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У скла ду са чла ном 3. став 3. За ко на о за шти ти и одр жи вом 

ко ри шће њу ри бљег фон да („Слу жбе ни гла сник РС”, број 128/14), 
чла ном 110. став 9. За ко на о за шти ти при ро де („Слу жбе ни гла сник 
РС”, бр. 36/09, 88/10 и 91/10  – ис правка), Уред бом о про гла ше њу 
Спе ци јал ног ре зер ва та при ро де „Ри то ви до њег По ти сја” („Слу-
жбе ни гла сник РС”, број 121/14  – у да љем тек сту: Уред ба о про гла-
ше њу), Ре ше њем о про гла ша ва њу при род них ри бљих пло ди шта 
на ри бар ским под руч ји ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 76/94 и 
79/02), Ста ту та Јав ног пред у зе ћа „Ре зер ва ти при ро де Зре ња ни на”, 
Зре ња нин („Слу жбе ни лист гра да Зре ња ни на”, бр. 34/13 и 38/13),

Над зор ни од бор ЈП „Ре зер ва ти при ро де Зре ња ни на”, Зре ња-
нин, на сед ни ци одр жа ној 1. де цем бра 2014. го ди не, до нео је

ОД  Л У  КУ

о про гла ше њу ри бар ског под руч ја  
„Ри то ви до њег По ти сја”

Члан 1. 
Ри бар ско под руч је „Ри то ви до њег По ти сја” се од ре ђу је у зо ни 

Спе ци јал ног ре зер ва та при ро де I ка те го ри је „Ри то ви до њег По ти-
сја”, чи је су се вер не и ју жне гра ни це де фи ни са не Уред бом о про-
гла ше њу. Оно об у хва та мр тва је у ре жи му II сте пе на за шти те, на 
ло ка ли те ти ма Вр бак, Цар ска зе мља, Мр твач (Ма ла и Ве ли ка про-
ва ла), Вр би ца, Беч ке реч ка ада, Јег меч, Ара дач ки Ај лаш и Ко моњ. 

Члан 2.
Ри бар ско под руч је „Ри то ви до њег По ти сја” се ко ри сти за:
1) ре кре а тив ни ри бо лов, у ре жи му II сте пе на за шти те, ко ја 

об у хва та мр тва је на ло ка ли те ти ма  Мр твач (Ма ла и Ве ли ка про ва-
ла) и Вр би ца,

2) се лек тив ни ри бо лов, на осно ву до зво ле из да те од стра не 
над ле жног ор га на и у при су ству ин спек то ра за за шти ту жи вот не 
сре ди не,

3) ри бо лов у на уч но-ис тра жи вач ке свр хе, на осно ву до зво ле 
из да те од стра не над ле жног ор га на и у при су ству чу ва ра при ро де.

Члан 3. 
Ри бо лов на ри бљим пло ди шти ма на ло ка ци ја ма Вр бак (што 

од го ва ра ри бљем пло ди шту „Ељ маш”), Беч ке реч ка ада (што од го-
ва ра ри бљем пло ди шту „Мо шо рин ска ада”), Јег меч (што од го ва ра 
ри бљем пло ди шту „Вир”), Ара дач ки Ај лаш (што од го ва ра ри бљем 
пло ди шту „Ма ли Аљ маш”) и Ко моњ (што од го ва ра ри бљем пло-
ди шту „Ко моњ”) је за бра њен.

Ри бо лов на ло ка ли те ту Цар ска зе мља је за бра њен.
Ри бо лов на ло ка ци ји ста ни шта ти ског цве та је за бра њен.

Члан 4.
О спро во ђе њу ове од лу ке ста ра ће се Јав но пред у зе ће „Ре зер-

ва ти при ро де Зре ња ни на”, Зре ња нин у скла ду са За ко ном.

Члан 5.
Ова од лу ка ће би ти об ја вље на у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу-

бли ке Ср би је”, по прет ход но при ба вље ном ми шље њу ми ни стра 
по љо при вре де и за шти те жи вот не сре ди не.
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На осно ву чла на 19. став 1. тач ка 1), чл. 32. и 57. За ко на о јав-

ним ме диј ским сер ви си ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 83/14),
Управ ни од бор Јав не ме диј ске уста но ве „Ра дио-те ле ви зи ја Вој-

во ди не”, на 142. сед ни ци одр жа ној 11. де цем бра 2014. го ди не,  до но си

С ТА Т У Т

Јав не ме диј ске уста но ве „Ра диоте ле ви зи ја Вој во ди не”

I. ОП ШТЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.
Овим ста ту том се бли же уре ђу је уну тра шња ор га ни за ци ја, 

на чин ра да Јав не ме диј ске уста но ве „Ра дио-те ле ви зи ја Вој во ди не” 
(у да љем тек сту: РТВ) и ње них ор га на, до но ше ње оп штих ака та, 
овла шће ње у рас по ла га њу сред стви ма ко ји ма по слу је, по сту пак 
име но ва ња ге не рал ног ди рек то ра, глав них и од го вор них уред ни ка 
и ди рек то ра про гра ма као и дру га пи та ња зна чај на за рад и функ-
ци о ни са ње РТВ.

Члан 2.
РТВ је по кра јин ски јав ни ме диј ски сер вис ко ји је не за ви сан и 

са мо ста лан прав ни су бјект. 
РТВ оба вља њем сво је основ не де лат но сти, омо гу ћа ва оства-

ри ва ње јав ног ин те ре са у обла сти јав ног ин фор ми са ња и пру жа 
оп ште и све о бу хват не ме диј ске услу ге ко је под ра зу ме ва ју ин фор-
ма тив не, обра зов не, кул тур не и за бав не са др жа је на ме ње не свим 
де ло ви ма дру штва.

РТВ је осно ва на као Ра ди о ди фу зна уста но ва Вој во ди не „Ра-
дио-те ле ви зи ја Вој во ди не” За ко ном о ра ди о ди фу зи ји („Слу жбе-
ни гла сник РС”, број 42/02, 97/04, 76/05, 79/05  – др. за кон, 62/06, 
85/06, 86/06  – ис пр. и 41/09), а у скла ду са За ко ном о јав ним ме диј-
ским сер ви си ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 83/14) на ста вља са 
ра дом као Јав на ме диј ска уста но ва „Ра дио-те ле ви зи ја Вој во ди не”, 
ко ји за кон утвр ђу је устрој ство и на чин ра да, као и дру га пи та ња од 
зна ча ја за рад РТВ. 

Рад РТВ се за сни ва на на че ли ма:
 – исти ни тог, не при стра сног, пот пу ног и бла го вре ме ног ин-

фор ми са ња;
 – не за ви сно сти уре ђи вач ке по ли ти ке;
 – за бра ни сва ког об ли ка цен зу ре и не за ко ни тог ути ца ја на 

рад јав ног ме диј ског сер ви са, ре дак ци је и но ви на ра;
 – при ме ни ме ђу на род но при зна тих нор ми и прин ци па, а на ро чи-

то по што ва ња људ ских пра ва и сло бо да и де мо крат ских вред но сти и
 – по што ва ња про фе си о нал них стан дар да и ко дек са.
РТВ де лу је ин тер кул ту рал но у ци љу: 
 – уна пре ђе ња ква ли те та жи во та гра ђа на, ува жа ва ња де мо-

крат ског плу рал ног ди ја ло га, ме ђу соб ног и ме ђу на ци о нал ног по-
што ва ња, то ле ран ци је и ства ра ла штва;

 – по ди за ња ни воа ква ли те та про гра ма про из вод њом ра зно-
вр сних про грам ских са др жа ја и жан ро ва трај них и уни вер зал них 
вред но сти;

 – ино ва тив но сти ства ра њем и им пле мен та ци јом но вих про-
грам ских фор ма та и  тех но ло ги ја у ди ги тал ном окру же њу;

 – про мо ци је ства ра ла штва и кул ту ре Вој во ди не;
 – очу ва ња кул тур ног и на ци о нал ног иден ти те та срп ског на-

ро да и на ци о нал них ма њи на у Вој во ди ни и са рад ње са ре ги о нал-
ним и ме ђу на род ним стру ков ним ор га ни за ци ја ма и удру же њи ма. 

Члан 3.
РТВ пру жа ме диј ске услу ге на нај ма ње два те ле ви зиј ска и 

нај ма ње три ра диј ска про гра ма на те ри то ри ји Ауто ном не по кра-
ји не Вој во ди не.

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА
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РТВ пру жа ме диј ске услу ге као елек трон ско из да ње на ин-

тер нет и дру гим ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о ним ме диј ским плат-
фор ма ма. 

РТВ пру жа оп ште ме диј ске услу ге на нај ма ње јед ном те ле ви-
зиј ском и јед ном ра диј ском про гра му. 

РТВ мо же за по че ти пру жа ње но ве ме диј ске услу ге ра диј ског 
или те ле ви зиј ског про гра ма, од но сно аудио-ви зу ел не ме диј ске 
услу ге на зах тев ко ја се бит но раз ли ку је од услу га ко је РТВ већ 
пру жа у по гле ду са др жа ја, при сту па или гру пе ко ри сни ка ко ји ма је 
на ме ње на у скла ду са за ко ном.

Члан 4.
На зив по кра јин ског јав ног ме диј ског сер ви са је: Јав на ме диј-

ска уста но ва „Ра дио-те ле ви зи ја Вој во ди не”.
Скра ће ни на зив Јав не ме диј ске уста но ве „Ра дио-те ле ви зи ја 

Вој во ди не” је РТВ.
У упо тре би на ен гле ском је зи ку на зив РТВ је: Pu bic Ser vi ce 

Me dia ,,Ra dio-Te le vi sion of Voj vo di na”. 
Се ди ште РТВ је Но ви Сад.
Адре са РТВ је Ули ца Иг ња та Па вла са број 3.
Од лу ку о про ме ни се ди шта и адре се до но си Управ ни од бор 

РТВ-а.
РТВ има свој ство прав ног ли ца.

Члан 5.
РТВ има за штит ни знак ко ји оба ве зно са др жи скра ће ни на-

зив (ло го), а о чи јем гра фич ком из гле ду од лу ку до но си Управ ни 
од бор на пред лог Ге не рал ног ди рек то ра.

Члан 6.
РТВ има свој пе чат и штам биљ.
Пе чат има об лик кру га, преч ни ка 32 mm.
Текст пе ча та са др жи пун на зив и се ди ште РТВ: Јав на ме-

диј ска уста но ва „Ра дио-те ле ви зи ја Вој во ди не”, Но ви Сад, ко ји се 
упи су је кру жно око скра ће ног на зи ва: РТВ, ко ји се на ла зи у цен-
тру пе ча та. 

Текст пе ча та упи су је се на срп ском је зи ку, ћи ри лич ним пи-
смом.

Пе чат се из ра ђу је у је да на ест при ме ра ка ко ји се сва ки по је-
ди нач но обе ле жа ва ју ред ним бро јем  – рим ском ци фром од I до XI, 
ко ја се ста вља ис пред се ди шта РТВ.    

Штам биљ је пра во у га о ног об ли ка 40 х 55 mm. Текст штам би-
ља са др жи пун на зив и се ди ште РТВ: Јав на ме диј ска уста но ва „Ра-
дио-те ле ви зи ја Вој во ди не”, Но ви Сад, ко ји се упи су је на срп ском 
је зи ку ћи ри лич ним пи смом.

Из глед и текст пе ча та ко ји ће се ко ри сти ти код оба вља ња по-
сло ва на осно ву по ве ре них јав них овла шће ња , Управ ни од бор ће 
де фи ни са ти по себ ним ак том.

Члан 7.
На чин и упо тре ба пе ча та и штам би ља ре гу ли ше се оп штим 

ак том у скла ду са за ко ном.

Члан 8.
Дан РТВ је: 29. но вем бар, ка да се 1949. го ди не пр ви пут огла-

сио Ра дио Но ви Сад.
По во дом да на РТВ-а, по је дин ци ма-ак тив ним те ле ви зиј ским 

ства ра о ци ма за це ло куп но аутор ско де ло у обла сти те ле ви зиј ског 
ства ра ла штва до де љу је се  на гра да „Сла вуј Ха џић”, као и го ди-
шње на гра де за по сле ни ма ко ји су оства ри ли из у зет не ре зул та те.

Члан 9.
Основ на де лат ност РТВ је у функ ци ји оства ри ва ња јав ног 

ин те ре са де фи ни са ног За ко ном о јав ним ме диј ским сер ви си ма, 
а под ра зу ме ва про из вод њу, ку по ви ну, об ра ду и об ја вљи ва ње ра-
дио, те ле ви зиј ских и мул ти ме ди јал них са др жа ја, на ро чи то ин фор-
ма тив них, обра зов них, кул тур но-умет нич ких, деч јих, за бав них, 
спорт ских, вер ских и дру гих ко ји су од јав ног ин те ре са за гра ђа не, 
а ко ји за циљ има ју оства ри ва ње људ ских пра ва и сло бо да, раз-
ме ну иде ја и ми шље ња, не го ва ње вред но сти де мо крат ског дру-
штва, уна пре ђи ва ње по ли тич ке, пол не, ме ђу на ци о нал не и вер ске 
то ле ран ци је и раз у ме ва ња, као и очу ва ње на ци о нал ног иден ти те-
та срп ског на ро да и на ци о нал них ма њи на, као и пру жа ње аудио 
и аудио-ви зу ел них ме диј ских услу га и об ја вљи ва ње елек трон ских 
из да ња као услу га од јав ног ин те ре са.

По ред де лат но сти из ста ва 1. овог чла на РТВ мо же оба вља-
ти и ко мер ци јал ну де лат ност, ко јом се не сме угро зи ти оба вља ње 
основ не де лат но сти, као што је: 

1) усту па ње пра ва на јав но са оп шта ва ње ра диј ских, те ле ви-
зиј ских или дру гих ме диј ских са др жа ја;

2) об ја вљи ва ње огла сних по ру ка или дру гог об ли ка аудио-ви-
зу ел не ко мер ци јал не ко му ни ка ци је (нпр. спон зор ство, пла си ра ње 
про из во да и др.);

3) пру жа ње ин тер ак тив них услу га ко је су у ве зи са ме диј-
ским услу га ма или дру гих ин тер ак тив них услу га;

4) ор га ни зо ва ње јав ног из во ђе ња му зич ких са др жа ја и дру-
гих при ред би ко је ни су са став ни део услу га јав ног ме диј ског сер-
ви са;

5) про из вод ња, да ва ње у за куп и про да ја фо но гра ма и ви де-
о гра ма;

6) пру жа ње тех нич ких услу га и из најм љи ва ње про из вод них 
и дру гих ка па ци те та;

7) оба вља ње и дру гих ко мер ци јал них де лат но сти ко је слу-
же оба вља њу основ не де лат но сти, ако се оне у ма њем оп се гу или 
уоби ча је но оба вља ју уз ту де лат ност (пру жа ње ин те лек ту ал них 
услу га, из да вач ка де лат ност и сл.).

РТВ про из во ди и пру жа ме диј ске услу ге на срп ском је зи ку и 
на је зи ци ма на ци о нал них ма њи на.

Члан 10.
Јав ни ин те рес, у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је област 

јав ног ин фор ми са ња, ко ји РТВ као јав ни ме диј ски сер вис оства ру-
је кроз сво је про грам ске са др жа је, је:

1) исти ни то, бла го вре ме но, пот пу но, не при стра сно и про фе-
си о нал но ин фор ми са ње гра ђа на и омо гу ћа ва ње сло бод ног фор ми-
ра ња и из ра жа ва ња ми шље ња слу ша ла ца и гле да ла ца на те ри то ри-
ји Ре пу бли ке Ср би је, Ауто ном не По кра ји не Вој во ди не и ло кал не 
са мо у пра ве;

2) по што ва ње и пред ста вља ње основ них људ ских пра ва и 
сло бо да, де мо крат ских вред но сти и ин сти ту ци ја и уна пре ђи ва ње 
кул ту ре јав ног ди ја ло га;

3) по што ва ње при ват но сти, до сто јан ства, угле да, ча сти и 
дру гих основ них пра ва и сло бо да чо ве ка;

4) по што ва ње и под сти ца ње плу ра ли зма по ли тич ких, вер-
ских и дру гих иде ја и омо гу ћа ва ње јав но сти да бу де упо зна та са 
тим иде ја ма, не слу же ћи ин те ре си ма по је ди них по ли тич ких стра-
на ка и вер ских за јед ни ца, као ни би ло ком дру гом по је ди нач ном 
по ли тич ком, еко ном ском, вер ском и слич ном ста но ви шту или ин-
те ре су;

5) за до во ља ва ње по тре ба у ин фор ми са њу свих де ло ва дру-
штва без дис кри ми на ци је, во де ћи ра чу на на ро чи то о дру штве но 
осе тљи вим гру па ма као што су де ца, омла ди на и ста ри, ма њин ске 
гру пе, осо бе са ин ва ли ди те том, со ци јал но и здрав стве но угро же ни 
и др.;

6) за до во ља ва ње по тре ба гра ђа на за про грам ским са др жа ји-
ма ко ји обез бе ђу ју очу ва ње и из ра жа ва ње кул тур ног иден ти те та 
ка ко срп ског на ро да та ко и на ци о нал них ма њи на, во де ћи ра чу на да 
на ци о нал не ма њи не пра те од ре ђе не про грам ске це ли не и на свом 
ма тер њем је зи ку и пи сму;

7) не при стра сно об ра ђи ва ње по ли тич ких, исто риј ских, при-
вред них, со ци јал них, здрав стве них, кул тур них, обра зов них, на уч-
них, еко ло шких и дру гих пи та ња, омо гу ћа ва ју ћи рав но прав но су-
че ља ва ње раз ли чи тих ста но ви шта;

8) бес плат но и јед на ко пред ста вља ње по ли тич ких стра на ка, 
ко а ли ци ја и кан ди да та ко ји има ју по твр ђе не из бо р не ли сте за ре-
пу блич ке, по кра јин ске или ло кал не из бо ре, у вре ме пред из бор не 
кам па ње;

9) афир ми са ње на ци о нал них кул тур них вред но сти срп ског 
на ро да и на ци о нал них ма њи на ко ји жи ве у Ре пу бли ци Ср би ји, као 
и збли жа ва ња и про жи ма ња њи хо вих кул ту ра;

10) раз вој ме диј ске пи сме но сти ста нов ни штва;
11) про из вод ња до ма ћег до ку мен тар ног и игра ног про гра ма;
12) бла го вре ме но оба ве шта ва ње о ак ту ел ним зби ва њи ма у 

све ту и о на уч ним, кул тур ним и оста лим ци ви ли за циј ским до стиг-
ну ћи ма;

13) уна пре ђи ва ње оп штег обра зо ва ња, здрав стве ног обра зо-
ва ња и обра зо ва ња у ве зи са за шти том жи вот не сре ди не;

14) раз ви ја ње кул ту ре и умет нич ког ства ра ла штва;
15) не го ва ње ху ма них, мо рал них, умет нич ких и кре а тив них 

вред но сти;
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16) за до во ља ва ње за бав них, ре кре а тив них, спорт ских и дру-
гих по тре ба гра ђа на;

17) ин фор ми са ње на ших гра ђа на у ино стран ству, као и при-
пад ни ка срп ског на род ко ји жи ви ван те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је;

18) пред ста вља ње кул тур ног на сле ђа и умет нич ког ства ра ла-
штва у зе мљи и ино стран ству;

19) ин фор ми са ње ино стра не јав но сти о до га ђа ји ма и по ја ва-
ма у Ре пу бли ци Ср би ји.

Члан 11.
У оства ри ва њу јав ног ин те ре са РТВ је ду жна да:
1) ува жа ва је зич ке и го вор не стан дар де, ка ко ве ћин ског ста-

нов ни штва та ко, у од го ва ра ју ћој сра зме ри, и на ци о нал них ма њи на 
на под руч ју на ко ме се про грам еми ту је као и је зич ке и го вор не 
стан дар де глу вих и на глу вих осо ба;

2) на ре пу блич ком, по кра јин ском и ло кал ном ни воу ко ри сти 
све сво је рас по ло жи ве ка па ци те те укљу чу ју ћи и до пи снич ку мре-
жу у ци љу оства ри ва ња пра ва свих гра ђа на на рав но прав но ин-
фор ми са ње;

3) обез бе ди ко ри шће ње и раз вој са вре ме них тех нич ко-тех-
но ло шких стан дар да у про из вод њи и об ја вљи ва њу про гра ма и у 
пред ви ђе ном вре ме ну ре а ли зу ју пла но ве пре ла ска на но ве ди ги-
тал не тех но ло ги је;

4) са ра ђу је са дру гим јав ним ме диј ским сер ви сом и раз ме њу-
је про грам ске са др жа је ко ји су од ин те ре са за гра ђа не Ре пу бли ке 
Ср би је;

5) обез бе ђу је чу ва ње ра диј ских и те ле ви зиј ских за пи са као 
кул тур ног на сле ђа од на ци о нал ног ин те ре са.

Члан 12.
У оба вља њу основ не де лат но сти РТВ има ин сти ту ци о нал ну 

ауто но ми ју и уре ђи вач ку не за ви сност, а на ро чи то у по гле ду:
1) утвр ђи ва ња кон цеп ци је и од ре ђи ва ња про грам ских са др-

жа ја, у скла ду са за ко ном;
2) уре ђи ва ња про грам ске ше ме;
3) ор га ни за ци је де лат но сти;
4) из бо ра ру ко во ди ла ца, глав них и од го вор них уред ни ка и за-

по шља ва ња;
5) на бав ке и про да је ро бе и услу га;
6) упра вља ња фи нан сиј ским сред стви ма, у скла ду са за ко ном;
7) при пре ме и из вр ша ва ња фи нан сиј ског пла на;
8) пре го ва ра ња, од но сно при пре ме и пот пи си ва ња прав них 

ака та ко ји се од но се на по сло ва ње РТВ;
9) из бо ра за ступ ни ка у прав ним по сло ви ма и дру гим прав-

ним ства ри ма.

Члан 13.
РТВ је ду жна  да у про гра ми ма ко ри сти срп ски је зик, ћи ри-

лич но пи смо и зна ков ни је зик као об лик ко му ни ка ци је глу вих и 
на глу вих осо ба.

Упо тре ба срп ског је зи ка ни је оба ве зна у про гра му на ме ње-
ном при пад ни ци ма на ци о нал них ма њи на, али се ови про гра ми мо-
гу ти тло ва ти на срп ски је зик.

Упо тре ба срп ског је зи ка и ћи ри лич ког пи сма ни је оба ве зна ни:
1) ако се об ја вљу ју фил мо ви и дру га аудио-ви зу ел на и ра диј-

ска де ла у из вор ном об ли ку;
2) ако се об ја вљу ју му зич ка де ла с тек стом ко ји је пи сан на 

стра ном је зи ку;
3) ако су про гра ми на ме ње ни уче њу стра ног је зи ка; ако су 

про гра ми на ме ње ни стра ним др жа вља ни ма или гра ђа ни ма Ре пу-
бли ке Ср би је ко ји жи ве ван ње не те ри то ри је, ко ји те про гра ме не 
мо гу пра ти ти на срп ском је зи ку;

4) ако се у про гра му, ра ди ве ро до стој но сти ин фор ма ци је, об-
ја вљу ју до ку мент, име или из ја ва у из вор ном об ли ку.

Члан 14.
РТВ обез бе ђу је нај ма ње 10% го ди шњег про грам ског вре ме на 

или нај ма ње 10% го ди шњег про грам ског бу џе та, за аудио-ви зу ел-
на де ла европ ске не за ви сне про дук ци је, из у зи ма ју ћи вре ме на ме-
ње но за ве сти, спорт ске до га ђа је, игре, ре кла ме, те ле текст и те ле-
ви зиј ску про да ју.

Удео из ста ва 1. овог чла на до сти же се по сте пе но, у скла ду 
са од ред ба ма за ко на ко јим се уре ђу је област елек трон ских ме-
ди ја, ува жа ва ју ћи оба ве зу РТВ као јав ног ме диј ског сер ви са да 

обез бе ди оства ри ва ње јав ног ин те ре са кроз ин фор ма тив не, обра-
зов не, кул тур не и за бав не са др жа је. 

Про грам ски са др жа ји ста ри ји од пет го ди на мо гу чи ни ти нај-
ви ше по ло ви ну уде ла из ста ва 1. овог чла на. Про грам ски са др жа ји 
не за ви сних про дук ци ја из ста ва 1. овог чла на би ра ју се на осно ву 
јав ног кон кур са.

По сту пак и кри те ри ју ми за ода бир про грам ских са др жа ја из 
ста ва 1. овог чла на бли же се утвр ђу је оп штим ак том РТВ.

Кри те ри ју ми за ода бир про грам ских са др жа ја из ста ва 1. 
овог чла на мо ра ју би ти не ди скри ми на тор ски и у скла ду са про-
грам ским оба ве за ма про пи са ним Законoм о јав ним ме диј ским сер-
ви си ма.

II. ДЕ ЛАТ НОСТ И ПО СЛО ВА ЊЕ РТВ

Члан 15.
Пре те жна де лат ност РТВ је:
60.20 Про из вод ња и еми то ва ње те ле ви зиј ског про гра ма.
По ред пре те жне де лат но сти из ста ва 1. овог чла на, РТВ оба-

вља и оста ле де лат но сти: 
18.20 Умно жа ва ње сни мље них за пи са;
47.63 Тр го ви на на ма ло му зич ким и ви део за пи си ма у спе ци-

ја ли зо ва ним про дав ни ца ма;
47.91 Тр го ви на на ма ло по сред ством по ште или ин тер не та;
56.10 Де лат но сти ре сто ра на и по крет них уго сти тељ ских 

обје ка та;
58.11 Из да ва ње књи га;
58.14 Из да ва ње ча со пи са и пе ри о дич них из да ња;
59.11 Про из вод ња ки не ма то граф ских де ла, аудио-ви зу ел них 

про из во да и те ле ви зиј ског про гра ма;
59.12 Де лат но сти ко је сле де на кон фа зе сни ма ња у про из вод-

њи ки не ма то граф ских де ла и те ле ви зиј ског про гра ма;
59.13 Ди стри бу ци ја ки не ма то граф ских де ла, аудио-ви зу ел-

них де ла и те ле ви зиј ског про гра ма;
59.14 Де лат ност при ка зи ва ња ки не ма то граф ских де ла;
59.20 Сни ма ње и из да ва ње звуч них за пи са и му зи ке; 
60.10 Еми то ва ње ра дио-про гра ма;
61.10 Ка блов ске те ле ко му ни ка ци је;
61.20 Бе жич не те ле ко му ни ка ци је;
61.30 Са те лит ске те ле ко му ни ка ци је;
61.90 Оста ле те ле ко му ни ка ци о не де лат но сти;
63.12 Веб пор та ли;
73.12 Ме диј ско пред ста вља ње;
77.22 Из најм љи ва ње ви део-ка се та и ком пакт-ди ско ва;
77.39 Из најм љи ва ње и ли зинг оста лих ма ши на, опре ме и ма-

те ри јал них до ба ра;
79.90 Оста ле услу ге ре зер ва ци је и де лат но сти по ве за не с њи ма;
82.30 Ор га ни зо ва ње са ста на ка и сај мо ва;
85.52 Умет нич ко обра зо ва ње;
85.59 Оста ло обра зо ва ње;
90.01 Из во ђач ка умет ност;
90.02 Дру ге умет нич ке де лат но сти у окви ру из во ђач ке умет-

но сти;
90.04 Рад умет нич ких уста но ва;
91.01 Де лат но сти би бли о те ка и ар хи ва.
РТВ мо же оба вља ти и дру ге де лат но сти, укљу чу ју ћи и спољ-

но тр го вин ску де лат ност, уко ли ко за то ис пу ња ва усло ве пред ви ђе-
не за ко ном. 

Члан 16.
Ор га ни за ци ју РТВ чи не сле де ћи ор га ни за ци о ни де ло ви:
 – По слов на је ди ни ца Про грам 
 – По слов на је ди ни ца Про дук ци ја
 – По слов на је ди ни ца Тех ни ка и тех но ло ги је
 – По слов на је ди ни ца По др шка по сло ва њу.
 По слов не је ди ни це су Ге не рал ном ди рек то ру од го вор не за 

оба вља ње основ не де лат но сти у скла ду са од ред ба ма овог ста ту та 
и за кон ским про пи си ма.

У РТВ се обра зу ју и организационe је ди ни це, и то: Ин тер на 
ре ви зи ја, Ка би нет и Ге не рал ни се кре та ри јат. 

Ор га ни за ци о на је ди ни ца Ин тер на ре ви зи ја ус по ста вља се 
ра ди стал ног пра ће ња и над зо ра за ко ни то сти ра да и по сло ва ња. 
Ин тер ни ре ви зор за свој рад од го во ран је Управ ном од бо ру и Ге не-
рал ном ди рек то ру.
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У Ка би не ту Ге не рал ног ди рек то ра оба вља ју се струч но-ад-

ми ни стра тив ни по сло ви у свр ху обез бе ђи ва ња усло ва нео п ход них 
за рад Ге не рал ног ди рек то ра и оста лих ор га на Уста но ве у окви ру 
за ко ном и ста ту том уста но вље не над ле жно сти.

У Ге не рал ном се кре та ри ја ту оба вља ју се по сло ви ко ји ма се 
обез бе ђу ју усло ви за ко ор ди ни ра но по сло ва ње из ме ђу ор га ни за-
ци о них де ло ва  и за ко ни то по сло ва ње РТВ ( из у зев фи нан сиј ског 
по сло ва ња и јав них на бав ки), по сло ви ве за ни за ме ђу на род не од-
но се, по сло ви пла ни ра ња и осми шља ва ња про је ка та, пра ће ње и 
при ме на свет ских до стиг ну ћа и спе ци ја ли зо ва них ис ку ста ва из 
де лат но сти по сло дав ца као и по сло ви кор по ра тив не без бед но-
сти, ко ор по ра тив не и про грам ске про мо ци је, ис тра жи ва ња јав ног 
мње ња и ауди то ри ју ма,   и ус по ста вља ње ко му ни ка ци је у окви ру 
РТВ-а и ко му ни ка ци је из ме ђу РТВ и јав но сти.

Ге не рал ни се кре тар ко ји ру ко во ди Ге не рал ним се кре та ри ја-
том, од го во ран је за рад и ефи ка сно функ ци о ни са ње ове ор га ни за-
ци о не је ди ни це Ге не рал ном ди рек то ру.

Оп штим ак том о ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји по сло ва 
бли же се уре ђу је ор га ни за ци ја утвр ђе на од ред ба ма овог чла на као 
и дру ги ор га ни за ци о ни де ло ви, вр ста по сло ва и по себ ни усло ви за 
рад на тим по сло ви ма пре ма по тре ба ма ра да, по сло ва ња и раз во-
ја РТВ и зах те ви ма ор га ни за ци је ра да, та ко да обез бе ди је дин ство 
про це са ра да, оп ти мал но функ ци о ни са ње, пу на за по сле ност и ра-
ци о нал но ко ри шће ње зна ња и спо соб но сти за по сле них.

III. ОР ГА НИ И НА ЧИН РА ДА ОР ГА НА РТВ

Члан 17.
Ор га ни РТВ су Управ ни од бор, Ге не рал ни ди рек тор и Про-

грам ски са вет.

1. УПРАВ НИ ОД БОР

Члан 18.
Управ ни од бор је  ор ган упра вља ња ко га чи ни де вет чла но ва.
Управ ни од бор би ра пред сед ни ка из ре да сво јих чла но ва.
Пред сед ни ка управ ног од бо ра у од сут но сти за ме њу је члан 

управ ног од бо ра  по овла шће њу пред сед ни ка управ ног од бо ра. 
Чла но ве Управ ног од бо ра, у скла ду са за ко ном и Ста ту том 

Ре гу ла тор ног те ла за елек трон ске ме ди је (у да љем тек сту: Ре гу ла-
тор), име ну је и раз ре ша ва Са вет Ре гу ла то ра дво тре ћин ском ве ћи-
ном укуп ног бро ја чла но ва на осно ву јав ног кон кур са ко ји рас пи-
су је шест ме се ци пре ис те ка ман да та у скла ду са кри те ри ју ми ма 
про пи са ним За ко ном о јав ним ме диј ским сер ви си ма.

Чла но ви Управ ног од бо ра име ну ју се из ре да углед них струч-
ња ка из обла сти ко је су од зна ча ја за оба вља ње по сло ва уста но ва 
јав ног ме диј ског сер ви са (струч ња ци из обла сти ме ди ја, кул ту ре, 
ме наџ мен та, пра ва и фи нан си ја). За чла но ве Управ ног од бо ра РТВ 
Са вет Ре гу ла то ра име ну је ли ца ко ја жи ве и ра де на под руч ју Ауто-
ном не по кра ји не Вој во ди не.

Чла но ви Управ ног од бо ра не мо гу би ти но си о ци јав них 
функ ци ја и функ ци ја у по ли тич кој стран ци, за по сле ни код пру-
жа о ца ме диј ске услу ге, као ни ли ца чи је би члан ство у Управ ном 
од бо ру мо гло да до ве де до су ко ба ин те ре са у скла ду са про пи сом 
ко ји ре гу ли ше спре ча ва ње су ко ба ин те ре са при оба вља њу јав не 
функ ци је.

Чла но ви Управ ног од бо ра не сме ју оба вља ти услу ге и дру ге 
по сло ве за РТВ.

Члан 19.
Ман дат чла но ва Управ ног од бо ра је пет го ди на.
Јед но ли це мо же би ти име но ва но за чла на Управ ног од бо ра 

нај ви ше два пу та.
У свом ра ду чла но ви Управ ног од бо ра су са мо стал ни и ста-

ра ју се о до след ној при ме ни за ко на.

Члан 20.
Управ ни од бор од лу ке до но си ве ћи ном гла со ва укуп ног бро ја 

чла но ва, сем у слу ча је ви ма ка да је за ко ном и овим ста ту том пред-
ви ђе но да се по је ди не од лу ке до но се дво тре ћин ском ве ћи ном гла-
со ва укуп ног бро ја чла но ва.

Чла но ви Управ ног од бо ра има ју пра во на на кна ду за свој рад 
у ви си ни про сеч не не то за ра де за прет ход ни ме сец у РТВ.

Члан 21.
У окви ру за ко ном уста но вље ног де ло кру га Управ ни од бор:
1) усва ја Ста тут РТВ, дво тре ћин ском ве ћи ном гла со ва укуп-

ног бро ја чла но ва на ко ји са гла сност да је Са вет Ре гу ла то ра;
2) усва ја стра те ги ју раз во ја РТВ,  дво тре ћин ском ве ћи ном 

гла со ва укуп ног бро ја чла но ва;
3) утвр ђу је про грам ску кон цеп ци ју РТВ на го ди шњем ни воу, 

дво тре ћин ском ве ћи ном гла со ва укуп ног бро ја чла но ва;
4) усва ја фи нан сиј ски план и план ра да;
5) усва ја план на бав ки и план по сло ва ња;
6) до но си од лу ку о ускла ђи ва њу ви си не так се;
7) усва ја пред лог про је ка та РТВ-а ко ји се фи нан си ра ју из бу-

џет ских сред ста ва у скла ду са За ко ном;
8) име ну је и раз ре ша ва Ге не рал ног ди рек то ра РТВ, дво тре-

ћин ском ве ћи ном гла со ва укуп ног бро ја чла но ва, а обра зло же ну 
од лу ку о име но ва њу до но си на кон спро ве де ног јав ног кон кур са и 
чи ни је до ступ ном јав но сти;

9) име ну је и раз ре ша ва глав не и од го вор не уред ни ке и ди-
рек то ра про гра ма, дво тре ћин ском ве ћи ном гла со ва укуп ног бро ја 
чла но ва, a обра зло же ну од лу ку о име но ва њу до но си на пред лог 
Ге не рал ног ди рек то ра на кон спро ве де ног јав ног кон кур са и чи ни 
је до ступ ном јав но сти;

10)  име ну је и раз ре ша ва од го вор ног уред ни ка про гра ма на 
је зи ку на ци о нал не ма њи не на пред лог Ге не рал ног ди рек то ра у 
скла ду са за ко ном и овим ста ту том;

11)  да је са гла сност на акт Ге не рал ног ди рек то ра о ор га ни за-
ци ји и си сте ма ти за ци ји по сло ва РТВ;

12)  до но си ин ве сти ци о не пла но ве;
13)  усва ја фи нан сиј ске из ве шта је (пе ри о дич не и го ди шње) и 

на дру ги на чин кон тро ли ше фи нан сиј ско по сло ва ње РТВ;
14)  име ну је ин тер ног ре ви зо ра на пред лог Ге не рал ног ди-

рек то ра, и до но си од лу ку о ње го вом раз ре ше њу;
15)  вр ши над зор над за ко ни то шћу оба вља ња де лат но сти на 

ба зи из ве шта ја ин тер ног ре ви зо ра;
16)  раз ма тра пред ло ге и пре по ру ке Про грам ског са ве та;
17)  усва ја из ве штај о ра ду и по сло ва њу и до ста вља га На-

род ној скуп шти ни, Са ве ту Ре гу ла то ра и оба ве шта ва јав ност;
18) до но си  од лу ку о по пи су основ них сред ста ва, ин вен та ра 

и дру ге имо ви не (оба ве зе и  по тра жи ва ња, ли цен це, го то вин ски 
екви ва лен ти и го то ви на) и о усва ја њу из ве шта ја о по пи су у прет-
ход ној го ди ни; 

19) име ну је и раз ре ша ва чла но ве стал них и по вре ме них од-
бо ра,  ко ми си ја, по моћ них и дру гих рад них те ла ко ја се осни ва ју 
за по сло ве из над ле жно сти Управ ног од бо ра; 

20) на пред лог ге не рал ног ди рек то ра до но си пла но ве за ор-
га ни за ци ју и из вр ша ва ње од брам бе них при пре ма за рад РТВ-а у 
усло ви ма рат ног или ван ред ног ста ња;

21) до но си По слов ник о ра ду Управ ног од бо ра и дру га оп шта 
ак та у скла ду са за ко ном и овим ста ту том;

22) дво тре ћин ском ве ћи ном гла со ва укуп ног бро ја чла но ва 
Управ ног од бо ра до но си од лу ку ко јом утвр ђу је мак си ма лан из нос 
за за кљу че ње по је ди нач них прав них по сло ва за ко је ни је по треб на 
са гла сност Управ ног од бо ра и да је са гла сност на за кљу че ње по је-
ди нач них прав них по сло ва пре ко утвр ђе ног мак си мал ног из но са, 
као и ка да је збир на вред ност ви ше по ве за них по сло ва на го ди-
шњем ни воу дво стру ко ве ћа од тог мак си мал ног из но са;

23) да је аутен тич но ту ма че ње од ре да ба Ста ту та и
24) оба вља и дру ге по сло ве утвр ђе не за ко ном и Ста ту том.
Управ ни од бор РТВ до но си за јед нич ку од лу ку са Управ ним 

од бо ром РТС о са др жа ју и фор ми је дин стве ног обра сца за на пла ту 
так се и је дин стве ног обра сца о осло ба ђа њу пла ћа ња так се.

Управ ни од бор од лу ке до но си ве ћи ном гла со ва укуп ног бро ја 
чла но ва, из у зев у слу ча ју ка да је овим ста ту том пред ви ђе на дво-
тре ћин ска ве ћи на. 

Члан 22.
Ман дат чла на Управ ног од бо ра пре ста је:
1) про те ком вре ме на на ко је је име но ван;
2) под но ше њем остав ке у пи сме ној фор ми Са ве ту Ре гу ла то ра;
3) раз ре ше њем из раз ло га пред ви ђе них за ко ном;
4) смр ћу.
Са вет Ре гу ла то ра, у скла ду са за ко ном, по кре ће по сту пак за 

име но ва ње но вог чла на Управ ног од бо ра у слу ча ју из ста ва 1. овог 
чла на.
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Члан 23.
Члан Управ ног од бо ра РТВ у скла ду са за ко ном мо же би ти 

раз ре шен:
1) ако је због бо ле сти, на осно ву на ла за над ле жне здрав стве-

не уста но ве, не спо со бан за оба вља ње ду жно сти чла на Управ ног 
од бо ра у пе ри о ду ду жем од шест ме се ци;

2) ако се од стра не Ре гу ла то ра утвр ди да је у по ступ ку име но-
ва ња дао не тач не по дат ке о се би;

3) ако нео прав да но ни је при су ство вао на три сед ни це Управ-
ног од бо ра у то ку јед не го ди не;

4) ако по ста не но си лац јав не или по ли тич ке функ ци је, или 
ако се за по сли код пру жа о ца ме диј ских услу га;

5) ако је по сту пао про тив но од ред ба ма за ко на, Ста ту та и дру-
гих про пи са ко ји уре ђу ју оба вља ње де лат но сти уста но ве јав ног 
ме диј ског сер ви са;

6) ако је осу ђен на без у слов ну ка зну за тво ра.
Од лу ку о раз ре ше њу чла на Управ ног од бо ра, са обра зло же-

њем, до но си, у скла ду са за ко ном Са вет Ре гу ла то ра, дво тре ћин-
ском ве ћи ном гла со ва укуп ног бро ја чла но ва Са ве та.

У по ступ ку раз ре ше ња чла ну Управ ног од бо ра да је се мо гућ-
ност да се из ја сни о раз ло зи ма за раз ре ше ње.

Члан 24.
Сед ни ца ма Управ ног од бо ра при су ству ју, без пра ва од лу-

чи ва ња, Ге не рал ни ди рек тор, и дру га ли ца на по зив пред сед ни ка 
Управ ног од бо ра.

Ли ца из ста ва 1. овог чла на ду жна су да на зах тев Управ ног 
од бо ра да ју ин фор ма ци је, об ја шње ња и струч на обра зло же ња о 
пи та њи ма ко ја су на днев ном ре ду.

2. ГЕ НЕ РАЛ НИ ДИ РЕК ТОР

Члан 25.
Ге не рал ни ди рек тор:
1) за сту па у скла ду са за ко ном и пред ста вља РТВ;
2) обез бе ђу је за ко ни тост ра да и по сло ва ња;
3) ор га ни зу је и упра вља про це сом ра да и во ди по сло ва ње РТВ;
4) од лу чу је о пра ви ма, оба ве за ма и од го вор но сти ма из рад-

ног од но са за по сле них у скла ду са за ко ном;
5) пред ла же Управ ном од бо ру стра те ги ју раз во ја и план ра да;
6) из ра ђу је и пред ла же Управ ном од бо ру, за јед но са глав ним 

и од го вор ним уред ни ци ма, ди рек то ром про гра ма и уред ни ци ма 
ор га ни за ци о них це ли на про грам ску кон цеп ци ју ко јом се оства ру је 
јав ни ин те рес и од го ва ра за ње но оства ри ва ње;

7) пред ла же Управ ном од бо ру уво ђе ње но ве ме диј ске услу ге;
8) од го ва ра за спро во ђе ње од лу ка Управ ног од бо ра и под но-

си Управ ном од бо ру из ве шта је о ра ду и по сло ва њу;
9) раз ма тра пре по ру ке Про грам ског са ве та;
10) пред ла же Управ ном од бо ру име но ва ње и раз ре ше ње 

глав них и од го вор них уред ни ка, као и ди рек то ра про гра ма;
11) при ба вља ми шље ње на ци о нал ног са ве та на ци о нал не ма-

њи не о кан ди да ти ма за од го вор ног уред ни ка про гра ма на је зи ку 
на ци о нал не ма њи не пре под но ше ња пред ло га за ње го во име но ва-
ње Управ ном од бо ру;

12) до но си акт о ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји по сло ва 
РТВ на ко ји са гла сност да је Управ ни од бор;

13) од лу чу је о дру гим пи та њи ма и до но си оп шта и по је ди-
нач на ак та ко ја у скла ду са за ко ном и овим ста ту том ни су у над ле-
жно сти Управ ног од бо ра 

14) оба вља и дру ге по сло ве утвр ђе не за ко ном и Ста ту том.

Члан 26.
Од лу ку о име но ва њу Ге не рал ног ди рек то ра, са обра зло же-

њем, до но си Управ ни од бор, дво тре ћин ском ве ћи ном гла со ва 
укуп ног бро ја чла но ва, на кон спро ве де ног јав ног кон кур са.

Ман дат Ге не рал ног ди рек то ра је пет го ди на и исто ли це мо же 
би ти име но ва но за Ге не рал ног ди рек то ра нај ви ше два пу та.

За Ге не рал ног ди рек то ра мо же би ти име но ва но ли це из ре да 
углед них струч ња ка из обла сти ко је су од зна ча ја за оба вља ње по-
сло ва уста но ве јав ног ме диј ског сер ви са.

 За Ге не рал ног ди рек то ра не мо же би ти име но ва но ли це ко је 
у скла ду са за ко ном и овим ста ту том не мо же би ти члан Управ ног 
од бо ра, из у зев у слу ча ју огра ни че ња ко је се од но си на ли це ко је је 
за по сле но код пру жа ла ца  ме диј ских услу га.

За Ге не рал ног ди рек то ра мо же би ти име но ва но ли це ко је има 
пре би ва ли ште на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је и др жа вља нин је 
Ре пу бли ке Ср би је, има ви со ку струч ну спре му и 10 го ди на ис ку-
ства на ру ко во де ћим по сло ви ма.

Кан ди да ти за Ге не рал ног ди рек то ра при ли ком кон ку ри са ња 
ду жни су да по ред до ка за о ис пу ња ва њу усло ва до ста ве про грам 
ра да и упра вља ња РТВ за ман дат ни пе ри од на ко ји се име ну је.

Члан 27.
Ман дат Ге не рал ног ди рек то ра пре ста је:
1) про те ком вре ме на на ко је је име но ван;
2) под но ше њем остав ке у пи сме ној фор ми Управ ном од бо ру;
3) раз ре ше њем из раз ло га пред ви ђе них за ко ном и овим ста-

ту том;
4) смр ћу.
 Управ ни од бор без од ла га ња име ну је вр ши о ца ду жно сти и 

до но си од лу ку о рас пи си ва њу кон кур са за из бор Ге не рал ног ди-
рек то ра у слу ча ју из ста ва 1. овог чла на.

Члан 28.
Управ ни од бор до но си од лу ку о раз ре ше њу Ге не рал ног ди-

рек то ра ако:
1) је због бо ле сти, на осно ву на ла за над ле жне здрав стве не 

уста но ве, не спо со бан за оба вља ње функ ци је Ге не рал ног ди рек то-
ра у пе ри о ду ду жем од шест ме се ци;

2) утвр ди да у по ступ ку име но ва ња ни је дао тач не по дат ке о 
се би;

3) по сту па про тив но од ред ба ма за ко на, ста ту та и дру гих про-
пи са ко ји уре ђу ју оба вља ње де лат но сти уста но ве јав ног ме диј ског 
сер ви са,

4) је осу ђен на без у слов ну ка зну за тво ра.
 Од лу ку о раз ре ше њу Ге не рал ног ди рек то ра, са обра зло-

же њем, до но си Управ ни од бор, дво тре ћин ском ве ћи ном гла со ва 
укуп ног бро ја чла но ва.

 У по ступ ку раз ре ше ња, Ге не рал ном ди рек то ру да је се мо-
гућ ност да се из ја сни о раз ло зи ма за раз ре ше ње.

3. ПРО ГРАМ СКИ СА ВЕТ

Члан 29.
Про грам ски са вет је са ве то дав ни ор ган.
Про грам ски са вет има 15 чла но ва ко је Управ ни од бор би ра из 

ре да струч ња ка у обла сти ме ди ја и ме диј ских по сле ни ка, на уч ни-
ка, ства ра ла ца у обла сти кул ту ре и пред став ни ка удру же ња чи ји је 
циљ за шти та људ ских пра ва и де мо кра ти је.

Чла но ви Про грам ског са ве та не мо гу би ти но си о ци јав них и 
по ли тич ких функ ци ја.

Ман дат чла но ва Про грам ског са ве та тра је че ти ри го ди не и 
они не мо гу би ти по но во иза бра ни.

Члан 30.
Чла но ве Про грам ског са ве та РТВ би ра Управ ни од бор на 

пред лог од бо ра Скуп шти не Ауто ном не По кра ји не Вој во ди не (у 
да љем тек сту: Скуп шти на) над ле жног за област јав ног ин фор ми-
са ња.

Над ле жни од бор Скуп шти не за област јав ног ин фор ми са ња 
пред ла же Управ ном од бо ру ли сту од 30 кан ди да та за чла но ве Про-
грам ског са ве та ко ја од ра жа ва те ри то ри јал ну, на ци о нал ну, вер ску, 
пол ну и дру гу струк ту ру ста нов ни штва.

Ли ста кан ди да та из ста ва 2. овог чла на утвр ђу је се на осно ву 
јав ног кон кур са за из бор чла но ва Про грам ског са ве та.

Јав ни кон курс из ста ва 3. овог чла на рас пи су је над ле жни од-
бор Скуп шти не, шест ме се ци пре ис те ка ман да та чла но ви ма Про-
грам ског са ве та.

Над ле жни од бор Скуп шти не за област јав ног ин фор ми са ња 
утвр ђу је ли сту свих при ја вље них кан ди да та ко ји ис пу ња ва ју за-
кон ске усло ве у ро ку од 30 да на од да на рас пи си ва ња кон кур са по 
пра ви ли ма о спро во ђе њу кон кур са про пи са ним ак том Скуп шти не 
у скла ду са за ко ном.

Члан 31.
Про грам ски са вет се у скла ду са за ко ном ста ра о за до во ље њу 

ин те ре са слу ша ла ца и гле да ла ца у по гле ду про грам ског са др жа ја.
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Про грам ски са вет раз ма тра оства ри ва ње про грам ске кон цеп-

ци је и раз ма тра ква ли тет про грам ског са др жа ја РТВ и у ве зи са 
тим да је пре по ру ке и пред ло ге Ге не рал ном ди рек то ру и Управ ном 
од бо ру.

Про грам ски са вет, нај ма ње јед ном го ди шње, ор га ни зу је јав-
ну рас пра ву о про грам ском са др жа ју РТВ у тра ја њу од 15 да на, а 
из ве штај о одр жа ној јав ној рас пра ви, за јед но са пре по ру ка ма за 
ње го во уна пре ђи ва ње ко је су из ра же не у то ку јав не рас пра ве, под-
но си Ге не рал ном ди рек то ру и Управ ном од бо ру.

Про грам ски са вет пра ти спро во ђе ње про грам ских на че ла и 
оба ве за утвр ђе них за ко ном, а у слу ча ју њи хо вог не по што ва ња пи-
са ним пу тем оба ве шта ва Управ ни од бор, Ге не рал ног ди рек то ра и 
од го вор не уред ни ке.

Члан 32.
 Про грам ски са вет до но си по слов ник о ра ду ко јим ре гу ли ше 

на чин ра да Про грам ског са ве та.
 РТВ обез бе ђу је сред ства и усло ве за рад Про грам ског са ве-

та, под чим се под ра зу ме ва ју ор га ни за ци о ни, тех нич ки и про стор-
ни усло ви за рад овог ор га на, као и на кна да тро шко ва пре во за чла-
но ви ма за до ла зак и од ла зак на сед ни цу.

Чла но ви Про грам ског са ве та има ју пра во на на кна ду у ви си-
ни 40% од про сеч не не то за ра де за прет ход ни ме сец у РТВ.

IV. ИМЕ НО ВА ЊЕ  ГЛАВ НИХ И ОД ГО ВОР НИХ УРЕД НИ КА

Члан 33.
 Глав не и од го вор не уред ни ке у скла ду са за ко ном и овим 

ста ту том име ну је на пе ри од од четири го ди не Управ ни од бор на 
пред лог Ге не рал ног ди рек то ра на кон спро ве де ног јав ног кон кур са.

За глав ног и од го вор ног уред ни ка мо же би ти име но ва но ли це 
ко је ис пу ња ва сле де ће усло ве:

 – да је др жа вља нин Ре пу бли ке Ср би је;
 – да има пре би ва ли ште на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је;
 – да има ви со ку струч ну спре му;
 – да има нај ма ње 5 го ди на ис ку ства на уред нич ким или сло-

же ним но ви нар ским по сло ви ма;
 – зна ње јед ног свет ског је зи ка;
 – по зна ва ње тех но ло ги је про из вод ње и еми то ва ња ра диј ских, 

од но сно те ле ви зиј ских про гра ма;
 – про фе си о нал не спо соб но сти ис ка за не у до са да шњем ра ду;
Глав ни и од го вор ни уред ник не мо же би ти ли це ко је ужи ва 

иму ни тет од од го вор но сти.
Глав ни и од го вор ни уред ник не мо же би ти но си лац јав не 

функ ци је ни функ ци је у по ли тич кој стран ци, као ни ли це ко је не 
ис пу ња ва дру ге усло ве за оба вља ње те функ ци је у скла ду са за-
ко ном.

Члан 34.
Управ ни од бор на пред лог Ге не рал ног ди рек то ра РТВ-а, раз-

ре ши ће глав ног и од го вор ног уред ни ка пре ис те ка вре ме на на ко је 
је име но ван:

1. на лич ни зах тев;
2. ако се на кнад но утвр ди да ни је ис пу ња вао усло ве за име-

но ва ње на ту функ ци ју пред ви ђе не чла ном 33. Ста ту та, од но сно 
ако на кнад но пре ста не да ис пу ња ва те усло ве;

3. ако по сту па су прот но за ко ну и оп штим ак ти ма РТВ-а;
4. ако сво јим не са ве сним и не пра вил ним ра дом про у зро ку је 

ве ћу ште ту или на ру ши углед РТВ-а;
5. ако за не ма ру је или не са ве сно оба вља сво је ду жно сти;
6. ако на ста ну раз ло зи због ко јих је до шао или би мо гао до ћи 

у су коб ин те ре са;
7. ако се ис пу не усло ви за от каз уго во ра о ра ду про пи са них 

за ко ном ко ји уре ђу је рад не од но се;
8. ако не ис пу ња ва про грам ска на че ла и оба ве зе у скла ду са 

за ко ном и овим ста ту том;
9. из дру гих раз ло га про пи са них за ко ном.

V. ИМЕ НО ВА ЊЕ ДИ РЕК ТО РА ПРО ГРА МА

Члан 35.
 Ди рек то ра про гра ма, ко ји се у сми слу за ко на сма тра ди рек-

то ром ме ди ја, у скла ду са за ко ном и овим ста ту том име ну је на 

пе ри од од 4 го ди не Управ ни од бор на пред лог Ге не рал ног ди рек-
то ра на кон спро ве де ног јав ног кон кур са.

За ди рек то ра про гра ма мо же би ти име но ва но ли це ко је ис пу-
ња ва сле де ће усло ве:

 – да је др жа вља нин Ре пу бли ке Ср би је;
 – да има ви со ку струч ну спре му;
 – да има нај ма ње 5 го ди на ис ку ства на ру ко во де ћим по сло ви-

ма код пру жа о ца ме диј ске услу ге;
 – зна ње јед ног свет ског је зи ка;
 – по зна ва ње тех но ло ги је про из вод ње и еми то ва ња ра диј ских, 

од но сно те ле ви зиј ских про гра ма;
 – ор га ни за циј ске и про фе си о нал не спо соб но сти ис ка за не у 

до са да шњем ра ду;

Члан 36.
Управ ни од бор на пред лог Ге не рал ног ди рек то ра РТВ-а, раз ре-

ши ће ди рек то ра про гра ма пре ис те ка вре ме на на ко је је име но ван:
1. на лич ни зах тев;
2. ако се на кнад но утвр ди да ни је ис пу ња вао усло ве за име-

но ва ње на ту функ ци ју пред ви ђе не чла ном 35. Ста ту та, од но сно 
ако на кнад но пре ста не да ис пу ња ва те усло ве;

3. ако по сту па су прот но за ко ну и оп штим ак ти ма РТВ-а;
4. ако сво јим не са ве сним и не пра вил ним ра дом про у зро ку је 

ве ћу ште ту или на ру ши углед РТВ-а;
5. ако за не ма ру је или не са ве сно оба вља сво је ду жно сти;
6. ако на ста ну раз ло зи због ко јих је до шао или би мо гао до ћи 

у су коб ин те ре са;
7. ако се ис пу не усло ви за от каз уго во ра о ра ду про пи са них 

за ко ном ко ји уре ђу је рад не од но се;
8. ако не ис пу ња ва про грам ска на че ла и оба ве зе у скла ду са 

за ко ном и овим ста ту том;
9. из дру гих раз ло га про пи са них за ко ном.

VI. ЗА СТУ ПА ЊЕ РТВ

Члан 37.
РТВ за сту па у зе мљи и ино стран ству, у скла ду са за ко ном и 

овим ста ту том, Ге не рал ни ди рек тор, од но сно ли це ко је он овла сти.

VII. ОД ГО ВОР НОСТ ЗА ОБА ВЕ ЗЕ И СРЕД СТВА ЗА РАД РТВ

Члан 38.
Сред ства ко ја РТВ ко ри сти (у да љем тек сту: сред ства) су у 

јав ној сво ји ни. 
Сред ства чи не не по крет не и по крет не ства ри при ба вље не од 

осни ва ча, као и сред ства сте че на ку по ви ном, пру жа њем услу га и 
про да јом про из во да или при ба вље на из дру гих из во ра у скла ду са 
за ко ном.

Сти ца ње, оп те ре ћи ва ње или оту ђи ва ње сред ста ва спро во ди 
се у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је јав на сво ји на.

У прав ном про ме ту РТВ на сту па са мо стал но, а за оба ве зе у 
прав ном про ме ту од го ва ра у скла ду са за ко ном це ло куп ним сво-
јим сред стви ма.

VI II. ПЛА НИ РА ЊЕ, ПРИ ХО ДИ, РАС ХО ДИ  
И ФИ НАН СИЈ СКО ИЗ ВЕ ШТА ВА ЊЕ

Члан 39.
Стра те шка го ди шња и ви ше го ди шња по слов на по ли ти ка, 

план ра да и раз во ја РТВ-а,  план про из вод ње и еми то ва ња про гра-
ма, као и фи нан сиј ски план до но си се је дин стве но за  РТВ.

Члан 40.
 РТВ оства ру је при хо де из основ не, ко мер ци јал не де лат но сти 

у скла ду са За ко ном о јав ним ме диј ским сер ви си ма.

Члан 41.
 Рас хо ди РТВ де ле се на основ не, ко мер ци јал не и за јед нич ке 

рас хо де.
 Основ ни рас хо ди РТВ су тро шко ви ко ји на ста ју или су по ве-

за ни са оба вља њем основ не де лат но сти РТВ, а ко мер ци јал ни рас-
хо ди РТВ су тро шко ви ко ји на ста ју или су по ве за ни са оба вља њем 
ко мер ци јал не и дру ге де лат но сти ко је не спа да ју у основ не де лат-
но сти РТВ.
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За јед нич ки рас хо ди из ста ва 1. овог чла на де ле се на основ-
не или ко мер ци јал не у скла ду са сра зме ром ко ја се бли же уре ђу је 
Пра вил ни ком о ра чу но вод ству и ра чу но вод стве ним по ли ти ка ма, 
као и Фи нан сиј ским пла ном пре ма еле мен ти ма ко ји се утвр ђу ју за 
сва ку по слов ну го ди ну на осно ву ствар них по да та ка за прет ход ну 
по слов ну го ди ну.

Члан 42.
РТВ је у оба ве зи да са чи ња ва, до ста вља и об ја вљу је фи нан-

сиј ске из ве шта је у скла ду са За ко ном о ра чу но вод ству, Ме ђу на-
род ним стан дар ди ма фи нан сиј ског из ве шта ва ња (МСФИ) и За ко-
ном о јав ним ме диј ским сер ви си ма.

РТВ је у оба ве зи да ме то до ло шки еви ден ти ра и ис ка зу је при-
хо де, рас хо де и ре зул тат по сег мен ти ма по сло ва ња за основ ну и 
ко мер ци јал ну де лат ност, у скла ду са од ред ба ма За ко на о јав ним 
ме диј ским сер ви си ма.

  РТВ је у оба ве зи да Фи нан сиј ски из ве штај по сег мен ти ма 
по сло ва ња ко ји чи не при хо ди рас хо ди и ре зул тат са ста ви и об ја ви 
у са ста ву Из ве шта ја о по сло ва њу РТВ.

IX. ОП ШТИ АК ТИ

Члан 43.
Оп шта ак та РТВ су пра вил ни ци, по слов ни ци, упут ства, про-

це ду ре и од лу ке ко ји ма се на оп шти на чин уре ђу ју пи та ња из по-
је ди них обла сти.

Оп шта ак та РТВ до но си Управ ни од бор, од но сно Ге не рал ни 
ди рек тор у скла ду са за ко ном и овим ста ту том.

Сва оп шта и по је ди нач на ак та РТВ мо ра ју би ти у са гла сно-
сти са овим ста ту том.

Члан 44.
По ред ака та из чла на 21. овог ста ту та Управ ни од бор до но си и:
1. акт о фи нан сиј ском по сло ва њу;
2. акт о ра чу но вод ству и ра чу но вод стве ним  по ли ти ка ма; 
3. акт о ин тер ној ре ви зи ји; 
4. акт о ко ри шће њу аутор ског и срод них пра ва на про гра ми-

ма РТВ-а;
5. акт о  по слов ној тај ни;
6. акт о од бра ни и за шти ти;
7. акт о за шти ти од по жа ра;
8. Пра вил ник о ру ко ва њу по да ци ма о об ве зни ци ма пла ћа ња 

так се Јав ним ме диј ским сер ви си ма;
9. Це нов ник за ко мер ци јал ну екс пло а та ци ју про гра ма и 

аудио-ви зу ел них плат фор ми РТВ-а, као и дру ге це нов ни ке;
10. Етич ки ко декс;
11. ак та о до де ли  на гра да.

Члан 45.
 По ред ака та из чла на 25. овог ста ту та Ге не рал ни ди рек тор  

до но си и:
1. акт о пла ни ра њу, про из вод њи, еми то ва њу и ар хи ви ра њу 

про гра ма; 
2. акт о стан дар ди ма и нор ма ти ви ма за про из вод њу про гра ма;
3. акт о без бед но сти и здра вљу на ра ду;
4. акт о кри те ри ју ми ма и на чи ну из бо ра про грам ских са др жа-

ја европ ске не за ви сне про дук ци је;
5. акт о јав ним на бав ка ма; 
6. акт о на кна да ма пут них и дру гих тро шко ва за по сле них;
7. акт о упо тре би мо тор них во зи ла.

X. ЈАВ НОСТ РА ДА

Члан 46.
У свом де ло ва њу РТВ оства ру је јав ни ин те рес, ува жа ва зах-

те ве јав но сти и за сво је де ло ва ње од го ва ра јав но сти.
Од го вор ност РТВ пре ма јав но сти као и ути цај јав но сти на 

ње но де ло ва ње оства ру је се по себ но:
 – јав но шћу по ступ ка име но ва ња ор га на;
 – уче шћем јав но сти у уна пре ђи ва њу про гра ма;
 – оба ве зом да пра во вре ме но и исти ни то оба ве шта ва јав ност 

о оба вља њу сво је де лат но сти, о усло ви ма и на чи ну пру жа ња сво-
јих услу га и о дру гим пи та њи ма ко ја се ти чу оба вља ња де лат но сти 
за ко је је осно ван;

 – об ја вљи ва њем пла на ра да, фи нан сиј ског пла на и из ве шта ја 
о ра ду и по сло ва њу;

 – под но ше њем из ве шта ја о ра ду На род ној скуп шти ни и Са-
ве ту Ре гу ла то ра;

 – бла го вре ме ним ис пу ња ва њем оба ве за про пи са них за ко ном 
ко јим се уре ђу је сло бод ни при ступ ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја.

XI. ПО СЛОВ НА ТАЈ НА

Члан 47.
По слов ном тај ном се сма тра ју, у скла ду са за ко ном, по да ци 

чи је би са оп шта ва ње тре ћим ли ци ма мо гло на не ти ште ту РТВ, као 
и по да ци ко ји има ју или мо гу има ти еко ном ску вред ност за то што 
ни су оп ште по зна ти, ни ти су ла ко до ступ ни тре ћим ли ци ма, ко ја 
би њи хо вим ко ри шће њем или са оп шта ва њем мо гла оства ри ти еко-
ном ску ко рист и ко ји су од стра не РТВ за шти ће ни од го ва ра ју ћим 
ме ра ма у ци љу чу ва ња њи хо ве тај но сти.

По слов на тај на је и по да так ко ји је за ко ном, дру гим про пи-
сом или ак том РТВ од ре ђен као по слов на тај на.

Не сма тра се по вре дом ду жно сти чу ва ња по слов не тај не, са-
оп шта ва ње по да та ка из ста ва 1. и 2. овог чла на, ако је то са оп-
шта ва ње оба ве за про пи са на за ко ном ко јим се уре ђу је сло бо дан 
при ступ ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја, као и ако је ово са оп-
шта ва ње нео п ход но ра ди оба вља ња или за шти те ин те ре са РТВ, 
од но сно у дру гим слу ча је ви ма про пи са ним за ко ном.

Ре жим по сту па ња са по да ци ма ко ји се сма тра ју по слов ном 
тај ном се уре ђу је по себ ним оп штим ак том.

XII. ИЗ МЕ НЕ И ДО ПУ НЕ СТА ТУ ТА

Члан 48.
Из ме не и до пу не овог ста ту та вр ше се у по ступ ку и на на чин 

ко ји је про пи сан за ње го во до но ше ње.
На кон сту па ња на сна гу сва ке из ме не и до пу не овог ста ту-

та са чи ња ва се пре чи шћен текст Ста ту та ко ји пот пи су је Ге не рал ни 
ди рек тор.

XI II. ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 49.
 РТВ ће уса гла си ти сва сво ја оп шта ак та са овим ста ту том 

нај ка сни је до 13. фе бру а ра 2015. го ди не.
 До до но ше ња оп штих ака та у скла ду са за ко ном и овим ста-

ту том при ме њи ва ће се  од ред бе по сто је ћих оп штих ака та.

Члан 50.
Овај ста тут по до би је ној са гла сно сти Са ве та Ре гу ла то ра сту-

па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном гла-
сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

Сту па њем на сна гу овог ста ту та пре ста је да ва жи Ста тут Ра-
ди о ди фу зне уста но ве Вој во ди не „Ра дио-те ле ви зи ја Вој во ди не” 
(пре чи шћен текст) број 185/5-2011 од 22. мар та 2013. 

Пред сед ни ца Управ ног од бо ра,
мр Ва ња Ба ри шић Јо ко вић, с.р.
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На основу члана 23. став 1. Статута Дома здравља Медвеђа, 

28. новембра 2014. године, 
Директор Дома здравља Медвеђа доноси

П РО Г РА М  РА Д А

Дома здравља Медвеђа за 2015. го ди ну

I. УВОД

Про грам ра да До ма здра вља Ме две ђа за 2015. го ди ну пред-
ста вља основ за све о бу хват укуп ног по тен ци ја ла (про стор них 
ка па ци те та, опре мље но сти и ка дра) уста но ве, с ци љем обез бе-
ђе ња и из вр ше ња ме ра ак тив не и па сив не здрав стве не за шти те 


