
 

АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКИМ МЕДИЈИМА 

 

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

 

 Решења садржана у  Закону о електронским медијима  имаће  ефекат на 

медијску сферу у целини а посебно на грађане, регулаторно тело за електронске 

медије и пружаоце аудиовизуелних медијских услуга.  

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

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

потпуно и благовремено буду обавештени о питањима  од јавног значаја преко 

електронских медија; да се подстицањем  медијског плурализма омогући   

доступност разноврсних ставова,  мишљења, идеја и информација; да изграде 

сопствено мишљење о веродостојности и поузданости  информација, ставова и 

мишљења објављених у електронским медијима имајући потпуни увид у њихову 

власничку структуру. 

- 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;  

-Регулаторно тело за електронске медије формирано овим законом 

наставља да обавља рад независног регулаторног тела(Републичке радиодифузне 

агенције).Законом су утврђени овлашћени предлагачи и поступак предлагања 

чланова Савета Регулаторног тела за електронске медије, трајање њиховог мандата 

као и у којим случајевима престаје њихов мандат и последице престанка мандата, 

делокруг рада Регулатора, контрола рада пружалаца медијских услуга, акти које 

доносе у оквиру свог рада, мере које изричу пружаоцима медијских услуга који 

поступају противно законским одредбама, финансирање рада Регулатора, 

критеријуми за одређивање висине накнаде  и надокнаде, изузетак од плаћања 

накнаде као и јавност рада Регулатора. Регулатор ће бити у обавези да донесе 

подзаконске акте којима се детаљно регулишу  

-пружаоце аудиовизуелних медијских услуга тиме што ће им се 

гарантовати сигурна процедура којом ће се издавати дозвола за пружање медијских 

услуга, јасни критеријуму за доделу дозволе, висина накнада за добијање дозволе 

за пружање медијских услуга, посебне техничке обавезе за пружање медијске 

услуге као и опште обавезе пружалаца медијске услуге у односу на програмске 

садржаје, одредбе које се односе на медијске услуге на захтев, обавезан удео 

европских дела као и дела независних продуцената и сопствене продукције.  

 

- Какве трошкове ће примена закона створити грађанима и привреди 

(нарочито средњим и малим предузећима) 

 

Примена закона неће грађанима створити никакве трошкове а 

физичким(педузетници) и правним лицима ће створити обавезу плаћања накнаде за 

добијено право за пружање медијске услуге као и надокнаде за трошкове које ће 

регулатор имати у поступку издавања дозвола и другим поступцима спроведеним 

на захтев пружалаца медијских услуга. Висина накнаде за добијено право за 



пружање медијске услуге се одређује на основу критеријума дефинисаних у закону 

и подзаконском акту на који је сагласност дала Влада. Висина накнаде се одређује 

на годишњем нивоу и плаћа се у месечним износима. Вишак прихода над 

расходима који се оствари у једној календарској години враћа се у Буџет Републике 

Србије и усмерава министарству надлежном за послове информисања ради 

суфинансирања пројеката пружаоца медијске услуге у складу са законом којим се 

уређује јавно информисање и медији.    

 

 

- Да ли су позитивне последице закона такве да оправдавају трошкове које ће 

он створити 

 

С обзиром на чињеницу да предложена решења у Закону неће створити 

трошкове  грађанима, већ само физичким (предузетници) и правним лицима  који 

објављују аудиовизуелне медијске садржаје позитивни ефекти спровођења овог 

закона ће се огледати у томе да ће регулатор моћи вршити своју функцију у 

погледу делотворног спровођења утврђене политике у области пружања медијских 

услуга, унапређења квалитет и разноврсности услуга електронских медија, 

доприноса очувању, заштити и развоју слободе мишљења и изражавања и заштите 

интереса јавности у области електронских медија.  

 

- Да ли се законом подржава стварање нових привредних субјеката на 

тржишту и тржишна конкуренција 

 

Имајући у виду чињеницу да је број фреквенција на којима се објављује 

радио и телевизијски програм ограничен, као природни ресурс, да је издавање 

дозволе за објављивање медијских садржаја неопходан услов за обављање 

делатности и да су скоро све слободне фреквенције већ додељене пружаоцима 

аудиовизуелних услуга  стварање нових привредних субјеката је самим тим и 

ограничено.  

 

 

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

 

  Прву радну верзију закона сачинила је радна група у саставу:  

- Раде Вељановски – професор на Факултету политичких наука ; 

- Владимир Водинелић – професор на Универзитету Унион; 

- Слободан Кремењак – адвокат; 

- Дејан Миленковић – доцент на Факултету политичких наука;  

- Саша Гајин – Универзитет Унион; 

- Мирољуб Радојковић – професор на Факултету политичких наука; 

- Александар Аврамовић – Министарство културе и информисања; 

- Александар Гајовић – Министарство културе и информисања; 

- Жељко Познановић – Министарство културе и информисања; 

- Драган Коларевић - Министарство културе и информисања и 

- Калман Кунтић – Секретаријат за информисање Аутономне покрајине Војводине. 



-Горан Караџић-представник Републичке радиодифузне агенције и 

-Стефан Лазаревић-државни секратар у Министарству спољне и унутрашње 

трговине и телекомуникација. 

У поступку припреме Закона  били су укључени и представници Медијске 

коалиције, коју чине медијска удружења и асоцијације и представници јавних 

сервиса Србије и Војводине.  

Министарство културе и информиисања је спровело јавну расправу о Закону 

о електронским медијима у складу са Пословником Владе. Јавна расправа је 

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

      Текст Нацрта Закона о електронским медијима је објављен 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      -  21. 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. 

   

Биће донети подзаконски акти који ће омогућити потпуну примену овог 

закона.  

 

 

 

V. Процена финансијских средстава потребних за спровођење Закона 
 

За спровођење овог закона није потребно обезбедити додатна средства у 

Буџету Републике Србије. 

 


