата структура појединих специфичних просечних расхода утврђених на основу обрачунатих стварних потреба
пословања Републичке радиодифузне агенције, са суфицитом.

dinara
Stalni troškovi Zarade i naknade
zakup,održavanje,
zaposl. i čl.Saveta materijal,sl.putovanje i dr.

65%
173.390.642

21%
56.202.627

Ugovori o delu,
advokatske i
konsalting usluge

Ostali rashodi suficit,

UKUPNO

4%

10%

100%

9.799.962

27.232.375

266.625.606
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Зараде запослених, порез и социјални доприноси на терет зарада запослених

2.1.

Укупан износ реализованих средстава за зараде је 152.321.605,00 динара што је на нивоу од 99 индексних поена за укупне
зараде у односу на планирана средства.
Реализовано је усклађивање основне зараде по запосленом сагласно је економској политици и политици о буџету коју је
утврдила Влада Републике Србије. Основна зарада планирана је у складу са фискалним правилима која су утврђена Законом о
буџетском систему. У 2013.години извршено је усклађивање зарада њиховим повећањем од месеца априла 2013. године за 2% и од
месеца октобра 2013, за 0,5%. Износ накнаде за топли оброк смањен је са износа од 10.000 дин. на 4.000 динара. Накнада за регрес за
2013. годину утврђена је у истом износу задњих година због поштовања Закона о максималној заради.
На све запослене се примењивао Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору ( Сл.гл.Р.Србије број 93/2012 ).
Поређење реализованих зарада по запосленом и планираних средстава за зараде за 2012. и 2013. годину дато је преко следеће
табеле.
Р.б
р.
1
1.1.
1.2.
2
2.1.

Назив
Плате и додаци запослених
БРУТО-1
Нето зараде
Порез и соц.доприноси на
терет запослених
Запослени – број
Просечна месечна
НЕТО зарада

ПЛАН
2012.год.

РЕАЛИЗОВ.

2012.год.

ПЛАН
2013.год.

РЕАЛИЗОВ.
2013.год.

171.364.236

146.760.497

131.088.355

129.196.967

99

121.183.821

103.820.118

92.715.094

91.488.241

99

50.180.415

42.940.380

38.373.261

37.715.782

98

ИНДЕКС

2013.

82

82

82

83

101

10.098.651

8.651.676

7.726.258

7.624.020

99
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КРЕТАЊЕ ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ ПО ЗАПОСЛЕНОМ, ПЛАН –РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2012 И 2013.ГОДИНУ
Р.
бр
1
2.
3.

Назив
Просечна
НЕТО зарада
Порез
на зараде
Социјални доприноси
Укупно

ПЛАН
2012. год..

Реализац.
по запосл.
2012.

110.974

105.514

17.986

17.031

27.967
156.927

26.610
149.155

ИНДЕКС

План/Реал.
95
95
95
95

ПЛАН
2013.год..

Реализац.
по запосл.
2013.

94.223

91.855

15.150

12.899

23.846
133.219

24.968
129.722

ИНДЕКС

Реал./ План
2013.
98
86
105
97

Према Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Републичкој радиодуфузној агенцији је систематизовано
102, а запослено је укупно 83 извршилаца.
Старосна структура запослених
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.

Године
старости
20 – 29
30 – 39
40 – 49
50 – 59
60 – 69
Укупно

31.XII.2011.г. 31. XII.2012.г

31.XII.2013.г

5
33
34
6
2

4
36
34
7
1

4
36
35
7
1

80

82

83

Радни стаж запослених
Године
Р.бр. радног
31.XII.2011.г.
стажа
0–1
5
1.
1– 9
31
2.
10 – 19
24
3.
20 – 29
18
4.
30 – 39
2
5.
Укупно

80

31.XII.2012.г

31.XII.2013.г

7
31
24
19
1

7
30
24
20
2

82

83
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ТАБЕЛА СИСТЕМАТИЗОВАНИХ И ПОПУЊЕНИХ РАДНИХ МЕСТА
Р.бр. Период

Систематизовано

Попуњено / Планирано

3.

Планирано за 2013.годину

102

План- 83

4.

Реализација 2013.г.

102

83

РЕАЛИЗОВАНА СРЕДСТВА ЗА ЗАРАДЕ ПО ГОДИНАМА И ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ЗАРАДЕ ЗА 2013. ГОДИНУ
ПЛАН
РЕАЛИЗОВАНО
ПЛАН
РЕАЛИЗОВАНО
Р.бр. Назив
2012.год.
I-XII/2012.
2013.год.
2013.год.
Зараде и додаци запослених
1
171.364.236
146.760.497
131.088.355
129.196.967
Бруто-1
1.1. Нето зараде
121,183,821
103.820.118
92.715.094
91.488.241
1.2.

Порез и соц.допр.на терет запосл.

2.1.

Социјални допр.на терет
послодав
Пензионо и инвалидско осигурање

2.2.

Здравствено осигурање

2.3.

Oсигурање од незапослених

2.

50,180,415

42.940.380

38.373.261

37.715.782

30.527.241

26.182.612

23.464.819

23.127.520

18,759,756

16.089.873

14.419.718

14.212.442

10,488,410

8.995.702

8.061.938

7.946.048

1,279,075

1.097.037

983.163

969.030
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Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2013. годину
У К У П Н О
НЕТО БЕЗ
4 ЧЛАНА
САВЕТА

број
запосл.

маса зарада
БРУТО -1

просечна
зарада

a
82

b
10.713.436

c
130.652

7.589.103

92.550

6.881.000

88.218

II
III
IV
V/2013
увећ. 2%-IV/13
VI
VII
VIII
IX
X = увећана
ц.рада 0.5 %
XI
XII

82
83
82

10.681.572
10.226.302
10.565.423

130.263
123.208
128.847

7.567.293
7.248.725
7.486.064

92.284
87.334
91.293

6.851.958
6.534.549
6.756.946

83

10.919.939

131.566

7.737.712

93.225

83
83
83
83

10.418.106
11.052.450
11.070.595
10.838.198

125.519
133.162
133.381
130.581

7.386.692
7.747.768
7.846.537
7.684.110

83

10.842.783

130.636

83
83

10.743.018
11.125.146

УКУПНО

993

ПРОСЕК

83

ИСПЛАТА 2013.

I

НЕТО ПРОС.
без ТО и
Рег.

маса зарада
БРУТО -2

просечна
зарада

80.068

d
12.631.141

154.038

87.846
82.716
86.628

79.696
74.566
78.478

12.593.574
12.058.810
12.456.634

153.580
145.287
151.910

7.017.069

88.824

80.674

12.874.608

155.116

88.996
93.347
94.537
92.580

6.656.918
7.019.792
7.116.763
6.948.853

84.265
88.858
90.086
83.721

76.115
80.708
81.936
75.571

12.282.947
13.030.839
13.052.231
12.778.235

147.987
156.998
157.256
153.955

7.686.591

92.610

6.952.505

83.765

75.615

12.783.641

154.020

129.434
134.038

7.617.075
7.890.573

91.772
95.067

7.058.208
7.329.289

85.039
88.305

76.889
80.155

12.666.018
13.112.927

152.603
157.987

129.196.967

1.561.286

91.488.241

1.105.595

83.123.849

1.038.269

940.469

10.766.414

130.107

7.624.020

92.133

6.926.987

86.522

78.372

УКУПНО
НЕТО

НЕТО ПРОСЕК

НЕТО ПРОСЕК

152.321.605 1.840.737
12.693.467

153.395
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2.2.

Социјални доприноси на терет запослених

Финансијским планом реализован је износ од 23.127.520,00 динара на основу обавеза плаћања социјалних доприноса на зараде
запослених које падају на терет послодавца, социјални доприноси за пензионо и здравствено осигурање и осигурање од
незапослености.
Р.бр.
1.
2
3

Назив
Пензионо и
инвалидско осигурање
Здравствено осигурање
Осигурање од
незапослености
Укупно

2012
План

РЕАЛИЗОВАНО
2012

2013
План

РЕАЛИЗОВАНО

2013

18,759,756
10,488,410

16.089.873
8.995.702

14.419.718
8.061.938

14.212.442
7.946.048

1,279,075
30.527.241

1.097.037
26.182.612

983.163
23.464.819

969.030
23.127.520

2.3. Накнаде за запослене
На име трошкова накнада за запослене реализован је износ од 4.162.967,00 динара.
По основу планираних накнада за трошкове превоза запослених и по другом основу утврђеним Законом о раду.
Општим актом Агенције запосленима су обезбеђена права једнака правима утврђеним Законом о раду, а дефинисана су појединачним
уговорима о раду.
Р.бр. Назив
1.
2.

Трошкови превоза
Остали трошкови
Укупно

2012
РЕАЛИЗОВАНО
2012
Планирано
3.700.000
3.004.941
1.250.000
1.128.595
4.950.000
4.133.536

РЕАЛИЗОВАНО
2013
2013
План
3.450.000
3.494.651
720.000
668.316
4.170.000
4.162.967
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2.4. Накнаде члановима Савета и порези и доприноси на накнаде
На име накнада члановима Савета реализован је бруто износ од 16.896.133,00 динара.
Накнаде члановима Савета планиране су у висини плате председника односно судије Врховног касационог суда Србије, сходно
члану 32 ст. 4 Закона о радиодифузији и усклађују се према посебним фискалним правилима о кретању плата и пензија запослених у
јавним службама. Планирано усклађивање накнада члановима Савета сагласно економској политици и политици о буџету коју је
утврдила Влада Републике Србије.
У 2013. години је уследило повећање износа накнаде и то од априла 2013. године за 2% и од октобра 2013, за 0,5% у складу са
растом потрошачких цена за претходних шест месеци.
Савет који броји 9 чланова које бира Народна Скупштина Републике Србије, на предлог законом овлашћених предлагача бира
између себе председника Савета који остварује већу накнаду, док чланови Савета укључујући и заменика председника Савета
остварују једнаке износе новчане накнаде. Према члану 32 став 4 Закона о радиодифузији председник и чланови Савета имају право на
новчану накнаду у висини плате председника, односно судије Врховног суда.
Услед ступања на снагу Закона о судијама („Службени гласник РС“, бр.116/2008, 58/2009 и 104/2009) од 2010. године на
другачији начин се одређује основна плата председника односно судије Врховног суда, сада Врховног касационог суда Министарство
правде својим дописом бр.7-00-11/2010-10 од 21.01.2010, за 2010. годину, утврдило је основну плату председника односно судије
Врховног касационог суда, која се одређује множењем коефицијента на основу Закона о судијама („Службени гласник РС“
бр.116/2008, 58/2009 и 104/2009) и Основице за обрачун и исплату плата која је утврђена у Закону о буџету за 2013. годину
(„Службени гласник РС“ бр.114/2012 и 59/2013). Када се на утврђену основицу примени коефицијент за обрачун плата судија и
председника Врховног касационог суда, усклађена накнада износи, и то:
Накнада Председнику Савета РРА у висини основне плате председника Врховног касационог суда усклађена од октобра 2013.
године износи 197.916,24 динара. (коеф.председника Врховног касационог суда од 6 множи се са основицом за обрачун и исплату
плата); Просечни бруто износ: 305.427,00 динара.
Накнада члановима Савета РРА у висини основне плате судија Врховног касационог суда усклађена од октобра 2013. године
износи 164.930,20 динара. (коеф.судије Врховног касационог суда од 5 множи се са основицом за обрачун и исплату плата);
Просечни бруто износ: 254.523,00 динара.
Према члану 32 став 4 Закона о радиодифузији новчана накнада председника и чланова Савета утврђује у висини плате
председника, односно судије Врховног суда, сада Врховног касационог суда
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Табела-1
Р.бр.

2012
Планирано

Назив

1.

Накнада – НЕТО*

2.

Порези*

3.

Соц.доприноси*
Укупно

Реализовано
2012.

2013
Планирано

РЕАЛИЗОВАНО

2013.

17,376,128
4,187,016

10,279,410
2,476,966

10,757,343
2,591,207

11.032.158
2,703,382

4,605,717

2,724,656

2,854,730

3,160,593

26.168.861

15.481.032

16.203.280

16.896.133

*Веће процењени износ извршења накнада члановима Савета, јавио се услед промене статуса чланова Савета. Од 1. новембра 2013.
године је дошло до промене укупног броја чланова Савета којима се исплаћује накнада, тако да се она исплаћује за укупно шест
чланова Савета док су три члана Савета остала запослена до истека мандата.

2.5. Стални трошкови
Реализована су средства на име ових трошкова у укупном износу од 32.975.967,00 динара.
Ови трошкови су су на нивоу од 109 индексних поена у односу на планиране. Највећи по величини, су трошкови закупа и они
износе преко 21 мил.динара.
Остали трошкови, као што су,трошкови производних,транспортних и ПТТ услуга, трошкови одржавања-чишћења, трошкови
огласа у новинама часописима и слично законом обавезни по разним основама. Ова категорија трошкова је настала и по основу
трошкова грејања, утрошене електричне енергије и горива,комуналних услуга у закупљеном пословном простору,репрезентације,
амортизације основних средстава,трошкова телефона и осталих ситних трошкова. Истој категорији припадају и трошкови интернет
провајдера и трошкови пријема радио и телевизијског сигнала посредством кабловске услуге.
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2012
Планирано

Р.бр Назив

2012
Реализовано

2013
Планирано

1.

Трошкови закупа

2.

Трошкови из закупа

1.200.000

3.
4.

Трошкови огласа
Премије осигурања
Трошкови произв.и транспорт.
услуга ПТТ,телефони и др
Трошкови репрезентације
Услуге одржавања
УКУПНО:

200.000
1.100.000

/
5.050
1.008.607

4.420.000
3.485.000
2.300.000
34.705.000

5.
6.
7.

22.000.000

23.378.384

РЕАЛИЗОВАНО

2013

19.980.000

21.002.887

1.200.000

1.725.527

200.000
900.000

/
1.067.837

5.621.090

4.100.000

4.004.001

1.921.250
3.128.830
36.328.809

2.000.000
1.750.000
30.130.000

2.031.685
3.144.019
32.975.967

2.6. Трошкови путовања
Укупни трошкови службених путовања реализовани су у износу од 3.378.683,00 динара.
Трошкови путовања су на нивоу од 56 индексних поена у односу на планиране и настали су ради извршавања проистеклих
обавеза из чланства Агенције у међународним организацијама и институцијама и потребе неусловљеног узимања учешћа у раду
међународних организација на европском и светском нивоу и ради вршења послова надзора, контроле и извршења над радом емитера
као и за потребе стручних служби.
р.бр.

2012
Планирано

Назив

1.

Трошкови превоза

2.

2012
Реализовано

2013
Планирано

РЕАЛИЗОВАНО

2013

400.000

89.521

200.000

402.724

Накнаде за службена путовања

5.100.000

1.495.030

5.800.000

2.975.958

УКУПНО

5.500.000

1.584.551

6.000.000

3.378.683
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Трошкови путовања реализују се ради спровођења активности проистеклих из чланства у међународним организацијама и
институцијама и потребе неусловљеног узимања учешћа у раду међународних организација (European Platform of Regulatory Authorities
–EPRA и Mediterranean network of Regulatory Authorities).
Чланство у овим организацијама налаже обавезе учешћа у осталим међународним координацијама или седницама које
организују наведене организације. Сви трошкови (путовања, смештаја, боравка и билатералних сусрета у време одржавања седница)
падају искључиво на терет учесника. Из оваквих активности, неспорно проистиче потреба активнијег стварања билатералних односа са
земљама чланицама што ће у периоду до завршетка процеса обавезне дигитализације битно променити структуру и повећање износа
трошкова по основу међународне сарадње. Остали путни трошкови настају из спровођења Законом утврђене обавезе о прописаном
начину и поступку контроле и надзора радио и телевизијских емитера. Чланови Савета имају право на накнаду путних трошкова у
износу и на начин једнак правима која се по овом основу остварују у другим државним органима Републике Србије. Чланови Савета и
запослени у стручним службама Агенције имају право на накнаду трошкова путовања, исхране и смештаја на путу ради обављања
послова извршења, надзора и контроле из своје надлежности или рада на терену и у другим случајевима утврђеним Законом о раду.
У структури остварених трошкова највеће учешће остварују трошкови настали по основу путовања ради обављања
међународне сарадње и трошкови настали ради вршења послова надзора, контроле и извршења о којима чланови Савета одлучују на
основу Закона и других прописа о поступку и условима изрицања мера и одузимању дозволе за емитовање програма емитерима.

2.7. Услуге по уговору
Ова врста трошкова реализована је у укупном износу од 6.015.427,00 динара.
Ови трошкови су на нивоу од 35 индексних поена у односу на планиране трошкове.
У 2013. години изостало је планирано ангажовање различитих профила спољних сарадника по основу потребе рада стручних
комитета који би покривали одговарајуће области од медијске и правна регулативе и техничких стандарда, међународне сарадње и
дигитализација, остваривања и заштита ауторских права, и развој радиодифузије на КиМ отварањем радија и ТВ на српском језику као
и заседање Етичког комитета.
РЕАЛИЗОВАНО
2012
2012
2013
Р.бр. Назив
2013
Планирано
Реализовано
Планирано
1.

Уговори о делу

2.

Трошкови приручника

3.
4.

23.800.000

6.450.961

11.880.000

1.592.222

500.000

488.771

600.000

547.623

Трошкови производних услуга

1.700.000

233.627

700.000

302.432

Адвокатске услуге

2.700.000

2.640.000

2.700.000

2.880.685
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Трошкови консалтинг услуга
Трошкови семинара и
стручног усавршавања
Трошкови финансијске ревизије

5.
6.
7.

500.000

204.678

500.000

391.505

1.200.000

362.703

500.000

/

400.000

303.797

400.000

300.960

УКУПНО

30.800.000
10.650.656
17.280.000
6.015.427
Реализација ових трошкова проистекла је из обавезе спровођења овлашћења и надлежности по Закону о радиодифузији што
подразумева ангажовање високостручних кадрова у више области као и обављање послова који по свом карактеру припадају
категорији привремених или повремених послова. Високостручни појединци ће бити ангажовани превасходно из области студијске и
емисионе технике, телекомуникација, просторног планирања и ауторског и сродног права. Све до завршетка расписаних јавних
конкурса односно до коначности решења о издатим дозволама за емитовање програма, Агенција је услед недостакта својих кадрова
принуђена на ангажовање адвоката са сублимисаним искуством у области медија и радиодифузије, ауторских права и управним
споровима.

2.8. Специјализоване услуге
Реализована су средства за ове намене у износу од 3.784.535,00 динара.
Ови трошкови се превасходно односе на коришћење огласног простора, које је регулисано према одредби члана 50 Закона о
радиодифузији и одредби члана 30 и 31 Статута РРА, ради обезбеђивања принципа јавности. Ово подразумева објављивање свих
документа потребних за објављивање огласа за јавни конкурс у штампаним медијима на свим нивоима на којима се расписују јавни
конкурси за доделу дозвола за емитовање радио и телевизијског програма. Износ ових трошкова није мали из разлога коришћења
обимног огласног простора и потреба штампања посебног новинског додатка, ради објављивања аката из надлежности и овлашћења
Агенције, као и из разлога циклуса конкурса. Тачно или приближно тачно планирање износа трошкова по овом основу није могуће из
разлога што обавезе јавног објављивања одлука Савета зависе од броја учињених прекршаја које није могуће предвидети или од
догађаја од националног значаја (расписивање избора и сл.). Осим тога, најважније одлуке и прописи РРА (конкурси, Статут,
Стратегија развоја, Финансијски план, обавезујућа упутства, резултати јавних конкурса и сл.) објављују се и у Службеном гласнику
Републике Србије.
РЕАЛИЗОВАНО
2012
2012
2013
Р.бр. Назив
2013
Планирано
Реализовано Планирано
1.

Трошкови објављив. одлука и др.

2.500.000

2.884.893

3.000.000

3.784.535

УКУПНО

2.500.000

2.884.893

3.000.000

3.784.535
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2.9. Текуће поправке и одржавање
Реализовани износ ових трошкова је 8.873.317,00 динара, и већи су у односу на планирани износ средстава.
Повећани трошкови комуналних услуга и трошкови текућих потреба и одржавања опредељени су већим потребама и
фактичким стањем које је узроковано коришћењем изнајмљеног простора и стањем постојеће опреме која је једним делом технички и
технолошки застарела па изискује и веће трошкове одржавања.
Р.бр. Назив
1.
2.
3.
4.

Услуге текућег одржавања
Комуналне услуге
Услуге заштите на раду
Остале услуге
УКУПНО

2012
Планирано
1.300.000
4.000.000
600.000
100.000
6.000.000

2012
Реализовано
1.941.982
8.025.314
529.458
58.230
10.554.984

2013
Планирано
2.050.000
5.500.000
550.000
200.000
8.300.000

РЕАЛИЗОВАНО

2013
1.939.745
6.799.162
56.950
77.460
8.873.317

2.10. Материјал
Реализован је износ од укупно 6.381.165,00 динара. Овај износ је на нивоу од 95 индексних поена у односу на планиране
трошкове.
Највећи део ових трошкова припада категорији режијског и канцеларијског материјала и ситног инвентара, као и категорији
материјала који је неопходан за снимање и архивирање снимљених програма емитера.
Р.бр. Назив
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Резервни делови
Резервни делови одржавање
Ситан инвентар
Режиј.Материјал
Нафтни деривати
Трошкови енергије
УКУПНО

2012
Планирано
1.000.000
400.000
1.500.000
2.100.000
1.700.000
100.000
8.500.000

2012
Реализовано
808.371
164.503
1.610.174
2.232.564
2.228.367
105.000
7.833.947

2013
Планирано
800.000
500.000
1.300.000
1.900.000
2.100.000
100.000
6.700.000

РЕАЛИЗОВАНО

2013
863.643
16.168
886.804
2.201.720
2.314.481
98.350
6.381.165
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2.11. Порези и обавезне таксе
За ове трошкове реализован је износ од 4.593.495,00 динара. Овај износ је нешто мањи у односу на прошли план.
Ови трошкови су у 2013. години на нивоу од 84 индексних поена у односу на планиране и односе се на обавезе плаћања
одговарајућих такси која проистиче из великог броја утужених емитера као и обавеза по основу пореза, накнада и посебних такси, за
возила, трошкова накнада за коришћење грађевинског земљишта и друге обавезе за јавне приходе.

Р.бр, Назив
1.
2.
3.
4.

Трошкови платног промета
Накнада за градско грађевин.земљ.
Комуналне таксе
Остале таксе
УКУПНО

2012
Планирано
600.000
2.900.000
100.000
900.000
4.500.000

2012
Реализовано
744.869
1.709.242
27.389
4.978.674
7.460.174

2013
Планирано
600.000
1.300.000
200.000
3.400.000
5.500.000

РЕАЛИЗОВАНО

2013.
775.414
1.344.931
49.000
2.473.150
4.593.495

2.12. Резерве за непредвиђене издатке
По основу ових непредвиђених трошкова реализован је износ од 136.245.318,00 динара.
Ови трошкови су проистекли из потребе поступања према одредби чл. 34 став 2 Закона о радиодифузији којим је одређено да се
предвиде резерве за непредвиђене издатке који се односе на околности када се одржавају избори, из разлога ванредног ангажовања
специјализованих агенција или појединаца ради појачане и свеобухватне контроле рада емитера у периоду од расписивања избора до
њиховог одржавања као и потребе индиректног отписа ненаплаћених потраживања од емитера по основу накнада за емитовање
телевизијског и радио програма. Ови трошкови су такође оставрени и по основу дела трошкова обрачунате амортизације основних
средстава и исправке вредности потраживања за неплаћене накнаде од емитера по решењу за емитовање телевизијског, радио и
кабловског емитовања програма као и за износ расхода директног отписа потраживања.
Р.бр.

1.

Назив

Резерве за непланиране издатке
УКУПНО

2012
Планирано

2012
Реализовано

2013
Планирано

РЕАЛИЗОВАНО

2013

5.500.000

129.705.345

4.500.000

136.245.318

5.500.000

129.705.345

4.500.000

136.245.318
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2.13. ОСНОВНА СРЕДСТВА
Реализоване инвестиције у периоду: 01.01.-31.12.2013. године износиле су укупно 6.982.786,00 динара или 80% од укупно
планираних средстава за инвестиције по Финансијском плану за 2013. годину од укупног износа од: 8.680.000 динара.
Р.бр.

Назив Основног средства

Финан.план
планирано
за 2013.г.

РЕАЛИ ЗОВАНО
ДО 31.12./2013.

Свега од броја 1 до броја 6:

5.000.000

3.990.836

1.

Канцеларијска опрема,слике и кихиње

1.1

Ормани,столице,столови,Мини пулт 2 kom.
Комоде – 2ком. и Полице – 3ком.

2.
2.1.
3.

Клима уређај, ТВ уређаји, Аудио уређајрадио апарат, Остали уређаји

4.

Мобилни телефон ……………. 6 kom.

5.

Опрема за архивирање
Секач за папир ........................ 1 ком

80 %

87.800

2.033.939

Компјутер Switch i HDD .…. 32 ком.
Штампач …...............................
5 ком.
Скенер ......................................... 1 ком

3.1.

1.009.164

87.800

Рачунарска опрема:

Уређаји (апарати,ТВ, камере и др.)

Остатак

ПРОЦЕНАТ
реализације

3.072.849
219.580
85.000
/
/

227.087
71.820
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5.1.
6.
7.

Пројектор

................... 1 ком.

226.700

За отварање организационих јединица у
Крагујевцу и Нишу
Улагања у закупљени простор
Путничко возило

/

3.680.000
СВЕГА:

8.680.000

2.843.150
6.982.786

836.851
Мање: 1.697.214

80 %

У Београду,
дана 23. јуна 2014. године
Републичка радиодифузна агенција
председник Савета
Горан Караџић
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