
 
АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКИМ МЕДИЈИМА 

 
 
 

 Област електронских медија је до сада била регулисана Законом о 
радидифузији („Службенио гласник РС”, бр. 42/02, 97/04, 76/05, 79/05-др.закон, 
62/06, 85/06 и 41/09).Стандарди на којима је био заснован концепт поменутог закона 
су вишеструко унапређени. Нова техничка достигнућа диктирају да се постојећи 
правни стандарди стално унапређују. Нови стандарди који су садржани у 
документима Сваета Европе и директивама Европске уније као и обавезе преузете 
потписивањем Споразума о стабилизацији и придруживању битно су утицали да се 
постојећи закони и будуће домаће законодавство усклади са прописима Европске 
уније.Додатни утицај на доношење нове регулативе имала је и чињеница да ће све 
земље Европске уније до јуна 2015. Године прећи са аналогног на дигитално 
емитовање сигнала јер би у случају кашњења у том процесу у већем делу земље 
дошло до ометања пријема аналогног сигнала што би довело до немогућности 
једног броја грађана да прате телевизијски програм. Имајући у виду да је потписан 
Споразум о приступању Србије програму „Креативна Европа” за помоћ културном 
и креативном сектору чији се укупни буџет од 1,46 милијарди евра односи на 
поериод од 2014-2020 и да ће Република Србија моћи да се придружи МЕДИА 
потпрограму „Креативне Европе” тек након усклађивања законодавства у 
аудиовизуелној области још један је разлог што се приступило измени постојећег 
закона.На крају се мора истаћи да је потреба за темељним редефинисањем и 
унапређењем система јавног информисања јасно уочена и у Стратегији развоја 
система јавног информисања у Републици Србији до 2016. године јер  је то  био 
један од кључних услова да Република Србија стекне статус кандидата за чланство 
у Европској унији.    

. 
 - 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 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 лица 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, које 
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 бити јасно 

прописана процедура којом ће се издавати дозвола за пружање медијских услуга,  
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, као и обавезе које се 
тичу телевизијског оглашавањ аи телевизијске продаје, 

 
   - све заинетресоване субјекте који ће имати могућност да својим 

предлозима, у јавним расправама, допринесу да садржина општих аката буде што 
боља, 

 
   - имаоце ауторских и сродних права  у смислу да се пружаоци медијских 

услуга придржавају прописа о ауторским и сродним правима, 
 
  - предузетнике и правна лица у смислу одредби којима је регулисано 

објављивање аудио-визуелне комерцијалне комуникације, спонзорства или 
пласитања производа. 

 
 - 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. Висина накнаде ће се утврдити на 
основу стварних трошкова регулације по начелу пропорционалности узимајући у 
обзир параметре који су дефинисани у закону што ће допринети да разлика између 
планираних и остварених прихода и реализованих рахода на крају године буде 
минимална.  Висина накнаде се одређује на годишњем нивоу и плаћа се у месечним 
износима. Износ вишка прихода над расходима по годинама је следећи:  

 
Година 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Уплаћено 298.489.538 236.831.376 139.288.524 82.175.825 52.294.346 54.332.105 27.232.375 
  



Вишак прихода над расходима који се оствари у једној календарској години 
враћа се у Буџет Републике Србије.   

 
 

 - 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 квалитета и разноврсности услуга електронских медија, 
доприноса очувању, заштити и развоју слободе мишљења и изражавања и заштите 
интереса јавности у области електронских медија. 

Предложени начин обрачуна висине накнаде за добијено право за пружање 
медијске услуге ће позитивно утицати на пружаоце аудио-визуелне мадијске услуге 
јер ће се висина одредити на такав начин да буде сасвим довољна за обављање 
делатности Регулатора при чему неће утицати на његову финансијску независност. 

 
 - 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. Одредбе које се односе на обавезу удела европских дела и европских 
дела независних продуцената имаће позитиван утицај на произвођаче медијских 
садржаја имајући у виду обавезан проценат заступљности у програмима пружалаца 
медијских услуга. 

 
 

 - 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 су достављане примедбе, предлози и сугестије у вези са текстом 
Закона као и  аудио-визуелни снимци са јавних расправа одржаних у Новом Саду, 
Крагујевцу и Београду.   
           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                            
           На Нацрт закона о електронским медијима предлоге и сугестије доставили су 
између осталих и Агенција за борбу против корупције, Комисија за сарадњу са 
цивилним друштвом, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом, Покрајински 
секретаријат за културу и информисање, Национални савет словачке националне 
мањине, РАТЕЛ, СОКОЈ, ТЕЛЕКОМ, АНЕМ, Асоцијација медија, 
Транспарентност Србија, СББ, Share defence, ТВ канал 9, УНС, Независно 
удружење новинара Војводине, професори универзитета Владимир Водинелић и 
Раде Вељановски као и велики број грађана. 
            Као пример предлога који су прихваћени наводимо следеће: примедба да је 
члан Савета функционер, на раду код Регулатора, са правима по основу рада, да се 
у члану 23. речи „доношење Стратегије” замене речима „предлаже Стратегију”, да 
се брише став 3. члана 24., у члану 30. формулације везане за упозорење и 
привремену забрану су прецизније формулисане, у тачки 1) првог става члана 40. 
додају се речи„и података о зони покривања који се добијају од независног 
регулаторног тела надлежног за област електронских комуникација, односно број 
корисника услуге дистрибуције медијских садржаја”, да се у удео сопствене 
продукције из ставова 1. и 3. члана 70. урачунава премијерно о прво поновљено 
објављивање медијских садржаја у сопственој продукцији, као и да се у ставу 2. 
истог члана пропише да је пружалац медијске услуге чији су програмски садржаји 
намењени националним мањинама, обавезан да од укупног годишњег времена 
емитованих програмских садржаја на језику националне мањине, емитује најмање 
25, уместо 50% програмских садржаја сопствене продукције, у члану 80. избрисане 
речи „универзитета, политичких организација или коалиција” и преформулисан цео 



члан, у члану 96. прихваћено прециозирање висине депозита у износу тромесечне 
накнаде за добијено право за пружање медијске услуге.  
             Нису прихваћени предлози: да се у  у члану 4. тачка 7) дефинише медијска 
писменост је одбијена јер она треба да буде део других општих аката који се 
превасходно односе на образовање, да сви пружаоци медијских услуга морају 
доставити копију комплетног емитованог садржаја спствене производње 
Регулатору јер за то не постоје финансисјки и техничкиуслови, да се у члану 66. 
став 1. избрише реч „најмање” јер би у том случају пружалац медијске услуге 
телевизије морао да обезбеди да европска аудио-визуелна дела независних 
продуцената учествују са тачно 10% у његовом укупном годишњем програму, 
уместо да то буде минимални проценат, да се дозвола за кабловско емитовање 
издаје на јавном конкурсу, да надлежно регулаторно тело сарађује са комисијом за 
заштиту конкуренције приликом нарушавања медијског плурализма због тога што 
је Комисија већ доставила мишљење о томе да се два поступка и то поступак 
заштите конкуренције и поступак заштите медијског плурализма морају законски 
раздвојити јер немају заједничке елементе. 
             Преглед свих коментара као и одговори на коментаре дате у јавној расправи 
налазе се на сајту Министарства културе и информисања.   
 
 
 
 - Које ће се мере током примене закона предузети да би се остварило оно 
што се доношењем закона намерава. 

   
 Активности и мере које ће се предузети ради постузања циљева одређених 
законским решењима тичу се организовања јавних расправа од стране 
Регулаторног тела у припреми општег акта који се односи на пружаоце медијских 
услуга, организовање јавне расправе од стране Регулаторног тела у поступку 
утврђивања Предлога стратегије развоја медијске услуге радија и аудио-визуелних 
медијских услуга.  
 Регулатор сарађује са другим органима у следећим поступцима: 

- са регулаторним телом за електронске комуникације пре расписивања 
јавног конкурса за издавање дозволе и у самом поступку издавања дозволе 

- са регулаторним телом за електронске комуникације и телом надлежним за 
заштиту конмкуренције приликом израде Предлога стратегије развоја медијске 
услуге радија и аудио-визуелних медијских услуга. 
 Биће донети подзаконски акти који ће омогућити потпуну примену овог 
закона и којима ће се ближе уредити: 
 - правила о начину изрицања мера због повреде обавеза које се односе на 
програмске садржаје прописане овим законом као и због повреде услова који су 
садржани у дозволи или одобрењу за пружање медијске услуге; 
 - висина, измена висине и начин обраћунавања накнаде за пружање медијске 
услуге; 
 - технички стандарди којих ће морати да се придржавају пружаоци 
медијских услуга приликом чувања програмских садржаја; 



 - посебне техничке услове којих ће се придржавати пружаоци медијских 
услуга у смислу обезбеђења уједначеног нивоа тона свих програмских садржаја, а 
нарочито аудио-визуелне комерцијалне комуникације у односу на други 
програмски садржај; 
 - обавеза идентификације пружаоца медијске услуге; 
 - обавезе да се у програмским садржајима поштује достојанство личности и 
људска права; 
 -обавезе да програмски садржаји не садрже информације којима се 
подстиче, на отворен или прикривен начин, диксриминација, мржња или насиље; 
 -обавезе да се програмски садржаји учине доступним особама са 
инвалидитетом; 

- критеријум и начин повећања удела европских аудио-визуелних дела у 
програму пружаоца медијске услуге телсвизије; 
 - критеријум и начин повећавања удела европских аудио-визуелних дела 
независних продуцената у програму пружалаца медијске услуге телевизије; 
 - услови емитовања оглсних порука и ТВ продаје без прекидања емисије; 
 - мерила за класификацију програма који су у стању да угрозе малолетнике 
или су за њих неприкладни и начин означавања класификације програма; 
 - обавезе пружалаца медијских услуга да објављују садржаје на српском 
језику, 
 - обавезе пружалаца медијских услуга за обезбеђењем сопствене 
продукције; 
 - поступак издавања сагласности о преносу дозволе издате на основу јавног 
конкурса, за пружање медијске услуге телевизије као и медијске услуге радија, у 
случају статусних промена имаоца дозволе као и дозволе издате на захтев; 

- минимални технички и организациони услови за издавање дозволе на 
захтев пружаоца медијске услуге; 
 - правила којима се утврђују минимални услови које морају испунити 
подносиоци пријава на јавни конкурс, односно имаоци дозволе за пружање 
медијске услуге; 
 - поступање по пријави промене власничке структуре. 
 Поменути подзаконски акти ће бити донети у року од шест месеци од дана 
ступања на снагу овог закона. 
 Регулатор ће бити у обавези да у року од шест месеци формира Регистар 
медијских услуга као и да оформи евиденцију пружалаца медијских услуга на 
захтев. Формирање Регистра и евиденције неће створити никакве трошкове како за 
пружаоце медијских услуга тако и за Регулатора јер ће се користити подаци који су 
садржани у пријави за конкурс за издавање дозволе и у самој издатој дозволи.  

 
 

 
 
 

 


