
 
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 и који ће бити у обавези да плаћају таксу 
од које ће се финансирати рад јавног медисјког сервиса ;  

- 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;   

- предузетнике и правна лица у смислу одредби којима је регулисано 
објављивање аудио-визуелне комерцијалне комуникације; 

- Регулаторно тело за електронске медије кроз надзор над праћењем 
испуњавања јавног интереса кроз програмске садржаје које производи јавни 
медијски сервис, давања сагласности на Статут јавног сервиса, давања мишљења 
приликом увођења нове медијске услуге, избором Управног одбора јавног 
медијског сервиса; 

- све заинтересоване субјекте  који ће имати могућност да се у јавној 
расправи изјасне како о предлогу за увођење нове медијске услуге тако и о 
програмском садржају јавног медијског сервиса; 

- Одбор Народне скупштине и Скупштине Аутономне покрајине 
надлежан за јавно информисање који ће распсивати конкурс за избор кандидата 
за чланове Програмског савета јавних сервиса и формирања листе кандидата; 

- оператора електронске комуниакционе мреже за емитовање 
дигиталног сигнала који ће бити у обавези да ибезбеди пријем дигиталног сигнала 
за најмање 95% становништва и да обезбеди техничке услове за емитовање у 
стандардној и високој резолуцији слике.  

 
  
 
- Какве трошкове ће примена закона створити грађанима и привреди 

(нарочито средњим и малим предузећима) 



 
Примена закона неће створити нове трошкове имајући у виду чињеницу да 

је на основу важећег Закона о радиодифузији постојала обавеза плаћања радио 
телевизијске претплате. Имајући у виду чињеницу да је поменутим законом 
предвиђено да ће се наплата претплате вршити преко јавног предузећа које обавља 
делатност производње и дистрибуције електричне енергије на начин предвиђеним 
уговором који републчичка устаниова јавног радиоидфузног сервис азакључује са 
тим јавним предузећем  Влада Републике Србије је октобра 2005. Године донела 
Закључак који се односи на финансирање јавних медијских сервиса преко 
јединственог рачуна за електричну енергију. Након тога су у два наврата и 
закљулени уговори са ЈП ЕПС новембра 2005. Године и ЕПС Снабдевање јула 
месеца 2013. Године. Наплата претплате је започела новембра 2005. године. 

Недостатци поменутог начина наплате претплате тичу се чињенице да ЕПС 
наплату врши преко више различитих система по регионалним привредним 
друштвима јер нема централизовани системн наплате што је узроковало дапочетна 
накнада за надоградњу система и обављање послова наплате претплате буде јако 
висока, ЕПС је био у апсолутном приоритету наплате јер су се први намиривала 
комплетна потраживања за електричну енергију а тек онда, уколико би нека 
средства преостала, преусмеравала јавним серисима, модел наплате са апсолутним 
приоритетом наплате електричне енергије доводи да се законска обавеза плаћања 
претплате не спроводи услед немогућности наплате претплате због неизмирених 
комплтних обавеза а такав модел наплате у комбинацији са економском кризом, 
константним падом животног стандарда има за последицу да грађани нису у 
могућности да плате претплату, или ту обавезу не плаћају циљаним измирењем 
обавезе за испоручену електричну енергију па наплата бележи пад који ће бити 
приказан у наредним табелама.    

У следећој табели је исказан проценат наплате претплате изражен у 
процентима за целокупну териотирију Републике Србије: 

 
Година % наплате 

2006 56 
2007 56,8 
2008 54,6 
2009 48,5 
2010 44,5 
2011 40,9 
2012 37,8 
2013 30,6 

 
Кретање степена наплате по месецима у 2013. и 2014. години: 
 

Месец Просечан степен наплате 
Јануар 32,31 

Фебруар 37,32 
Март 33,41 

Април 31,14 



Мај 28,78 
Јун 26,31 
Јул 29,84 

Август 16,85 
Септембар 26,17 

Октобар 43,73 
Новембар 35,63 
Децембар 25,63 

Просечан годишњи степен наплате 30,6 
2014.  

Јануар 31,92 
Фебруар 23,83 

  
 
Просечан проценат наплате по одређеним подручјима за 2012 и 2013. годину 

је: 
 

Подручје 2012 2013 
Београд 63,19 52,35 
Краљево 15,41 11,24 

Ниш 12,23 9,98 
Крагујевац 28,69 24,35 
Војводина 52,92 42,11 

Република Србија 37,81 30,60 
 
 Претходно приказани подаци су добијени од Службе наплате Радио 

телевизије Србије. 
 
 Законом о Буџету Републике Србије за 2014. годину опредељена су средства 

за рад јавних медијских сервиса. Имајући у виду чињеницу да је предложеним 
Нацртом предвиђено да ће се одредбе чланова, које се односе на таксу, почети 
примењивати од 01.01.2016. године неопходно је определити средства за рада 
јавних сервиса и у буџету за 2015. годину. Ово прелезано решење је неопходно јер 
ће јавни медијски сервиси морати до 01. октобра 2015. године формирати базе 
података обвезника плаћања таксе.  

Примена предложених одредби створиће трошкове јавним сервисима у виду 
образовања служби које ће се бавити ажурирањем података о обвезницима плаћања 
таксе али ти новостворени трошкови ће бити мањи од висине накнаде коју јавни 
сервис плаћа  ЕПС Снабдевање за услугу наплату радио телевизијске претплате.  

Након 15. јуна 2015. године и преласком на емитовање програмских 
садржаја путем дигиталног сигнала не могу се предвидети јер ће они настати тек 
након што Влада да сагласност на ценовник услуга Јавног предузећа Емисиона 
техника и везе.  

    
 
 



- 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”. Доношење закона неће имати утицај на остале учеснике на 
тржишту, у смислу повећања/смањења тржишног утицаја јавних медисјких сервиса, 
јер није дошло до промена у односу на постојеће законско решење. Одредбе које се 
односе на обавезан удео европских дела независних продукција имаће 
позитиванутицај на произвођаче медијских садржаја имајући у виду обавезан 
проценат заступљености у програмима јавних сервиса.   

 
 

- 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 jе спровело јавну расправу о Закону о 
јавним медијским сервисима у складу са Пословником Владе  у периоду од 10. 
октобра до 31. октобра 2013.године. 
     Текст Нацрта Закона о јавним медијским сервисима 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 су одржана три округла стола и то у: 
 
-    Новом Саду - 16. октобра 2013. године                           
-    Крагујевцу   - 18. октобра 2013. године 
-    Београду      -  23. октобра 2013. године. 
     На Нацрт закона о јавним медијским сервисима предлоге и сугестије дотавили 
су између осталих и Агенција за борбу против корупције, Покрајински 
секретаријата за културу и информисање, Радио телевизија Србије, Радио 
телевизија Војводине, АНЕМ, Независно друштво новонара Војводине, Коалиција 
запослених у медијима, РАТЕЛ, СОКОЈ, РАБ Србије, Радио Југославија, СИНОС, 
Синдикат Студија Б, Струковни синдикат РТС-а, Удружење балетских уметника 
Србије, професор универзитета Владимир Водинелић као и велики број грађана. 
    Као пример неких од прихваћених предлога наводимо: у члану 6. је 
преформулисан и допуњен на начин да се однос јавног медијског сервиса према 
јавности заснива на доследној примени закона којим се уређује слободан приступ 
информацијама од јавног значаја; у члану 10. додат је нови став којим је 
предвиђено да критеријуми за одабир програмских садржаја морају бити 
недискриминаторни и у складу са програмским обавезама; прихваћена је сугестија, 
везана за члан 11., да се оглашавање у програмима јавног медијског сервиса уређује 
законом који регулише област електронских медија; у члану 17. је проширен круг 
лица која не могу бити чланови Управног одбора уколико би њихово чланство у 
Управном одбору могло да доведе до сукоба интереса у складу са прописом који 
регулише спречавање сукоба интереса при обављању јавне функције; у члану 28. 
прихваћено је да чланове Програмског савета РТВ-а бира Управни одбор РТВ-а на 
предлог надлежног одбора за област јавног информисања Скупштине Аутономне 
покрајине Војводине; прихваћено је да основни начин стабилног финансирања 
јавног медијског сервиса буде накнада. 
 
    Примери неких од предлога који нису прихваћени су: да се у члану 1. Нацрта 
употребо израз „јавни аудио-визуелни медијски сервис” уместо израза „јавни 
медијски сервис” јер би он могао имплицирати да се законом уређује делатност 
установа јавног медијског сервиса само у области пружања аудио-визуелних 
медијских услуга али не и у сфери пружања меидијске услуге радија; да се у члану 
11. пропише оглашавање јер је то питање које се уређује законом који регулише 
област електронских медија или област оглашавања; да се чланом 15. пропише да 
се међусобни односи између јавног медијског сервиса и оператора електронске 
комуникационе мреже за дистрибуцију сигнала регулишу правилником; да се у 
члану 17. пропише додатно ограничење да се за чланове Управног одбора РТВ-а 
именују лица која живе и раде барем 10 година на територији Аутономне покрајине 
Војводине; да се у члану 25. смањи период од 10 година искуства на руководећим 
пословима у медијима као услов за избор на место генералног директора. 
       Преглед свих коментара као и одговори на коментаре дате у јавној расправи 
налазе се на сајту Министарства културе и информисања.  



   Након прихватања примедбе која се тиче плаћања накнаде као претежног начина 
финансирања јавног сервиса Министарство културе и информисања је формирало 
радну групу из реда запослених у Министарству финансија, Министарству 
унутрашњих послова, Министарства правде, Министарства енергетике и 
представника јавних медијских сервиса са задатком да се дефинише наплата 
накнаде за рад јавног медијског сервиса. Резултат рада поменуте радне групе су 
одредбе Нацрта које се односе на финансирање рада јавног сервиса из јавних 
прихода. 
        
 
- 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. Радио телевизија Србије и 
Радио телкевизија Војводине су дужне да до 01. октобра 2015. године формирају 
јединствену свиденцију обвезника плаћања таксе и донесу одлуку о садржају и 
форми јединственог обрасца за наплату таксе и јединственог обрасца за 
ослобађање од плаћања таксе.Влад аће у року од 90 дана од дана ступања на снагу 
овог закона донети акт о начину прикупљања података о обвезницима плаћања 
таксе. 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 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.  
    Сарадња са Регулаторним телом за електронске медије се огледа давањем 
мишљења у вези са могућим утицајем нове медијске услуге, коју јавни меидјски 
сервис хоће да пружа, на конкуренцију на релевантном тржишту, расписивањем 
конкурса за именовање чланова Управног одбора, доношењем акта којим се 
уређује поступак именовања чланова Управног одбора, доношењем одлуке о 
разрешењу члана Управног одбора, давањем сагласности на Статут јавног 
медисјког сервиса и отварањем подрачуна на који ће бити уплаћен износ средстава 
у оквиру додељене државне помоћи за који је накнадном контролом утврђено да су 
коришћена ненаменски. 
    Сарадња са одбором Народне скупштине и Скупштине Аутономне покрајине 
Војводине надлежним за област јавног информисања огледа се у прописивању 
правила о спровођењу конкурса за избор чланова Програмског савета након чега 
надлежни одбори  предлажу листу кандидата. 
 

 
 


