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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКИМ  

МЕДИЈИМА  
 
1. УСТАВНИ ОСНОВ 
 
 Уставни основ за доношење Закона о електронским медијима садржан је у 
члану 97. тачка 10. Устава Републике Србије којим је  прописано да Република Србија 
«уређује и обезбеђује систем јавног информисања» и у члану 50. став 2. који 
прописује  да  се «телевизијске и радио-станице оснивају  у складу са законом.». 
 
2. РАЗЛОЗИ  И ЦИЉЕВИ  ДОНОШЕЊА ЗАКОНА  
    О ЕЛЕКТРОНСКИМ МЕДИЈАМА 
 
       Електронски медији имају значајну улогу у систему јавног информисања 
Републике Србије. Нова технолошка револуција у области електронских медија, 
захтева стално унапређивање постојећих  стандарда и правне регулативе.  
Техничко-технолошки развој  довео је до  стварања бројних нових међународних 
стандарда садржаних, пре свега у документима  (конвенцијама и препорукама) 
Савета Европе и директивама Европске уније. Нова техничка достигнућа, између 
осталог, подразумевају да све чланице Европске уније морају  до 2015. године да 
пређу са аналогног на дигитално емитовање програма,  да се у „дигиталном” 
простору, пружаоци програмских садржаја посматрају као пружаоци аудио-
визуелних медијских услуга а не као емитери,  да се уводе нове аудиовизуелне 
медијске услуге као нпр. аудиовизуелне услуге на захтев. Све  то захтева  измену и 
допуну  правних аката којима се регулише ова област.      
       Аудиовизуелна политика је једна од значајних политика Европске уније. У 
марту 2010. године, Европска унија је Директивом 13/2010. Европског парламента 
и Савета о пружању аудио-визуелних медијских услуга (АВМС Директива) 
утврдила нови регулаторни оквир у вези са пружањем аудио-визуелних медијских 
услуга. С обзиром да је Република Србија добила статус кандидата за чланство у 
ЕУ , ова Директива је, у даљем процесу приближавања и пријема Републике Србије 
у пуноправно чланство у ЕУ, наметнула потребу  услаглашавања садашњег 
законодавства Републике Србије са стандардима који су утврђени у њој. 
    У претходно наведеном контексту, од међународних документа, у овој области, 
посебно треба поменути Европску конвецију о прекограничној телевизији  Савета 
Европе(ревидирану верзију), која је ступила на снагу 1. марта 2002. године, а коју 
је Републике Србија ратификовала Законом о потврђивању Европске конвенције о 
прекограничној телевизији 2009 године („Службени гласник РС” број 42/09).  
   До сада важећи Закона о радиодифузији („Службени гласник РС”, бр. 
42/02, 97/04, 76/05, 79/05-др.закона, 62/06, 85/06 и 41/09) донет је 2002. године. Као 
системски закон у области електронских медија, овај закон је у значајној мери 
пратио тадашње међународне стандарде. У међувремену стандарди су унапређени, 
пракса спровођења закона показала је одређене недостатке, а прелазак на 
дигитални сигнал и питање пружања аудио-визуелних медијских услуга, у складу 



са поменутим стандаридма, довело је до неопходности и потребе да овај закон буде 
замењен новим, који ће поново „ухватити корак” са новим временом у области 
електронских медија.  
          Потреба за темељним редефинисањем и унапређењем области електронских 
медија, па самим тим и доношење Закона о електронским медијима као основног 
закона у овој области, јасно је уочена у Стратегији развоја система јавног 
информисања у Републици Србији до 2016. године, коју је Влада Републике Србије 
усвојила 28.09.2011. године („Службени гласник РС” број 65/2011). Доношење ове 
Стратегије био је један од кључних услова да Република Србија, 01.03.2012. године 
стекне статус кандидата за чланство у Европску унију. У Акционом плану за 
спровођење Стратегије, као једна од кључних активности, за чије је извршење био 
предвиђен рок од 18 месеци, предвиђено је утврђивање предлога закона којим се 
регулише област електронским медија. У оквиру ове активности, изричито је 
наведено, да је доношење овог закона неопходно у циљу усклађивања ове области 
са  Директивом  ЕУ 13/2010. Европског парламента и Савета о пружању аудио-
визуелних медијских услуга (АВМС Директива),.  
       
 
  При конципирању предложених решења  у Закону пошло од следећих 
циљева: 
 
 

1.  потребе терминолошког усклађивања и одређивања дефиницијa појмова 
у складу са Директивом о аудиовизуелним медијским услугама  

2. неопходности нормативног регулисања рада, надлежности и послова  
регулаторног тела у области електроских медија, нарочито имајући у 
виду промењене околности до којих ће доћи  преласком са аналогног да 
дигитално емитовање ; 

3. прецизно дефинисање надлежности Републике Србије над пружаоцима 
аудиовизуелних медијских услуга 

4. гарантовање слободе пријема и реемитовања медијских услуга 
5. потребе дефинисања и одређивања врсте аудио-визуелних медијских 

услуга у складу са АВМС Директивом ЕУ; 
6. прецизно дефинисање обавеза пружалаца аудиовизуелних медијских 

услуга (линеарних и на захтев) 
7. дефинисање европских аудиовизуелних дела и обавеза њиховог 

приказивања 
8. прецизно регулисати приступ догађајима од изузетног значаја за јавност 
9. утврђивање новог, транспаретног поступка који спроводи регулаторно 

тело у области електронских медија у вези са издавањем дозвола за 
пружање медијских услуга; 

10. заштите медијског плурализма;  
11. заштита малолетника 
12. обезбеђење услове за адекватну управно-судску заштиту у случају 

повреде права пружалаца аудио-визулених услуга и њиховог кажњавања 
у случају непоступања по одредбама предложеног Закона. 



 
  
3. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА  
    И ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА  
 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ (чл. 1–4) 
 
 Основне одредбе  уређују предмет Закона, начин на који треба тумачити 
одредбе овог закона, као и значење појединих израза које се користе у  Закону. 
Чланом 1. Закона, утврђује да се овим законом уређују, у складу са међународним 
конвенцијама и стандардима, организација и рад Реглулаторног тела за електронске 
медије, услови и начин пружања аудио и аудио-визуелних услуга, услови и 
поступак за издавање дозвола за пружање аудио и аудио-визуелних медијских 
услуга, као и друга питања од значаја за област електронских медија. Већ у овом 
члану, јасно се указује да одредбе  Закона кореспондирају са међународним 
стандардима и читавим низом међународних докумената који се односе на област 
електронских медија.  У члану 2. Закона, садржана је експлицитна негативна 
енумерација да се одредбе овог закона не односе на услове обављања делатности 
електронских комуникација, услове и начин коришћења радио-фреквенција за 
дистрибуцију и емитовање медијских садржаја, као ни на услове за постављање, 
употребу и одржавање фиксних и мобилних уређаја. У члану 3. Закона, нарочито 
се указује, да се цео закон као и поједине његове одредбе, морају тумачити у 
корист унапређења демократских вредности друштва а у складу са начелима 
Устава и важећим међународним стандарда људских и мањинских права и праксом 
међународних институција које надзиру његово спровођење. Пошто је слобода 
мишљења и изражавања, као фундаментално људско право, „камен темељац“ свих 
осталих права,  ни једна одредба овог закона не може се тумачити на начин који би 
довео до цензуре или до ограничења права на слободу мишљења и издражавања, 
супротно вредностима демокртског друштва. 
     Развој електронских медија као и научна, техничка и технолошка достигнућа, у 
последњих двадесет година довеле су до потребе стварања наднационалних 
принципа и правног оквира који прелазе границе националних држава. Тако су, 
временом, настали а и даље настају опште прихваћени  стандарди који се односе на 
област електронских медија, који су довели и до стварања, могли би смо рећи, 
„универзалног” специфичног „речника” појмова који се односе на ову област. 
Члан 4. Закона, дрефинише значење 28 појмова који се користе у овом закону, а 
који кореспондирају са универзалним „речником” утврђеним првенствено у 
Директиви о аудиовизуелним медијским севисима и кроз бројне конвенције и друге 
међународне документе.  По први пут, у законодавству Републике Србије, уводе се, 
између осталих и појмови: електронски медиј, медијска услуга, аудио-визуелна 
медијска услуга, програмски садржај, електронска комуникациона мрежа за 
дистрибуцију  медијских услуга, оператор електронске комуникационе мреже за 
дистрибуцију медијских садржаја,медијске услуге на захтев, аудио-визуелна 
комерцијална комуникација, европска аудиовизуелна дела и други.  
  
 



 
II. РЕГУЛАТОРНО ТЕЛО ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ МЕДИЈЕ (чл.  5 - 42.) 

 
 Научна, техничка и технолошка достигнућа, као и прелазак на дигитални 
сигнал, довео је до тога, да се у међународним оквирима, до скора уобичајан назив 
„радиодифузија” све више потискује, а до пре неколико година уобичајне 
надлежности и послови регулаторних тела у овој области све више мењају, 
нарочито у вези издавања дозвола. Републичка радиодифузна агенција, 
установљена Законом о радиодифузији, мења назив у Регулаторно тело за 
електронске медије. Закон предвиђа, у циљу дањег јачања независности 
регулаторног тела, низ измена када је у питању начин избора и сам рад Агенције (у 
даљем тексту – Регулатор). У овом делу закона ближе је утврђен: правни статус 
Регулатора; органи Регулатора;  делокругу рада;  финансирање; јавност рада  и 
судска контрола аката које доноси Регулатор. 
            Чланом 5. уређено је да је Регулаторно тело за електронске медије независна 
и самостална организација са својством правног лица која врши јавна 
овлашћења.Регулатор је функционално и финансијски независан од државних 
органа и организација и пружалаца медијских услуга и оператора. За обављање 
послова регулатор је одговоран Народној скупштини. 
           Чланом 6. одређено је да су Савет и Председник Савета органи Регулатора. 
           Савет има девет чланова. Чланове Савета бира и разрешава Народна 
скупштина Републике Србије на предлог овлашћених предлагача. Чланови Савета 
су функционери у смислу прописа којима се уређује положај 
функционера.Овлашћени предлагачи су Народна скупштина Републике Србије, 
која предлаже два члана Савета, водећи рачуна о равномерној територијалној 
заступљености, затим Скупштина АП Војводине једног члана Савета док осталих 
шест чланова Савета предлажу струковна удружења и други представници 
невладиног сектора. Ове измене у Закон, такође су унете у смислу даљег јачања 
позиције независности регулаторног тела. 
        Законом је прецизно утврђена процедура избора чланова Савета. Законом су 
отклоњени значајни недостаци који су се односили на избор чланова досадашње 
РРА, а које су доводиле до великих проблема у спровођењу Закона о 
радиодифузији нарочито у периоду од 2004-2006. године. Регулисано је питање  
неспојивост са чланством у Савету, престанком мандата чланова Савета као и  
начин одлучивања Савета  и др. (Члан 7-21 ). 

Регулатор је овлашћен да: утврди Предлог  стратегије развоја медијске 
услуге радиа и аудио-визуелних медијских услуга у Републици Србији који 
подноси Влади на усвајање; доноси Статут; доноси  друга подзаконска оппшта акта 
предвиђена законом; издаје дозволе за пружање медијске услуге телевизије и 
линеарне услуге   радија и ближе уређује правила поступка, услове и критеријуме 
за издавање дзоволе; врши контролу рада пружалаца медијских услуга и изриче им 
мере утврђене овим Законом. (Члан 22.)  

 Посебно је ближе разрађен поступак изрицања мера, утврђених законом, од 
стране Регулатора пружаоцима медијских услуга. Мере које Регулатор може изрећи 
пружаоцу медијске услуге су: опомена; упозорење; привремена забрана 
објављивања  програмског садржаја;  одузимање дозволе (Члан 28.).  



        Детаљно је утврђен начин финансирања Регулатора. Законом је предвиђено да 
је Савет Регулатора дужан да за сваку календарску годину усвоји финансијски 
план. Предлог финансијског плана Регулатор је дужан да достави  скупштинским 
одборима  надлежним за област финансија и јавног информисања најкасније до 1. 
новембра текуће године за наредну годину. Сагласност на финансијски план даје 
Народна скупштина. У случају да је разлика  прихода над расходима у раду 
Регулатора, негативна, недостајућа средстава обезбеђују се из буџета Републике 
Србије. У случају да Регулатор оствари вишак прихода, вишак прихода уплаћује се 
у буџет Републике Србије. Законом је  одређено да приход Регулатора чине 
средства  остварена од накнаде коју пружалац медијске услуге плаћа за право 
пружања медијске услуге. (Члан 34-36.) 
      Предвиђено је д су пружалац медијске услуге јавног сервиса као и пружалац 
медијске услуге цивилног сектора ослобођени плађања накнаде за пружање 
медијске услуге. (Члан 37.) 
 Чланови 38-42. односе  се на јавност рада Регулатора и судску контролу 
управних аката које Регулатор доноси. Закон регулише начин на који  Регулатор 
обезбеђује јавност рада (кроз објављивање на својој интернет презентацији: аката 
које у оквиру свог делокруга доноси; јавне конкуресе за издавање дозвола; 
годишње извештаје; стручна мишљења, студије и анализе наручене за потребе 
Регулатора; позиве за јавне расправе; записнике са седница Савета Регулатрора и 
др). Закон утврђује и обавезу Регулатора да подноси извештај Народној скупштини 
Републике Србије о свом раду, као и садржину тог извештаја. Такође, Законом је 
регулисана и обавеза Регулатора да у вези са припремом општих аката из своје 
надлежности спроводи поступак јавне расправе. На крају, против коначног решења 
(управног акта) Регулатора, утврђена је  могућност судског преиспитивања 
законитости коначног решења које доноси Регулатор (без права Управног суда, да 
у овом поступку спроведе и поступак пуне јурисдикције, што значи да Суд не може 
решити у овом поступку и саму управну ствар о којој је решавао Регулатор, већ 
само може својом пресудом поништити коначно решење Регулатора и вратити му 
предмет на поновно решавање).   
  
 
 
 
 

III. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ О МЕДИЈСКИМ УСЛУГАМА (чл. 43. –71.) 
 
 Трећа глава Закона садржи одредбе о медијским услугама и подељена је у 
шест одељака.  
    У оквиру првог одељка (члан 43.) прави се класификација медијских услуга 
према начини пружања ( линеарне медијске услуге и медијске услуге на захтев) и 
према садржају медијских услуга ( опште медијске услуге, специјализоване 
медијске услуге и медијске услуге тв продаје или самопромоције). 
   У другом одељку (члан 45.) прави се подела медијских услуга према томе ко их 
пружа. Предвиђено је да медијске услуге могу пружати установе јавних медијских 



сервиса, комерцијални пружаоци медијских услуга као и пружаоци медијских 
услуга цивилног сектора. 
     Закон у складу са Директивом о аудио визуелним медијским услугама одређује 
када ће се сматрати да је  пружалац медијске услуге у надлежности Републике 
Србије. (Члан 45.) 
    Такође уређена је и слобода пријема и реемитовања медијских услуга.. Законом 
се гарантује слобода пријем и реемитовање медијских услуга  из других држава у 
складу са Директивом о аудиовизуелним медијским услугама.( Члан 46.) 
      У четвртом одељку садржане су  одредбе које се односе на обавезе које имају 
сви пружаоци аудиовизуелних медијских у односу на програмске садржаје 
(обезбеђење слободног, истинитог, објективног, потпуног и благовременог 
информисања; подизање општег културног и образовног нивоа грађана; јасно 
означење садржаја које могу да нашкоде физичком, менталном или моралном 
развоју деце и омладине; поштовање правила забране политичког оглашавања ван 
предизборне кампање и др) и обавезе техничког карактера  (нпр. да пружалац 
медијске услуге не сме да користи технику која делује на подствест и друге); 
обавеза идентификације (на које се примењују одредбе закона којим се уређује 
област јавног информисања). Даље ту су обавезе поштовања људских права; 
забрана говора мржње; обавеза заштите особа са инвалидитетом;  обавеза заштита 
ауторских и сродних права; одговорност за садржај, облик и временски распоред 
елемената медијске услуге; обавеза препознатљивости аудио-визуелне 
комерцијалне комуникације; обавезе које се односе на спонзорство и забрана 
пласирања одређених произво. (Члан 47-60.)  
          У оквиру петог одељка утврђене су обавезе које се односе на пружаоце  
медијских услугеа на захтев, а које регулишу: заштиту малолетника приликом 
пружању услуга на захтев и обавезу пружалаца медијских услуга на захтев да  
подстичу производњу и приступ европским делима. (Члан 61. и 62.) 
         У шестом одељку регулисане су обавезе  пружаоца  линеарних медијских 
услуга. У оквиру тог одељка предвиђено је да Регулатор утврђује листу догађаја 
који су од посебног интереса за све грађане и остваривање права преноса тих 
догађаја.Затим, утврђено је обавеза пружаоца медијске услуге да је дужан да 
обезбеди да европска аудиовизуелна дела учествују са више од 50% у укупном 
годишње објављеном програму. Регулисане су и обавезе које се односе на 
телевизијско оглашавање и телевизијску продају; обавезе  заштите малолетних 
лица; обавезе пружања медијске услуге на сопственом језику и обавезе сопствене 
продукције. Ове одредбе усклађене су са директивом о аудиовизуелним медијским 
услугама ЕУ. (Члан 62-70.)      
 
 
 
 
 
 
 

IV. АУДИО-ВИЗУЕЛНЕ МЕДИЈСКЕ УСЛУГЕ ЦИВИЛНОГ СЕКТОРА 
 ( чл.72.) 



 
 
 У четвр то м  делу  Зако на,  у члану 7 2., утврђено је да се аудио-визуелне 
услуге цивилног сектора пружају ради задовољења специфичних интереса 
појединих друштвених група и организација грађана, а не ради стицања добити. 
Пружалац медијске услуге цивилног сектора може бити удружење, задужбина, 
фондација, црква и верска заједница. Медијска услуга цивилног сектора може се 
вршити на локалном и регионалном нивоу. Пружаоци медијских услуге цивилног 
сектора имају исте обавезе као и пружаоци јавног сервиса у остваривању медијске 
услуге јавног сервиса. Дозвола  за пружање  медијске  услуге цивилног сектора 
издаје се без обавезе плаћања накнаде. 
 

V. ОВЛАШЋЕЊА ЗА ПРУЖАЊЕ МЕДИЈСКЕ УСЛУГЕ 
                                                            (чл. 73.   102.) 
 
 Пета глава Закона  односи се на овлашћења за пружање медијске услуге и  
садржи следеће одељке: пружање медијске услуге без прибављања одобрења, 
односно дозволе; одобрење за пружање медијске услуге на захтев; пружање 
медијске услуге на основу дозволе; посебне обавезе оператора електронских 
комуникационих мрежа за дистрибуцију медијских садржаја и заштићене услуге 
(чл.  71. –102.). 
             У првом одељку ове главе уређено је да медијске услуге могу пружати, без 
предходно прибављеног одобрења, односно дозволе: јавни медијски сервии;  
пружаоци који медијску услугу пружају искључиво путем глобалне информатичке 
мреже (Web casting, live streaming и dr.) и пружалац медијске услуге који реемитује 
програм на територији Републике Србије,у складу са одредбама Европске 
конвенције о прекограничној телевизији. (члан 74) 
         Други одељак односи се на  пружање медијске услуге на захтев, на основу 
одобрења. Одобрење издаје Регулатор на захтев пружаоца услуге. Медијску услугу 
на захтев може пружати свако правно лице и предузетник који има седиште, 
односно пребивалиште на територији Републике Србије, коме је Регулатор издао 
одобрење. Законом је предвиђен поступак за издавање одобрења за пружање 
медијске услуге на захтев и превиђено је да Регулатор води Регистар пружалаца 
медијских услуга на захтев. (члан 75.). 
 У следећем одељку уређено је пружање медијске услуге на основу дозволе и 
то начин издавања дозволе  и субјекти који могу бити имаоци дозволе. Дозволу 
издаје Регулатор. Дозвола је овлашћење чијим добијањем њен ималац стиче право 
да своју медијску услугу, путем јавних мрежа електронске комуникације, пружа 
неодређеном броју корисника. Дозволе се издају на јавном конкурсу, и не може се 
преносити, осим у случају статусних промена имаоца дозволе и под посебним 
условима утврђеним овим  законом а који су у вези са заштитом медијског 
плурализма. Дозвола издата на захтев се може преносити другом лица, само ако то 
лице прихвати све обавезе које произилазе из дозволе.  Дозвола се издаје физичком 
или правном лицу пружаоцу медијске услуге који је у надлежности Републике 
Србије у складу са чланом 45. овог закона.  Закон ближе утврђује  субјекте који не 
могу да буду имаоци дозволе  и  то  су: Република Србија, аутономна покрајина, 



јединица ликалне самоуправе; приведно друштво, установа или друго правно лице 
чији су средстав  у целини или делом у јавној својини, односно чији је  оснивач 
Република Србија, АП, односно јединица локалне самоурпаве као ни политичка 
странка. (Члан 76.-80.) 
 У овом одељку одељку  уређен је  поступак издавања дозволе на захтев 
пружаоца медијске услуге. Утврђено је шта треба да садржи захтев, начин и рокови 
у којима је Регулатор дужан да поступи по захтеву и донесе решење о додељивању 
дозволе, праву лица чији је захтев одбијен да тужбом покрене управни спор. У 
овом одељку садржане су и  одредбе о Регистру медијских услуга које води 
Регулатор, моменту када почиње пружање медијске услуге након добијања 
дозволе,  важење и продужење важења дозволе, престанку важења дозволе пре 
истека времена на које је издата, поступку одузимања дозволе,  и поступку 
извршења решења о одузимању дозволе. (Члан  81.- 91.) 
 Такође детаљно је разрађена процедура издавања дозволе на основу 
спроведеног јавног конкурса (одредбе о јавном конкурсу, садржини огласа за 
конкурс, полагању депозита, поступању Регулатора по поднетим пријавама, 
вреаћању депозита, посебним обавезама оператора електронских комуникационх 
мрежа за дистрибуцију медијских услуга, заштићеним услугама и забрањеним 
активностима у вези са заштићеним услугама и др.) (Члан 92.-102.) 
 

VI. ЗАШТИТА МЕДИЈСКОГ ПЛУРАЛИЗМА 
(чл. 103. – 106.) 

  
Шести  део  Закона односи се на заштиту медијског плурализма. У првом 

члану овог дела Закона прописана је забрана нарушавања медијског плурализма.   
       Предвиђено је да Регулатор по пријави или по службеној дужности утврђује 
постојање нарушавања медијског плурализма на основу одредба закона којим се 
уређују јавно информисање  и медији. Ако Регулатор урврди постојање 
нарушавања медијског плурализма, упозорава на то имаоца дозволе за пружање 
медијске услуге и одређује му рок за отклањање тог стања. Ако ималац дозволе за 
пружање медијске услуге не поступи по упозорењу, Регулатор му одузима дозволу 
у складу са одредбама овог Закона. 
       У члану 104.  прописује се да Регулатор неће издати дозволу за пружање 
медијске услуге ако би њеним издавањем настало стање којим се нарушава 
медијски плурализам.  
        Ималац дозволе за пружање медијске услуге, дужан је да сваку промену 
валасничке структуре у основном капиталу, у писменој форми пријави Регулатору. 
(Члан 105.) 
   У члану 106. Закона  утврђене су обавезе оператора да преносе програме који на 
својој листи утврди Регулатор, и то све у интересу заштите медијског плурализма. 
Регулатор периодично, а најмање једном у три године , на националном, 
покрајинском односно ужем географском релевантном тржишту утврђује листу 
радијских или телевизијских програма  које су дужни да преносе оператори  чију 
електронску комуникациону мрежу  за дистрибуцију и  емитовање програмских 
сдржаја користи значајан број крајњих корисника као једини или првенствени 



начин за примање медијских садржаја, водећи рачуна да обавезе које се прописују 
оператору не буду неразумне. 
 
 
  
  

VII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
(чл.  107 –112.) 

 
 У овом поглављу  Закона  утврђено је биће кривичног дела неовлашћеног  
пружања медијских услуга, као и привредни преступи и прекршаји за случај повреде 
одредаба овог закона од стране физичких и/или правних лица.  
 Казнене одредбе имају  превентиван карактер и обезбеђују поштовање обавеза  
утврђених овим законом, али и репресивни јер се у случају непоштовања законом 
утврђених обавеза примењују санкције. Новчана казна за привредне преступе и 
прекршаје, креће се у распону који не доводи у питање ограничење слободе медија. 
 

VIII.  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
(чл. 113 – 120.) 

 
 
 У  последњем поглављу  Закона, утврђено је шест  прелазних и две завршне 
одредбе. 
 Првом прелазном одредбом, утврђено је да мандат лица именованог и 
бираног на основу Закона о радиодифузији, до ступања на снагу овог закона, 
престаје тек истеком мандата на које је оно именовано или бирано. То се односи на 
чланове Савета Републичке радиодифузне агенције.  
 Другом прелазном одредбом утврђен је правни континуитет Регулаторног 
тела за електронске медије, са до сада постојећом Републичком радиодифузном 
агенцијом основане Законом о радиодифузији.(Члан 114.) 
 Трећом прелазном одредбом, установљене су обавезе Регулатора да у року 
од 90 дана усклади   Статута  и друга аката са овим законом.  Утврђена је такође и 
обавеза да Регулатор формира нове, однсоно ажурира постојеће регистре, 
евиденције и базе података, као и да донесе општа акта, у складу са овим законом, 
року од 6 месеци од дана ступања његовог ступања на снагу. (115.)  
 Четвтом прелазном одредбом утврђено је да ималац дозволе за аналогно 
емитовање телевизијског програма пружа медијску услугу у складу са издатом 
дозволом до истека периода на који су оне издате, а да дозволе за радиодифузну 
станицу, које су биле саставни део досадашње дозволе за емитовање програма, 
престају да важе у роковима који буду утврђени актом о преласку са аналогног на 
дигитално емитовање. Имаоцима дозволе за емитовање програма, обезбеђен је 
приступ мултипексу до истека периода на који су дозволе издате. (Члан 116.) 
  У петој прелазној одредби  утврђене је да се  обавезе у погледу пласирања 
производа,  предвиђене овим законом, односе само на програмске садржаје 
произведене после дана ступања на снагу овог закона. (Члан 117.) 



 У шестој  прелазној одредби регулисано  је да ће поступци започети пре 
ступања на снагу овог закона бити спроведени по одредбама Закона о 
радиодифузији. ( Члан 118.) 
  
 Првом завршном  одредбом, утврђено је да ступањем на снагу овог Закона 
престаје да важи Закон о радиодифузији („Службени гласник РС”, бр.  42/02, 97/04, 
76/05, 79/05 - др. закон, 62/06, 85/06 и 41/09), изузев чланова 76.до 94. И одрдбе 
чланова од 14. До 23. Закона о оглашавању („Службени гласник РС”, број  79/05) 
           Другом  завршном  одредбом, утврђено је да  Закон ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.  

 
 
4. СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА ПРИМЕНУ ЗАКОНА 
 
 За примену овог закона није потребно  обезбедити додатна средства у 
буџету Републике Србије. 
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