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Републичка радиодифузна агенција 
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11000 Београд  

________________________________ 

 

 

З А Х Т Е В 

за приступ информацијама од јавног значаја 
 

 

Поштовани, 

 

На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), захтевамо да 

нам, у најкраћем могућем року, пружите следеће информације у вези са Јавним 

конкурсом за издавање дозволе за емитовање телевизијског програма за подручје 

Републике, који је објављен у дневном листу Политика 25. октобра 2013. године, и 

то: 

 

1. Који је правни основ за  расписивање Јавног конкурса, имајући у виду да се 

у огласу за јавни конкурс наводи и Правилник о утврђивању Плана расподеле 

фреквенција/локација за терестричке аналогне FM и TV радиодифузне 

станице за територију Републике Србије који није ступио на снагу?  
 

Овај правилник је објављен у Службеном гласнику број 93/13, од петка 25. октобра 

2013. године. Члан 5. правилника предвиђа да он ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије". То конкретно значи да он 

ступа на снагу тек 2. новембра 2013. године. У међувремену и даље важи стари 

План расподеле који предвиђа другачији начин расподеле фреквенција.  

 

Члан 49. став 2. Закона о радиодифузији предвиђа да се јавни конкурс обавезно 

расписује када на основу Плана расподеле радио фреквенција постоје могућности 

за издавање нових дозвола за емитовање програма, па је због тога спорно да ли су 

законски услови за расписивање конкурса заиста испуњени. 

 



2. Молимо да нам доставите документацију Републичке агенције за 

електронске комуникације, односно Министарства спољне и унутрашње 

трговине и телекомуникација на основу које је Савет РРА одлучио да распише 

конкурс за издавање дозволе за национално покривање? 

 

Извршни директор РРА је у изјави датој дневном листу Политика од 30. октобра 

2013. године,  навео да је Савет агенције, након што је прибављена неопходна 

документација Републичке агенције за електронске комуникације (Рател) и 

Министарства за спољну и унутрашњу трговину и телекомуникације, морао да 

распише конкурс јер не сме да ове ресурсе држи неискоришћене.“  

 

3. Молимо Вас да нам доставите прорачуне који доказују да 21 фреквенција 

која се налази у предметном јавном конкурсу има техничке карактеристике 

које би омогућиле да будући емитер покрије 60 % становништва Републике 

Србије, а имајућу у виду обавезу за све комерцијалне емитере која је 

прописана чланом 47. став 3. Закона о радиодифузији.  

 

4. Молимо Вас да нам појасните како су се у оквиру списка фреквенција које 

чине нову националну мрежу за емитовање ТВ програма, нашле и 

фреквенције које по регистру Републичке агенције за електронске 

комуникације, нису слободне, и то:  

 

 Канал 27 – Авала, чији је носилац дозволе за радио-станицу ЈП Емисиона 

техника и везе, број дозволе: 491/000012/001, која је издата 15.3.2012. године 

и важи до 16.6.2015. године; 

 

 Канал 31 – Црвени Чот, чији је носилац дозволе за радио-станицу ЈП 

Емисиона техника и везе, број дозволе: 491/000012/002, која је издата 

15.3.2012. године и важи до 16.6.2015. године; 

 

 Канал 64 – Овчар, чији је носилац дозволе за радио-станицу ЈП Емисиона 

техника и везе, број дозволе: 491/000012/007, која је издата 15.3.2012. године  

и важи до 16.6.2015. године. 

 

Ако дозволе за радио-станицу важе до 16. јуна 2015. године, оне нису слободне, 

што значи да је конкурс расписан не за 21 него за 18 слободних фреквенција. 

 

 У вези са овим Вас молимо да нам појасните да ли национална мрежа 

без ове три фреквенције може да покрије 60 % становништа Републике 

Србије, а имајући у виду обавезу из члана 47. Закона о радиодифузији? 

 

 

5. Молимо Вас да нам појасните како су се у оквиру списка фреквенција које 

чине нову националну мрежу за емитовање ТВ програма, нашле и следеће 

фреквенције: 

 

1. Канал 64 – Јастребац – Ова фреквенција је припадала емитеру ТВ Зона из 

Ниша, дозвола за радио-станицу јој је одузета 26. јануара 2013. године; 



 

2. Канал 51 – Кикинда – Ова фреквенција је припадала емитеру Супер ТВ из 

Суботице, који је имао дозволу за покривање АП Војводина (једна од 

фреквенција је и Канал 51 – Кикинда). Дозвола за радио-станицу је одузета 

још 15. 3. 2009. године. 

 

У вези са овим појашњењем, посебно нас интересују и одговори на следећа 

питања: 

 

 Да ли је по одузимању дозволе за емитовање емитеру ТВ Зони из Ниша 

расписан нови конкурс са истом зоном покривања, а имајући у виду 

законску обавезу из члана 49. став 2. Закона о радиодифузији?  

 

 Ако јесте расписан конкурс, да ли је и ова фреквенција (Канал 64 – 

Јастребац) била саставни део огласа за јавни конкурс?   

 

 Да ли је по одузимању дозволе за емитовање емитеру Супер ТВ из 

Суботице расписан нови конкурс за емитовање на подручју АП 

Војводина?  

 

 Ако јесте расписан конкурс, да ли је и ова фреквенција (Канал 21 – 

Кикинда) била саставни део огласа за јавни конкурс?  

 

 Ако није расписан конкурс, зашто од 2009. године није расписан 

конкурс за комерцијалног емитера за територију АП Војводина, а 

имајући у виду одредбе Стратегије развоја радиодифузије до 2013. 

године која изричито указује на то да члан 47. закона предвиђа 

постојање комерцијалних станица на покрајинском нивоу, односно 

постојање оваквих комерцијалних емитера третира као законску 

обавезу? 

 

 У вези са претходна два питања, молимо Вас да нас обавестите да ли је 

Стратегија за развој радиодифузије промењена/престала да важи, и да 

ли је, у случају да није, прекршена одредба члана 47. Закона о 

радиодифузији а с обзиром на то да не постоји комерцијални емитер за 

територију АП Војводина?  

 

Ова питања су јако значајна, јер ако се утврди да су спорне и две наведене 

фреквенције, број фреквенција које улазе у нову националну мрежу која је 

предвиђена конкурсом је 16 а не 21, што доводи у сумњу да је ово заиста конкурс 

за национално покривање. 

 

У Београду,      За АНЕМ,    

  

30. октобра 2013. године        ______________________ 

            Милорад Тадић, председник 


