Препоруке Савета Републичке радиодифузне агенције
радио и телевизијским станицама
Након што је на седници одржаној 5. септембра 2003. године размотрио стање
радиодифузије у Републици Србији, Савет републичке радиодифузне агенције закључио је
да је, ради примене Закона о радиодифузији и осталих с њиме повезаних закона,
неопходно упутити јавне препоруке свим радио и ТВ станицама које тренутно емитују
програм. На овај корак Савет се одлучио након констатације да радио и телевизијске
станице (емитери) нису ни почели да примењују многе одредбе Закона о радиодифузији,
иако је он на снази више од годину дана. Стога Савет има овлашћења и обавезе да упозори
емитере на оне одредбе Закона које су на снази, а које се могу примењивати независно од
детљнијих прописа које ће Савет донети у најкраћем могућем року. Савет обавештава
јавност и емитере да ће до краја 2003. године спровести потпуни надзор над радом
емитера сходно законским обавезама и овлашћењима. До тада, Савет је на основу Закона и
својих закључака са седнице од 5. септембра 2003. године емитерима упутио укупно осам
препорука:
1. Од 27. јула 2002. није дозвољена појава нових емитера, нити почетак емитовања
програма постојећих емитера на новим фреквенцијама. Право на наставак
емитовања, по ступању на снагу Закона о радиодифузији имале су и имају станице
које су емитовале програм у тренутку ступања Закона на снагу, и то до окончања
конкурсног постпука за подручје на којој се програм емитера чује или види (чл.
119). Непоштовање ове одредбе кажњава се новчаном казном од 50.000 до 200.000
динара за правно лице и 2.500 до 10.000 за одговорно лице (чл. 113).
Препоручујемо новим радио и тв станицама да се до расписивања и окончања
конкурса уздрже од емитовања програма.
2. Подсећамо на обавезу емитера да јасно програмски идентификују своје радио и тв
програме на начин прописан чл. 69 Закона.
3. Законске одредбе о рекламирању ступили су на снагу 1. јануара 2003. (чл. 128).
Препоручујемо емитерима да се придржавају одредби о садржају (чл. 104), о
режиму емитовања (чл. 105) и трајању реклама (чл. 108 и 109). У овом тренутку
Савет ће обратити посебну пажњу и регистровати случајеве емитовања забрањених
рекламних садржаја, а посебно на недозвољено рекламирање политичких
организација ван периода изборне кампање.
4. Препоручујемо емитерима да своје програмске шеме као и уговоре о рекламирању
за 2004. годину у потпуности прилагоде важећим законским одредбама.
5. Подсећамо органе локалне самоуправе који су оснивачи радио и тв станица да
директори, главни и одговорни уредници и чланови управних одбора не могу бити
особе које су посланици, одборници, именована или постављена лица у органима
власти на свим нивоима, као ни функционери политичких организација (чл. 96).
Стога од надлежних органа локалне самоуправе захтевамо да такве особе одмах
разреше дужности у радио и телевизијским станицама.
6. Сви емитери су дужни да поштују опште програмске стандарде (чл. 68), а посебно
одредбе о заштити малолетника (чл. 19), заштите ауторских права (чл. 20) и
сузбијања говора мржње (чл. 21).

7. Савет скреће пажњу емитерима да ће у постпуку одлучивања за добијање дозвола
за емитовање нарочито имати у виду понашање емитера у погледу поштовања
Закона и ове и будућих препорука Савета, сходно овлашћењима из чл. 53 Закона.
8. Савет препоручује емитерима да своје програме прилагођавају и другим одредбама
Закона о радиодифузији и да без одлагања примењују Закон о јавном информисању
(Службени гласник РС 43/2003) и Закон о телекомуникацијама (Службени гласник
44/2003).
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