
  
АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА О ЈАВНОМ ИНФОРМИСАЊУ 
                                        И МЕДИЈИМА 

 
 
 

 
               Имајући у виду да систем јавног информисања има посебан значај ради 
унапређивања вредности демократског друштва, омогућавања слободног развоја 
личности како новинара и других медијских посленика тако и примаоца 
информација, заштите слободног изношења, примања и размене информација, 
ставова и мишљења  постоји обавеза сталног праћења стања и сталног 
унапређивања и усклађивања законског оквира са стандардима садржаним у 
међународним документима и стандардима произашлих из праксе појединих 
наднационалних механизама заштите људских права. Стандарди међународних 
организација који су били у примени пре десет година, у време доношења сада 
важећег Закона о јавном информисању, су унапређени тако да је настала потреба да 
се они инкорпорирају у нови текст закона. Такође је, у току вршења надзора над 
применом закона, уочено низ недостатака због којих је у пракси долазило до 
различите примене законских одредби. Пре свега уочено је да је велики недостатак 
то што општи интерес у јавном информисању није јасно дефинисан тако да је то у 
пракси отварало могућност за његово различито дефинисање тако да је позивање на 
заштиту јавног интереса био изговор за прекомерно додељивање средстава из 
буџета јавним предузећима у односу на јавна гласила чији оснивачи нису у 
државном власништву;  суфинансирање пројеката у области јавног информисања се 
није увек одвијало кроз транспарентне процесе, уз детаљне, јасне и недвосмислене 
критеријуме и процедуре које би спречиле утицај органа јавне власти на уређивачку 
политику јавних гласила што је осниваче јавних гласила, који нису у државном 
власништву, доводило у неравноправан положај приликом доделе средстава и могло 
имати утицај на уређивачку политику; није била обезбеђена транспарентност 
власништва над јавним гласилима као ни законски механизми који би успоставили 
равноправан третман свих учесника на медијском тржишту и помоћу којих би се 
спречило стварање монопола на медијском тржишту и на тај начин пружила 
заштита медијском плурализму. Поједина питања која се тичу рада страних 
новинара и дефинисања њиховог статуса била су решена у посебном закону, који је 
усвојен 1974. године са последњом изменом из 1996. године, који је стављен ван 
снаге сем одредби коjима се уређуjе положаj иностраних информативних установа 
и представника иностраних средстава информисања, тако да је постојала потреба 
да се све те одредбе нађу у једном законском тексту. 
 

- На кога ће и како ће највероватније утицати решења у Закону 
 
 Решења садржана у  Закона о јавном информисању и медијима  имаће  

ефекат на медијску сферу и слободе и права грађана. Држава више неће бити 
оснивач медија, сем у случајевима које Закон таксативно набраја. Држава, такође, 
неће више финансирати велике системе, као што су јавна предузећа и установе у 



области јавног информисања, већ ће штитити јавни интерес грађана у сфери 
информисања суфинансирањем медијских садржаја. Држава ће обезбедити јавност 
власничке структуре у медијима и утврдити прагове дозвољене медијске 
концентрације, чиме ће оснажити и подржати медијски плурализам. 

Закон о јавном информисању и медијима имаће ефекта нарочито на: 
 
- грађане којима ће се: обезбедити остваривање права на слободу мишљења 

и изражавања, као и право  да говором, писањем, сликом или на други начин траже, 
примају или шире обавештења и идеје;  обезбедити право да истинито, потпуно и 
благовремено буду обавештени о питањима  од јавног значаја преко медија, који су 
срество јавног информисања; подстицањем  медијског плурализма,  обезбедити   
доступност разноврсних ставова,  мишљења, идеја и информација; омогућити да 
изграде сопствено мишљење о веродостојности и поузданости  информација, 
ставова и мишљења објављених у медијима имајући потпуни увид у њихову 
власничку структуру;  гарантовати  право заштите и одбране од нетачних и 
неистинитих информација, којим се вређа достојанство појединаца, и право на  
накнаду штете настале услед објављивања таквих информација; 

- 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;  

-  издаваче медија који ће: на основу програмских докумената ( Стратегија 
развоја система јавног информисања у Републици Србији до 2016.г.) и Закона  
имати сигурност у медијској области тако што ће бити постављена  јасна правила о 
томе на који начин ће се вршити обезбеђивање и распоређивање средстава за 
суфинансирање општег интереса, ко може бити оснивач медија, шта је садржај  
Регистар медија и које су последице неуписивања у Регистар, када ће се сматрати 
да је угрожен медијски плурализам, када постоји одговорност оснивача мадија  за 
медијске садржаје итд;  имати обавезу чувања једног примерка медијског записа у 
одређеном временском периоду који ће зависити од врсте медија;   

- одговорне уреднике медија јер је јасно дефинисано постојање 
одговорности одговорног уредника и новинара за медијски садржај; 

- новинаре и запослене у медијима којима се гарантује да им не може 
престати радни однос, умањити се зарада ни погоршати положај у редакцији; због 
истините тврдње изнете у медију у коме је запослен, због одбијања да изврши 
налог којим би кршио правна и етичка правила  новинарске професије, због 
одбијања  да изврши налог који противуречи уређивачкој концепцији медија,  због 
мишљења које је ван јавног гласила  изразио као лични став. Новинари ће бити 
заштићени у том смислу да њихови прилози чеји је смисао измењен у уређивачком 
поступку не сме бити објављен под његовим именом без његовог пристанка. 
Такође новинари неће бити дужни да открију извор информације, осим података 
који се односе на кривично дело, односно учиноца кривичног дела за које је као 
казна прописан затвор у трајању од најмање пет година и ако се ти подаци не могу 
набавити на други начин; 

-професионална удружења новинара у смислу да ће имати правни интерес 
за мешање у радном спору у коме учествује члан тог удружења уколико се он томе 
не противи; 



- дистрибутере медија у смислу да на учеснике на медијском тржишту неће 
смети примењивати неједнаке услове дистрибуције или на други начин 
ограничавати, нарушавати или спречавати конкуренцију; 

- стране дописнике и дописништва који ће моћи да се упишу у Регистар 
страних дописника и доисништава у министарству надлежном за област јавног 
информисања, и на основу уписа добију легитимације које ће им омогућити лакше, 
брже и квалитетније обављање новинарске активности на територији Републике 
Србије; 

- министарство надлежно за област јавног информисања које ће бити у 
обавези да: донесе подзаконске акте којим се детаљније регулише суфинанирање 
програма/пројеката у области јавног информисања, упис страних дописника и 
дописништава у Регистар страних дописника и дописништава и пропише која се 
документација прилаже у поступку регистрације медија у Регистар медија;  

 
 
- Какве трошкове ће примена закона створити грађанима и привреди 

(нарочито средњим и малим предузећима) 
 

 
Привредним субјектима који су издавачи медија примена закона ће створити 

трошкове чија ће висина зависити од тога да ли је медиј већ уписан у Регистар или 
издавач региструје нови медиј. На основу члана 11.  Одлуке о накнадама за послове 
регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре 
(„Службени гласник РС”, бр. 5/12 и 98/12), накнада за регистрацију медија износи 
2.500,00 динара.Ову накнаду ће бити дужни да уплате само издавачи оних медија 
који нису били уписани у Регистар јавних гласила то јест медији који буду основани 
након ступања на снагу овог закона. На основу члана 12. Поменуте Одлуке за 
регистровање промена података у медију накнада износи 1.000,00 динара а уколико 
се регистрационом пријавом захтева више промена, накнада се увећава за 500,00 
динара по промени. Разлика у броју података коју се издавачи медија бити у 
обавези да пријаве Регистру, у односу на постојеће решење, створиће обавезу 
уплате 2700,00 динара приликом регистрације нових података сваком издавачу 
штампаних медија и обавезу уплате 2200,00 динара за издаваче осталих медија. 
Имајући у виду да је тренутно у Регистар јавних гласила уписано 1319 јавних 
гласила, очекивани приход Агенције за привредне регистре ће бити око 3.242.000,00 
динара. Органи јавне власти ће такође имати издатке везане за пријаву података о 
износу висине новчаних средстава на име додељене државне помоћи и додељених 
средстава на име објављивања огласа, извештавању о раду или другом основу што 
значи да ће ти субјекти бити у обавези да за сваку пријаву података уплате 1.000,00 
динара.  

Привредни субјекти – издавачи медија кога је непосредно или посредно 
основала Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, 
изузев медија из члана 16. став 1. Нацрта закона  и издавач кога је непосредно или 
посредно основала установа, предузеће или друго правно лице које је у целини или 
претежном делу у јавној својини или које се у целини или претежном делу 



финансира из јавних прихода имаће трошкове који ће настати приликом 
спровођења поступка приватизације у складу са прописом који уређује ту област.   
 Агенција за привредне регистре ће бити у обавези да изради нови софтвер 
због промене обима података који се уписују у Регистар медија и тај трошак ће 
бити покривен из накнада које ће се наплатити приликом уписа недостајућих 
података. Позитиван ефекат који ће произвести нови Регистар медија ће се 
огледати у: транспарентном увиду у власничку структуру издавача медија, увид у 
висину издвајања средстава у виду државне помоћи на свим нивоима власти као и 
свеобухватне податке о одговорним лицима за непоштовање законских норми. 
 Кад је реч о суфинансирању пројеката у области јавног интереса трошкови 
који ће се појавити везани су за исплату конкурсних комисија и објављивања 
огласа јавног конкурса и биће везани за обим посла који је потребно обавити а 
позитиван ефекат ће бити видљив кроз транспарентни начин доделе средстава и 
образложено решење о додели средстава којим се испуњава јавни интерес у 
области јавног информисања. 

 
 
- Да ли су позитивне последице закона такве да оправдавају трошкове 

које ће он створити 
 
 Позитивне последице Закона, према трошковима које ће овај Закон 
створити, су такве да оправдавају његово доношење. Новим начином 
суфинанасирања пројеката у области јавног информисања омугућиће се да сви 
учесници на медијском тржишту имају под истим условима приступ добијању 
новчаних средстава што може довести и до оснивања нових медија.  На једној 
страни  предложена решења у Закону стварају трошкове како привредним 
субјектима који су издавачи медија, приликом регистровања нових података, тако и 
органима јавне власти односно организацијама која врше јавна овлашћења, 
приликом доставе података о додељеним новчаним средствима. Са друге стране 
омогућиће се да  заинтересована лица имају увид у податке о уделима правних и 
физичких лица у оснивачком капиталу издавача, као и увид у висину додељених 
средстава медијима на име државне помоћи и износ додељених средстава на име 
објављивања огласа, извештавању о раду и другим основама што ће служити као 
основа у поступку спречавања настанка или јачања претежног утицаја у области 
јавног информисања који ограничава медијски плурализам, што представља 
новину на медијској сцени. Све наведено ће  допринети и  подизању стандарда 
грађана у смислу унапређења обима, квалитета и доступности информација и 
могућности презентовања сопствених ставова и мишљења. 
 
 
 
 

- Да ли се законом подржава стварање нових привредних субјеката на 
тржишту и тржишна конкуренција 

 



 Предложеним законским решењима који се тичу суфинансирања пројеката у 
области јавног информисања и јасним дефинисањем општег интереса, 
омогућавањем слободне тржишне утакмице у којој неће бити унапред 
фаворизованих играча створиће се повољни услови за стварање нових медија 
упркос неповољној економској ситуацији и утицају нових технологија у овој 
области. 

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

  Прву радну верзију Нацрта 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. 
 
 У поступку припреме Нацрта 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 спровело је јавну расправу о Нацрту 
Закону о јавном информисању и медијима. Јавна расправа организована је у 
периоду од 27. фебруара до 22. марта 2013.године. 
 Текст Нацрта Закона о јавном информисању и медијима 27. фебруара 2013. 
године, објављен је на сајту Министарства културе и информисања. На сајту је 
објављена и електронска адреса на коју се могу достављати примедбе, предлози и 
сугестије у вези са текстом Нацрта. 
 У оквиру јавне расправе одржана су четири округла стола и то у: 
 
 - Новом Саду      - 05. марта 2013.г. 
 - Новом Пазару   -12. марта 2013.г. 
 - Нишу                 - 14. марта 2013.г. и 
 - Београду            - 19. марта 2013.г. 
 
    Јавна расправа званично је завршена 22. марта 2013.године. Округлим столовима  
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, Републичке радиодифузне агенције, Европске комисије, 
Савета Европе, ОЕБС-а, синдиката новинара, оснивачи јавних гласила који нису 
чланови струковних удружења и заинтересовани грађани. Међутим, и по окончању 
јавне расправе одржано је неколико значајних скупова у вези са Нацртом закона. 
Наиме, 5. априла 2013.године, у Народној скупштини Републике Србије, на 
иницијативу Одбора за културу и информисање Народне скупштине, одржано је 
јавно слушање, на коме су заинтересованим народним посланицима представљена 
решења новог закона. На јавном слушању био је присутан и експерт Европске 
комисије, госпођа Сандра Башић Хрватин, која је предходно дала своје стручно 
мишљење на текст радне верзије Закона. Видео снимци јавних расправа су били 
доступни свим грађанима на сајту Министарства. Медијска удружења, 
представници јединица локалне самоуправе, Аутономне Покрајине Војводине, 
Савета националних мањина, појединих невладиних организација, као и учесници 
на јавним расправама су министарству културе и информисања упутили и писмене 
предлоге и сугестије. Међу писаним документима који су стигли у току трајања 
јавне расправе било је и таквих који нису имали конкретне предлоге. Као пример 
предлога који су прихваћени наводимо следеће: „право на накнаду штете и 
привремена мера медијима које дистрибутер одбије да дистрибуира без оправданог 
комерцијалног разлога, или који понуди услове супротне тржишним принципима”;    
у члану који прописује доношење одлуке о расподели средстава прихваћено је да се 
додају речи „и образложени предлог конкурсне комисије”, као и став да се „решење 
о расподели средстава објављује на интернет страници органа јавне власти који је 
расписао конкурс”; прихваћена је допуна члана којим се утврђује шта се све не 
сматра медијем који гласи „не сматрају се самосталним електронским издањем, 
електронске платформе попут Интернет форума, друштвених мрежа и других 
платформи које омогућавају слободну размену информација, ставова и мишљења, 
путем самосталних електронских публикација попут блогова, веб презентација и 
сличних електронских публикација осим уколико издавач не поднесе 
регистрациону пријаву Регистру медија у складу са овим законом”. 
 Као пример предлога који нису прихваћени наводимо: предложено је да се у 
члану 4. Став 2. Иза речи „јавног информисања” бришу речи „према њиховој 
политичкој опредељености” јер би се на тај начин легализовало политичко 
опредељење новинара што је недопустиво и у директној супротности са начелним 
опредељењем изласка државе из медија због политичког утицаја на уређивачку 
политику због тога што се ова одредба  не односи само на уреднике и новинаре, већ 
и остала лица ( оне који су интервјуисани или они о којима се извештава), и са 
друге стране што не би било оправдано инсистирати на томе да новинари и 
уредници не могу да имају или изразе своја полтичка и друга уверења, с обзиром да 
се ради о једном од основних људских права. Предлог да се законски одреди да 
јединице локалне самоуправе, за остваривање јавног интереса у области јавног 
информисања, опредељују минимум 2% буџета и распоређују тако што 1% 
усмеравају за финансирање регионалног јавног сервиса који покрива регион у коме 
се налази јединица локалне самоуправе а преостали део распоређује по правилу 
расписивањем јавних конкурса  правно није могућ овим законом улазити у 
надлежност јединица локалне самоуправе  који имају овлашћења да самостално 



предлажу и усвајају предлог својих буџета. Захтев за брисање податка о адреси 
одговорног уредника у медију није прихваћен јер је тај податак, између осталих, 
неопходан за покретање прекршајног поступка и утврђивање његове правне 
одговорности.    

       
 

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

   
Током примене овог закона јединицама локалне самоуправе односно 

издавачима медија ће се пружати неопходна стручна помоћ како би се остварили 
циљеви и разлози за доношење закона. Организоваће се округли столови и 
радионице у свим јединицама локалне самоуправе у циљу првилне и доследне 
примене законских решења а у складу са законским овлашћењима, по захтеву 
заинтересованих лица, минстарство ће давати и мишљења о примени појединих 
одредби Закона. 

Биће донети подзаконски акти, који ће омогућити потпуну примену овог 
закона. Министарство културе и информисања донеће подзаконске акте, у року од 
90 дана од дана ступања на снагу закона,  којима ће се: 

- ближе уредити суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у 
области јавног информисања и прописати обрасце за подношење наративног и 
финансијског извештаја; 

- прописати која се документација прилаже у поступку регистрације медија 
у Регистар медија и  

- ближе уредити начин и поступак вођења и уписа у евиденцију и издавање 
легитимација.  

Оствариће се пуна координација са Агенцијом за приватизацију у вези са 
приватизацијом јавних гласила у смислу одржавања састанака са представницима 
јавних гласила којима предстоји приватизација око налажења најбољих решења за 
њихов опстанак.   

У Нацрту закона предложено је стављање ван снаге свих одредби других 
закона који су у супротности са предложеним опредељењем да Република Србија, 
Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе не учествују у оснивачким 
правима у медијима. 
 

 
 

 
 
 


