
 

АНАЛИЗА ЕФЕКАТА 

ЗАКОНА О ЈАВНИМ МЕДИЈСКИМ СЕРВИСИМА 

 

- На кога ће и како ће највероватније утицати решења у Закону 

 

 Решења садржана у  Закону о јавним медијским сервисима  имаће  ефекат 

на медијску сферу у целини а посебно на:  

 

- грађане којима ће се: обезбедити остваривање права на слободу мишљења 

и изражавања, примање или ширење обавештења и идеје;  обезбедити право да 

истинито, потпуно и благовремено буду обавештени о питањима  од јавног значаја; 

подстицањем  медијског плурализма,  обезбедити   доступност разноврсних 

ставова,  мишљења, идеја и информација без дискриминације; омогућити да 

изграде сопствено мишљење о веродостојности и поузданости  информација, 

ставова и мишљења; обезбедити коришћење и развој савремених техничко-

технолошких стандарда у производњи и објављивању програма; обезбедити 

уважавање језичких и говорних стандарда. 

- посебне категорије као што су малолетници, лица са инвалидитетом, 

припадници националних и етничких заједница итд. у смислу дефинисања обима 

њихових права и заштите законом утврђених права; обезбеђивању уважавања 

језичких и говорних стандарда, у одговарајућој сразмери, и националних мањина и 

етничких група на подручју на коме се програм емитује;   

 

  

 

- Какве трошкове ће примена закона створити грађанима и привреди 

(нарочито средњим и малим предузећима) 

 

Примена закона неће грађанима створити никакве нове трошкове. Одредбе 

Закона о радидифузији које регулишу наплату претплате остају и даље на снази. 

Имајући у виду чињеницу да је постојећи систем наплате претплате неефикасан 

Влада Републике Србије се обавезује да најкасније до 30. Септембра 2014. Године 

Народној скупштини поднесе Предлог закона о изменама и допунама закона који ће 

садржати одредбе које омогућавају свеобухватан и ефикасан начин финансирања 

јавног медисјког сервиса из претплате.     

 

 

- Да ли су позитивне последице закона такве да оправдавају трошкове 

које ће он створити 

 

 Имајући у виду чињеницу да је у тренутку израде Нацрта закона о 

јавним медијским сервисима наплата претплате пала испод 30% поставило се 

питање опстанка јавних медијских сервиса. На овај начин се јавним сервисима 

обезбеђују потребни услови за рад и стабилан извор финансирања, водећи рачуна 

да се очува самосталност и независност јавних медијских сервиса од политичких, 



економских и других центара моћи. Постојећим регулаторним оквиром гарантује се 

уређивачка  независност и  институционална аутономија  јавних медијских сервиса. 

То се нарочито односи на програмске садржаје, организацију делатности, 

управљање финансијским средствима итд.  

 

- Да ли се законом подржава стварање нових привредних субјеката на 

тржишту и тржишна конкуренција 

 

Овим законом се не подржава стварање нових привредних субјеката јер 

субјекти на које се он односи већ постоје као Радиодифузна установа Србије 

односно Радиодифузна установа Војводине. Оне ће наставити са радом као Јавна 

медијска установа „Радио телевизија Србије”и Јавна медијска установа „Радио 

телевизија Војводине”.   

 

 

- Да ли су све заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о закону 

 

  Нацрт закона сачинила је радна група у саставу:  

- Драган Коларевић – помоћник министра културе и инфромисања-предедник ; 

- Ђорђе Влајић – представник Радиодифузне установе Србије; 

- Сања Јашаревић Кужић – представник Радиодифузне установе Војводине; 

- Слободан Кремењак – адвокат;  

- Саша Гајин – Универзитет Унион; 

- Дејан Стојановић – Министарство културе и информисања; 

- Снежана Печенчић – Министарство културе и информисања; 

- Жељко Познановић – Министарство културе и информисања и 

- Љубиша Кувекаловић-представник Републичке радиодифузне агенције. 

          Министарство културе и информисања  спровело је јавну расправу о Закону о 

јавним медијским сервисима у складу са Пословником Владе. Јавна расправа је 

одржана  у периоду од 10.  до 31. октобра 2013.године. 

     Текст Нацрта Закона о јавним медијским сервисима објављен је на сајту 

Министарства културе и информисања након добијања сагласности надлежног 

одбора Владе за организовање јавне расправе. На сајту је објављена и електронска 

адреса на коју се могу достављати примедбе, предлози и сугестије у вези са 

текстом Закона. 

 

      У оквиру јавне расправе одржана су три округла стола и то у: 

 

-    Новом Саду - 16. октобра 2013. године                           

-    Крагујевцу   - 18. октобра 2013. године 

-    Београду      -  23. октобра 2013. године 

        

Јавна расправа званично је завршена 31. октобра 2013.године. Округлим 

столовима присуствовали су поред представника министарстава и посебних 

организација присуствовали и представници штампаних и електронских медија, 

представници медијских удружења (УНС, НУНС, АНЕМ, коалиција ЗУМ, АС-меди 



и др.), представници локалних органа власти, представници Републичке 

радиодифузне агенције, Европске комисије, Савета Европе, ОЕБС-а, представници 

синдиката новинара, оснивачи јавних гласила који нису чланови струковних 

удружења и заинтересовани грађани. 

 

- Које ће се мере током примене закона предузети да би се остварило оно што 

се доношењем закона намерава. 

 

        Оба јавна сервиса   дужна су да у року од три месеца, од дана ступања на снагу 

овог закона, ускладе своја акта са  његовим одредбама. Влада Републике Србије ће 

у истом року решити питање располагања непокретностима и средствима емисионе 

инфраструктуре која користи РТВ на основу деобног биланса са РТС, а која нису 

обухваћена Одлуком Владе Републике Србије о оснивању Јавног предузећа 

емисиона техника и везе. Влада Републике Србије и  Влада Аутономне покрајине 

Војводине дужне су да у року од две године, споразумно обезбеде средства за 

обнову објеката и опреме Радио телевизије Војводине уништених бомбардовањем 

1999. године или други одговарајући објекат. Влада Републике Србије дужна је да 

најкасније у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона донесе 

одлуку о начину измирињу  дугова РТС-а и РТВ-а насталих до 14. августа 2013. 

године. 

 

V. Процена финансијских средстава потребних за спровођење Закона 
 

За спровођење овог закона обезбеђена су средства у Буџету Републике Србије за 

2014. годину. Такође постоји обавеза Владе Републике Србије и Владе Аутономне 

покрајине Војводине да обезбеде средства без одлагања, а најкасније у року од две 

године за обнову објеката и опреме Радио телевизије Војводине уништених 

бомбардовањем 1999. године или обезбеде други одговарајући објекат. 

 

 


