ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА
РЕПУБЛИЧКЕ РАДИОДИФУЗНЕ АГЕНЦИЈЕ

I
Скупштина Аутономне покрајине Војводине је предложила:
1. Горана Караџића
и
2. Велимира Костадинова.
Бира се један члан
II
Конференција универзитета Србије је предложила:
1. др Наташу Госпић
и
2. др Светозара Стојановића.
Бира се један члан
III

Традиционалне Цркве и верске заједнице су предложиле:
1.Његово Преосвештенство Епископа јегарског Порфирија(Перића)
и
2. мр Владана Таталовића
Бира се један члан

БИОГРАФИЈЕ КАНДИДАТА

ГОРАН КАРАЏИЋ
Датум рођења: 16.01.1964. Струмица.
Брачно стање: Ожењен, отац двоје деце.
Радно искуство
- 2008. – данас: Заменик председника Савета РРА
- 2005. – данас: Члан Савета Републичке радиодифузне агенције.
- 200. – 2004. Директор „ТВ Аполо“.
- 1996-2003. „Новосадски недељник“ – један од оснивача и власника и главни и
одговорни уредник.
1996-2001. „Пензионерске новине“ један од оснивача и власника и главни и
одговорни уредник.
- 1993-1994. „Статус-магазин за успешне“ један од оснивача и власника листа и
директор маркетинга.
- 1991-1993. „Еуро предузетник“ – главни и одговорни уредник.
1986-1991. „Став“ од уредника у листу до заменика главног одговорног уредника.
1983-1986. „Глас омладине“ – од хонорарног сарадника до уредника у листу.
Персонални ангажмани
- Члан Независног друштва новинара Србије (статус у мировању).
- Тренер телевизијских станица по BBC стандардима, програма IREH pro media за
Србију у оквиру USAID-a.
- Главни у одговорни уредник „Војвођанског магазина“.
Образовање
- Основну школу завршио у Београду и Новом Саду.
- 1982. Матурирао средњу Правну школу у Новом Саду.
- 2004. Дипломирао на Факултету за менаџмент у Новом Саду за медије.

ВЕЛИМИР КОСТАДИНОВ
Образовање
Велимир Костадинов има две високошколске дипломе: дипломирани журналиста
(VII степен стручности, стечена 2008. године) и инжењер електротехнике (VI степен
стручности, стечена 1995. године). Похађао семинаре IREX-а (курсеви монтаже,
прављење телевизијских вести, снимања на терену, прављење програмске шеме,
управљање пројектима, уређивање …).
Радно искуство
Новинарством почео да се бави још као студент, 1990. године у „Суботичким
новинама“, али први сталан посао добио је у новосадском „СВЕТ-у“, као репортер из
Суботице, Сомбора, Кикинде … Од првог броја писао за „Блиц“, као дописник из
Суботице, да би са већином новинара прешао у „Глас јавности“. Хонорарно је радио за
„Ревију 92“, повремено за „НИН“ и канадски „Кишобран“. Од 13. марта 2003. до 13.
децембра 2007. био је директор и главни и одговорни уредник „Регионалног ТВ Центра“
у Суботици, односно „СУПЕР ТВ“, а када му је истекао мандат директора само главни
и одговорни уредник до 30. априла 2009. године. Од 1. маја 2009. године је уредник у
„Радио телевизији Војводине“, али ће у случају избора за члана Савета Републичке
радиодифузне агенције истог дана тај радни однос раскинути како не би дошло до
сукоба интереса предвиђених у члану 25. Закона о Радиодифузији.
Награде
Специјална награда на фестивалу INTERFER у Сомбору, 2002. године за
репортажу „35 пута младожења“.
Публицистика
Објавио је и две књиге: „Новинарство у 12 лекција“ и „Маринко Магда-човек из
Зоне сумрака“. „Новинарство у 12 лекција“ најједноставнија и најпрактичнија књига о
новинарству за апсолутне почетнике, објављена 2004. године, издавач „Глас јавности“
из Београда. „Маринко Магда-човек из Зоне сумрака“, издавач „Дани“ из Суботице.
Изашла из штампе 1995. године и описује серију монструозних убистава на северу
Србије и југу Мађарске која је починила група ратних ветерана на челу са Маринком
Магдом, бившим припадником Легије странаца.
Остали подаци
Рођен 29. априла 1965. године у Зрењанину, Србија. Неожењен. Никада није био,
нити је члан неке политичке партије, странке или политичког удружења. Није кажњаван
нити се против њега води неки судски или други поступак. Хоби му је шах, свира
одлично хармонику (дугметару, пасуљару), прави интернет сајтове. Први је српски
новинар који има свој сајт (од 1997. године). Власник је сајта www.novinar.rs који
дизајнира и уређује.

ДР НАТАША ГОСПИЋ
Лични подаци:
- Рођена 15. децембра 1946. године у Карловцу.
Подаци о школовању и звањима
- Диплома Електротехничког факултета, Универзитета Београд, 1970. године
просечна оцена 8;
- Диплома Магистра науке, Елекротехнички факултет, Универзитет Београд,
1990. године;
- Диплома Доктора науке, Саобраћајни факултет, Универзитет Београд, 1995.
године;
- Звање вишег научног сарадника.
Области рада
- Систем преноса и управљање мрежама и сервисима,
- Реструктуирање телекомуникације,
- ПТТ регулатива,
- Мобилне комуникације,
- Међународне организације.
Знање језика
Одлично познавање енглеског језика и познавање француског језика.
Преглед послова
-

Јун 2005. године Ванредни професор на Саобраћајном факултету,
2003-2005. године Доцент на Саобраћајном факултету, март 2002-2003.
године
Саветник генералног директора Телеком Српске септембар 2001. марта
2002.
Саветник генералног директора Телеком Црне Горе септембар 2000септембар 2001; в.д. генералног директора мобилног оператера MONET,
Подгорица, јун 2000. – септембар 2000. године.
Саветник генералног директора ТЕЛЕКОМ ЦГ мај 1998. – јун 2000.
године, помоћник генералног директора заједнице ЈПТТ за научно
истраживачки рад и међународне послове 1991 – мај 1998. године,
руководилац Сектора за НИР и међународне послове ЗЈПТТ.

Настава на факултету

Настава на редовним и последипломским студијама: од 1997. на
Електротехничком факултету, Универзитет Бања Лука, предмет „Управљање
телекомуникацијама“ и Телекомуникационе мреже. „Регулатива у телекомуникацијама“,
„ИКТ и Информационо друштво“, „Нови сервиси“.
Од 2009. и на Факултету техничких наука у Новом Саду предмет
„управљање телекомуникацијама“.
ПРОФ. ДР СВЕТОЗАР СТОЈАНОВИЋ
Пензионисани професор Београдског универзитета и пензионисани директор
његовог Института за филозофију и друштвену теорију.
На Филозофском факултету, Универзитета у Београду, дипломирао 1955. године а
докторирао 1962. године. Заједно са седам других професора и наставника тзв. Praxisгрупе због дисидентске делатности избачен са Београдског универзитета јануара 1975.
године Lex-specialis-ом Скупштине Србије.
Distinguished research fellow, Center for Inquiry International, Buffalo, NY,USA.
Distinguished visiting professor на многим угледни универзитетима у САД,
Немачкој, Великој Британији, Аустрији, Индији …
Оснивач и председник Српско-америчког центра, Београд (од недавно се зове
Центар за националну стратегију), и његовог Форума за српско-амерички дијалог и
сарадњу.
Члан спољно-политичког савета при МИП Србије.
Члан редакцијског савета часописа:“ Philosophy and Social Criticism”, Boston,
USA.
Изабран 1997.године за члана “ Institut International de Philosophie”, Париз, који за
изабране чланове има и H.G. Gadamer, K.O. Apel, J.A. Passmore, H. Putnam, W.V. Quine,
J. Hintika, G.H. von Wright, M.A.E. Dummett, P.F. Strawson I L. Kolakowski.
Изабран 1986. године за академика и Хуманистичког Лауреата “ International
Academy of Humanism”, Buffalo, USA, која поред осталих има и ове чланове Isaih Berlin,
Arthur C. Clarke, Umberto Eco, Johan Galtung, Sergei Kapitya, Jirgen Habermas, Georgy
konrad, Adam Michnik, John Passmore,Richard Rorty, Carl Sagan, Wole Soyinka, Peter
Ustinov, Mario Vargas Losa, Simone Veil, Gore Vidal, Kurt Vonegut, Jr.
Одржао Memorial Address at the Birth Centerery of M.N. Roy, 1987. New Delhi and
Bombay.
Одржао уводни реферат на отварању Europaishes Forum “Freiheit-OrdnungVerantwortung”, 1990, Alpbach, Austria.
Изабран 1991,за доживотног члана, Clare Hall College, Cambridge University,
Cambridge, UK.

Од 1996, изабрани члан Академије за хуманистичка истраживања, Москва. Поред
осталих у њеном чланству су Hans-Georg gadamer, Paul Riceur, Richard Rorty I Jean
Baudrillard.
Заједно са Браном Петронијевићем и Михајлом Марковићем увршћен у
Biographical Dictionary of Twentieth Century Philosophers” 1996, Roputledge, New York and
London.
Књига „На српском делу Титоника“ 21. априла 2001. године добила награду „лаза
Костић“ на Међународном салону књига у Новом Саду.
Публиковао седам књига, 4 брошуре и око 130 часописних расправа и чланакасписи су му преведени на 14 језика, између осталих на енглески, немачки, француски,
руски, шпански, јапански. Књиге на српском: „Савремена Мета-Етика“, „Између Идеала
и Стварности“, „Историја и Партијска Свест“, „Од Марксизма до Етатизма са Људским
Лицем“, „Пропаст Комунизма и разбијање Југославије“,, На Српском Делу Титоника“,
„Демократска (Р)еволуција у Србији (2000-2005)“.
Књиге на енглеском: “Between Ideals and Reality”, “In Search of Democracy In
Socialism”, “From Marxism and Bolshevism failed”, “ The Democratic Revolution”.
Изабрана дела у седам књига издао Завод за уџбенике, Београд 2006.године.
Од 15. јуна 1992. године до 31. маја 1993. године био је специјални саветник и
водио саветнички тим тадашњег председника СРЈ Добрице Ћосића. Дао оставку када је
Ћосић смењен.
Био у младости један од уредника „Светлости“, листа Шумадијске области и
листа „Студент“, Београд.
Био покретач и главни и одговорни уредник нове серије „Гледишта“, часописа
Београдског универзитета, шездесетих година прошлог века.
Био члан редакције „Praxis“ и Савета Корчуланске филозофске школе, Загреб
(1964-1974).
Био главни уредник часописа „Филозофија“ шездесетих година прошлог века.
Био главни и одговорни уредник часописа „Praxis International“, Оксфорд, Велика
Британија (1987-1990).
Био копредседник International Humanist and Ethical Union, (1985-1987), са
светским седиштем у Хагу, Холандија.
Био члан Комисије за истину и помирење, коју је именовао Председник СРЈ др
Војислав Коштуница.
Био члан Управног одбора Компаније „ Политика“.

Епископ јегарски др Порфирије (Перић)
Кратка биографија (curriculum vitae)
Епископ јегарски Господин др Порфирије (Перић) рођен је 22. јула
1961. године у Бечеју од оца Радивоја и мајке Радојке. На крштењу је
добио име Првослав. Основну школу завршио је у Чуругу, а Змај-Јовину
гимназију у Новом Саду. Замонашен је по чину мале схиме од свог
духовног оца, тада јеромонаха Иринеја (Буловића), у манастиру Високи
Дечани, на Томину недељу 1985. године.
Дипломирао је на Богословском факултету 1986. године и исте
године, на Други дан Духова, тадашњи Епископ рашко-призренски Павле, а
данашњи Патријарх српски, рукоположио га је, у манастиру Свете Тројице,
у Мушутишту, у чин јерођакона.
Потом одлази на стручно богословско усавршавање, на
последипломске студије из области Светог Писма Новог Завета, у Атину,
где остаје до 1990. године, када се по богослову Епископа бачког Иринеја
враћа у земљу и 23. септембра, 6. октобра долази у Манастир Светих
архангела у Ковиљу.
На Сабор светог архангела Михаила 8/21. новембра исте године бива
рукоположен у чин презвитера. Убрзо потом, доласком многих младих
људи за искушенике, Манастир почиње да се развија у Епископ Порфирије
бива постављен за игумана исте обитељи. Живећи у манастиру Ковиљу,
држи многа богословска предавања на разним трибинама, а посебно се
залаже у раду против разних деструктивних верских секти које су присутне
на нашим просторима; такође духовно руководи многе младе људе из света.
На редовном заседању Светог архијеријског сабора СПЦ у Београду
1/14. маја 1999. године изабран је за Епископа јегарског (при Епархији
бачкој).
Године 2004. на Богословском факултету Универзитета у Атини,
успешно брани докторску дисертацију на тему Могућност познања Бога
код апостола Павла по тумачењу светог Јована Златоуста. Исте, 2004.
године, изабран је за професора Богословског факултета Универзитета у
Београду.
За члана Савета Републичке Радиодифузне агенције, изабран је 18.
фебруара 2005. године. За председника Савета Републичке Радиодифузне
агенције, епископ др Порфирије је изабран 29. јула 2008. године.

ВЛАДАН ТАТАЛОВИЋ
Датум рођења: 10. новембар 1977. године, Београд
Образовање:
- ОШ "Петар Кочић" Земун;
- Нижа музичка школа "Коста Манојловић", Земун;
- IX Београдска гимназија;
- Средња музичка школа, Земун;
- Електротехнички факултет у Београду (I-IV семестар: 1996-1998.);
- Правословни богословски факултет у Београду (1998-2004.);
- Магистарске студије на Православном богословском факултету у
Београду;
- Докторска дисертација на тему: "Син Човечији у Јеванђељу и
Откривењу Јовановом";
- Специјалистичке студије: "Новосадска новинарска школа", Нови Сад,
(2004-2005.) – смер: телевизијско новинарство.
Познавање страних језика:
- Енглески језик
- Руски језик
- Немачки језик, постигнут ниво: Б2
- Грчки језик, постигнут ниво: Ц1
Радно искуство:
- Геодетска техничка школа, Београд (2004.);
- Телевизијска станица "Студио Б" (2004.);
- Средња туристичка школа, Београд (2004.);
- Друга економска школа, Београд (2004.);
- Православни богословски факултет у Београду, (2004-2009.)
Додатно:
- учествовао у многобројним научним скуповима симпозијумима и
пројектима;
Истраживања на теме:
- "Апокалиптичка књижевност и Откривење Јованово" (2007.);
- "Апокалиптичка књижевност и први евхаристијски документи Цркве"
(2008.);
- "Син Човечији у Јеванђељу по Јовану" (2009.).
Објављени радови:
- "Обликовање православне телевизије", Црква, верске заједнице, медији
и демократија;

2
- "Емилијан Чарнић као професор Новог Завета на Богословском
факултету у Београду";
- "Димитрије Стефановић као професор Новог Завета на Богословском
факултету у Београду";
- "Иларион Зеремски као професор Новог Завета на Богословском
факултету у Београду";
- "Nella potenza dello Spirito"; "Fede e sapienza umana";"La conoscenza
gonfia e la carita edifice", "Davanti a Dio siamo il profumo di Cristo"; "La
nostra cittadinanza e nei cieli"; Prigioniero si, ma di Gesu Cristo!", "Ne giudeo
ne greco… siete uno in Cristo", "Il giustovivra per la sua fede"; "Non volonta o
sforzi: Dio e misericordia"; "Questo misterio e davvero grande".

