
ПРЕДЛОГ 

ЗАКОН 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЈАВНИМ МЕДИЈСКИМ 

СЕРВИСИМА 

Члан 1. 
У Закону о јавним медијским сервисима („Службени  гласник РС”, број 

83/2014) у члану 1. након речи“Радио-телевизија Србије“ брише се везник „и“, а 
након речи Радио телевизија Војводине додају се речи: „и Јавне медијске куће 
„Радио-телевизија Ужа Србија“. 

Члан 2. 
У члану 2.ставу 2. После речи ,,републички“ ставља се запета и брише 

везник ,,и“ а после речи ,,покрајински“ додају се речи ,,И РЕГИОНАЛНИ“. 

У члану 2. након става 4. додаје се нови став који гласи: 

„Регионални јавни медијски сервис је Јавна медијска установа „Радио 
телевизија Ужа Србија“  (у даљем тексту: РТУС) са седиштем у Нишу“ 

У ставу 5. који постаје став 6. након речи „РТС“ додаје се запета, брише 
се везник „и“, а након речи: „РТВ“ додају се речи: „ и РТУС“. 

Члан 3. 
У члану 12. након речи „РТС“ додаје се запета, брише се везник „и“, а 

након речи: „РТВ“ додају се речи: „ и РТУС“. 

Члан 4. 
У члану 13 после става 2. додаје се нови став који гласи:  

„РТУС пружа медијске услуге на најмање два телевизијска и најмање три 
радијска програма на подручју уже Србије.“ 

У досадашњем ставу 4 који постаје став 5. након речи „РТС“ додаје се 
запета, брише се везник „и“, а након речи: „РТВ“ додају се речи: „ и РТУС“. 

Досадашњи став 5. постаје став 6. 

Члан 5. 
У члану 17. после става 5. додаје се нови став који гласи: 

„За чланове Управног одбора РТУС-а Савет Регулатора именује лица 
која живе и раде на подручју уже Србије“.  

Досадашњи ст. 6, 7, 8, 9, 10 и 11 постају ст. 7, 8, 9, 10, 11 и 12. 

Члан 6. 
У члану 19. ставу 2. РТС“ додаје се запета, брише се везник „и“, а након 

речи: „РТВ“ додају се речи: „ и РТУС“. 

Члан 7. 
У члану 29 додаје се став 3 који гласи:  
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„Чланове Програмског савета РТУС-а бира Управни одбор РТУС-а, на 
предлог органа јединица локалне самоуправе на подручју уже Србије 
надлежног за област јавног информисања или културе.“  

Досадашњи ст. 3, 4, 5, 6 и 7 постају ст. 4, 5, 6, 7 и 8. 

Члан 8. 
У члану 33. став 2 после речи: „Војводине“ додају се речи: „односно 

локалне самоуправе на подручју уже Србије.“ 

Члан 9. 
У члану 37. став 3. након речи: „РТС“ додаје се запета, брише се везник 

„и“, а након речи: „РТВ“ додају се речи: „и РТУС“. 

Члан 10. 
У члану 41. ст 2. и 7. након речи:„РТС“ додаје се запета, брише се везник 

„и“, а након речи: „РТВ“ додају се речи: „и РТУС“. 

У ставу 8.након речи: „РТС“ додају се речи: „и РТУС“. 

После става 9, додаје се став 10. који гласи: 

„Средства наплаћена на подручју уже Србије распоређују се тако да 70% 
уплаћених средстава се распоређује РТУС а 30% уплаћених средстава се 
распоређује РТС.“ 

У досадашњем ставу 10. који постаје став 11. након речи: „РТС“ додаје 
се запета, брише се везник „и“, а након речи: „РТВ“ додају се речи: „и РТУС“. 

Досадашњи став 11. постаје став 12. 

Члан 11. 
Након члана 57 додаје нови члан 57а који гласи: 

„Члан 57а 

РТУС се оснива у року шест месеци од дана ступања на снагу овог 
закона.   

До дана почетка примене одредаба из чл. 37-42. овог закона, јавна 
медијска установа "Радио Телевизија Ужа Србија"  финансира се из буџета 
Републике Србије. 

Буџетска средства за рад јавне медијске установе "Радио Телевизија 
Ужа Србија“ опредељују се на позицији министарства надлежног за послове 
јавног информисања.“ 

Члан 12. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

,,Службеном гласнику Републике Србије“. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
 

Уставни основ за доношење Закона о изменама и допунама Закона о 
информисању и медијима садржан је у члану 97. Устава Републике Србије, 
према коме Република Србија, поред осталог, уређује и обезбеђује систем у 
областима културе и заштите културних добаара, спорта, јавног информисања, 
развој Републике Србије, политике и мере за подстицање равномерног развоја, 
укључујући и развој недовољно развијених подручја и друге односе од интереса 
за Републику Србију у складу с Уставом. 

 
II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
 

Постојећим законским решењем уређен је рад јавних медијских сервиса 
и то Јавне медијске установе "Радио-телевизија Србије"  Јавне медијске 
установе "Радио-телевизија Војводине" њихова делатност и начела на којима 
се заснива обављање делатности, јавни интерес који остварују, јавност рада, 
начин избора органа и њихова надлежност, доношење аката, као и 
обезбеђивање средства за рад и начин њиховог финансирања. Европски 
стандарди и међународни документи, као и релевантне одредбе Устава 
Републике Србије налажу и подстицање регионалних медијских сервиса. 
Наиме,  јавни интерес у области јавног информисања не може се се остварити 
искључиво формирањем јавних сервиса на националном и покрајинском нивоу, 
јер се оваквим асиметричним одређењем јавног интереса онемогућава 
формирање јавних сервиса на регионалном нивоу. Јавни интерес у овој 
области може се у потпуности остварити само ако се као циљ законског 
регулисања одреди и кроз подстицање регионалног развоја путем равномерног 
инфомисања и формирањем, поред јавних сервиса на националном и 
покрајинском нивоу и на регионалном нивоу, у складу са законом. Формирањем  
јавног сервиса на регионалном нивоу обезбеђује и спровођење начела 
равноправности грађања у погледу њиховог права да буду информисани о 
питањима која су од значаја за развој подручја Републике Србије која су изван 
територије Града Београда и територије Аутиномне Покрајине Војводине. 

Право на обавештеност, као једно од основних људских права 
зајамчених Уставом, подразумева да свако има право да истинито, потпуно и 
благовремено буде обавештен о питањима од јавног значаја.Постојећа 
регулатива не препознаје регионални развој путем раномерног информисања, 
те је неопходно новелирати Закон о јавним медијским сервисима на тај начин 
што би се законом уредио и рад јавног медијске установе ,, Радио-телевизија 
Ужа Србија“, дефинисао овај сервис, његов правни статус, седиште и начин 
пружања медијских услуга. Такође, сходно одредбама закона које се односе на 
органе управљања, законом о изменама и допунама потребно је нормирати 
састав и начин избора Управног одбора овог медијског сервиса, као и начин 
избора Програмског савета РТУС, својински статус средстава за рад Јавног 
сервиса РТУС, начин утврђивања висине таксе, начин расподеле средстава, 
као и временски оквир за формирање РТУС и начин финансирања у прелазном 
периоду.  
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III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И 
ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

 

Чланом 1. Предлога закона, поред постојећих јавних медијских сервиса, 
уводи се Јавна медијска установа ,,РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА УЖА СРБИЈА“. 

Чланом 2. утврђује се да је регионални јавни сервис  РТУС и одређује 
његово седиште. 

Чланом 3. одређено је да РУТС има статус правног лица. 

Чланом 4. прописује се да РТУС пружа медијске услуге на најмање два 
телевизијска и најмање три радијска програма на подручју уже Србије 

Члан 5. Предлога закона регулише именовање чланова Управног 
одбора РТУС-а. 

Члан 6. представља усаглашавање са претходним члановима Предлога 
закона. 

Чланом 7. прописује се поступак избора чланова Програмског савета 
РТУС-а.  

Чланом 8. Одређује се да су средства која користи РТУС у својини 
локалних самоуправа на територији уже Србије. 

Чланом 9. Прописује се да Управни обори РТС, РТВ и РТУС заједнички 
доносе одлуку о утврђивању висине таксе, као начина финансирања основне 
делатности јавног медијског сервиса. 

Члан 10. Предлога закона прописује распоред средстава наплаћених на 
подручју уже Србије, тако да 70% уплаћених средстава се распоређује РТУС а 
30% уплаћених средстава се распоређује РТС. 

Чланом 11. Одређује се рок за оснивање РТУС-а и то шест месеци од 
дана ступања на снагу овог закона те да се  до дана почетка примене одредаба 
из чл. 37-42. овог закона, јавна медијска установа "Радио Телевизија Ужа 
Србија"  финансира  из буџета Републике Србије а да се буџетска средства за 
рад јавне медијске установе "Радио Телевизија Ужа Србија“ опредељује на 
позицији министарства надлежног за послове јавног информисања. 

Чланом 12. Предлога закона прописан је рок за ступање на снагу закона. 

IV. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ПРОПИСА 
 

Законом о изменама и допунама Закона о јавним медијским сервисима 
обезбедиће се у складу са европским стандардима и међународним 
документима у области електронских медија, рад јавних медијских сервиса и то 
не само националног и покрајинскоиг већ и регионалне  Јавне медијске 
установе „РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА УЖА СРБИЈА“, њена делатност и начела на 
којима се заснива обављање делатности, јавни интерес који остварују, јавност 
рада, начин избора органа и њихова надлежност, као и обезбеђивање средства 
за рад и начин њиховог финансирања. Јавни интерес у области јавног 
информисања оствариће се и на регионалном нивоу. Јавни интерес у овој 
области може се у потпуности остварити само ако се као циљ законског 
регулисања одреди и кроз подстицање регионалног развоја путем равномерног 
инфомисања и формирањем, поред јавних сервиса на националном и 
покрајинском нивоу и на регионалном нивоу, у складу са законом. Формирање  
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јавног сервиса на регионалном нивоу обезбеђује и спровођење начела 
равноправности грађања у погледу њиховог права да буду информисани о 
питањима која су од значаја за развој подручја Републике Србије која су изван 
територије Града Београда и територије Аутиномне Покрајине Војводине. 

 

V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ЗАКОНА  

 

До дана почетка примене одредаба из чл. 37-42. овог закона, јавна 
медијска установа "Радио Телевизија Ужа Србија"  финансираће се из буџета 
Републике Србије. 

Буџетска средства за рад јавне медијске установе "Радио Телевизија 
Ужа Србија“ опредељују се на позицији министарства надлежног за послове 
јавног информисања 

 

VI. ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ВАЖЕЋЕГ ПРОПИСА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ 

1. Предмет закона  

Члан 1.  

Овим законом уређује се, у складу са европским стандардима и 
међународним документима у области електронских медија, рад јавних 
медијских сервиса и то Јавне медијске установе "Радио-телевизија Србије" и 
Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине" И ЈАВНЕ МЕДИЈСКЕ 
УСТАНОВЕ „РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА УЖА СРБИЈА“, њихова делатност и начела 
на којима се заснива обављање делатности, јавни интерес који остварују, 
јавност рада, начин избора органа и њихова надлежност, доношење аката, као 
и обезбеђивање средства за рад и начин њиховог финансирања.  

2. Јавни медијски сервис  

Члан 2.  

Јавни медијски сервис је независан и самосталан правни субјект који, 
обављањем своје основне делатности, омогућава остваривање јавног интереса 
у области јавног информисања, и пружа опште и свеобухватне медијске услуге 
које подразумевају информативне, образовне, културне и забавне садржаје 
намењене свим деловима друштва. 

Јавни медијски сервис из става 1. овог члана чине републички, и 
покрајински И РЕГИОНАЛНИ јавни медијски сервис. 

Републички јавни медијски сервис је Јавна медијска установа "Радио-
телевизија Србије" (у даљем тексту: РТС), са седиштем у Београду. 

Покрајински јавни медијски сервис је Јавна медијска установа "Радио-
телевизија Војводине" (у даљем тексту: РТВ), са седиштем у Новом Саду. 

РЕГИОНАЛНИ ЈАВНИ МЕДИЈСКИ СЕРВИС ЈЕ ЈАВНА МЕДИЈСКА 
УСТАНОВА „РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА УЖА СРБИЈА (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: РТУС) 
СА СЕДИШТЕМ У НИШУ. 

РТС, и РТВ И РТУС сарађују у обављању своје основне делатности. 
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Статус 

Члан 12. 

РТС, и РТВ И РТУС имају статус правног лица.  

Програми 

Члан 13. 

РТС пружа медијске услуге на најмање два телевизијска и најмање три 
радијска програма на територији Републике Србије. 

РТВ пружа медијске услуге на најмање два телевизијска и најмање три 
радијска програма на територији Аутономне покрајине Војводине. 

РТУС ПРУЖА МЕДИЈСКЕ УСЛУГЕ НА НАЈМАЊЕ ДВА ТЕЛЕВИЗИЈСКА 
И НАЈМАЊЕ ТРИ РАДИЈСКА ПРОГРАМА НА ПОДРУЧЈУ УЖЕ СРБИЈЕ 

РТС,  и РТВ И РТУС пружа медијске услуге као електронско издање на 
интернету. 

Најмање један телевизијски и један радијски програм јавног сервиса 
мора пружати опште медијске услуге. 

2.1 Управни одбор 

Члан 17. 

Орган управљања јавног медијског сервиса је Управни одбор који има 
девет чланова. 

Чланове Управног одбора именује и разрешава Савет Регулатора 
двотрећинском већином укупног броја чланова. 

Савет Регулатора расписује јавни конкурс за именовање чланова 
Управног одбора шест месеци пре истека мандата чланова Управног одбора у 
складу са критеријумима прописаним овим законом. 

Чланови Управног одбора именују се из реда угледних стручњака из 
области које су од значаја за обављање послова установа јавног медијског 
сервиса (стручњаци из области медија, културе, менаџмента, права и 
финансија). 

За чланове Управног одбора РТВ-а Савет Регулатора именује лица која 
живе и раде на подручју Аутономне покрајине Војводине.  

ЗА ЧЛАНОВЕ УПРАВНОГ ОДБОРА РТУС-А САВЕТ РЕГУЛАТОРА 
ИМЕНУЈЕ ЛИЦА КОЈА ЖИВЕ И РАДЕ НА ПОДРУЧЈУ УЖЕ СРБИЈЕ.  

Чланови Управног одбора не могу бити носиоци јавних функција и 
функција у политичкој странци, запослени код пружаоца медијске услуге, као ни 
лица чије би чланство у Управном одбору могло да доведе до сукоба интереса 
у складу са прописом који регулише спречавање сукоба интереса при 
обављању јавне функције.  

Чланови Управног одбора не смеју обављати услуге и друге послове за 
установу јавног медијског сервиса. 

Мандат чланова Управног одбора је пет година.  

Једно лице може бити именовано за члана Управног одбора највише два 
пута. 
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У свом раду чланови Управног одбора су самостални и старају се о 
доследној примени закона. 

Регулатор ближе уређује поступак именовања чланова Управног одбора. 

Члан 19. 

У делокруг рада Управног одбора спадају следећи послови: 

1) усваја Статут јавног медијског сервиса, двотрећинском већином 
гласова укупног броја чланова;  

2) усваја стратегију развоја јавног медијског сервиса, двотрећинском 
већином гласова укупног броја чланова; 

3) утврђује програмску концепцију јавног медијског сервиса, 
двотрећинском већином гласова укупног броја чланова;  

4) усваја план рада; 

5) усваја финансијски план; 

6) усваја план набавки и план пословања; 

7) доноси одлуку о усклађивању висине таксе; 

8) именује и разрешава генералног директора јавног медијског сервиса, 
двотрећинском већином гласова укупног броја чланова, а образложену одлуку о 
именовању доноси након спроведеног јавног конкурса и чини је доступном 
јавности;  

9) именује и разрешава главне и одговорне уреднике, као и директоре 
програма, ако су они предвиђени Статутом, двотрећинском већином гласова 
укупног броја чланова, а образложену одлуку о именовању доноси на предлог 
генералног директора након спроведеног јавног конкурса и чини је доступном 
јавности; 

10) даје сагласност на акт генералног директора о систематизацији 
послова и задатака и организацији рада јавног медијског сервиса; 

11) доноси инвестиционе планове; 

12) контролише финансијско пословање и именује интерног ревизора, на 
предлог генералног директора; 

13) врши надзор над законитошћу обављања делатности; 

14) разматра предлоге и препоруке Програмског савета; 

15) усваја извештај о раду и пословању јавног медијског сервиса и 
доставља га Народној скупштини, Савету Регулатору и обавештава јавност; 

16) обавља и друге послове утврђене законом и Статутом. 

Управни одбори РТС,  и РТВ И РТУС доносе заједничку одлуку о 
садржају и форми јединственог обрасца за наплату таксе и јединственог 
обрасца о ослобађању плаћања таксе. 

Члан 29. 

Чланове Програмског савета РТС-а бира Управни одбор РТС-а, на 
предлог одбора Народне скупштине надлежног за област јавног информисања. 

Чланове Програмског савета РТВ-а бира Управни одбор РТВ-а, на 
предлог одбора Скупштине Аутономне Покрајне Војводине надлежног за област 
јавног информисања. 
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ЧЛАНОВЕ ПРОГРАМСКОГ САВЕТА РТУС-А БИРА УПРАВНИ ОДБОР 
РТУС-А, НА ПРЕДЛОГ ОРГАНА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ НА 
ПОДРУЧЈУ УЖЕ СРБИЈЕ НАДЛЕЖНОГ ЗА ОБЛАСТ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА 
ИЛИ КУЛТУРЕ. 

Надлежни одбор скупштине за област јавног информисања предлаже 
управном одбору листу од 30 кандидата за чланове Програмског савета која 
одражава територијалну, националну, верску, полну и другу структуру 
становништва.  

Листа кандидата из става 3. овог члана утврђује се на основу јавног 
конкурса за избор чланова Програмског савета. 

Јавни конкурс из става 3. овог члана расписује надлежни одбор 
скупштине шест месеци пре истека мандата члановима Програмског савета који 
обављају функцију. 

Надлежни одбор скупштине за област јавног информисања утврђује 
листу свих пријављених кандидата који испуњавају услове из члана 28. ст. 2. и 
3. овог закона, у року од 30 дана од дана расписивања конкурса. 

Правила о спровођењу конкурса из става 5. овог члана, прописује се 
актом скупштине. 

Члан 33. 

Средства за рад јавног медијског сервиса чине непокретне и покретне 
ствари (даље: средства) прибављена од оснивача, стечена куповином, 
пружањем услуга и продајом производа или прибављена из других извора.  

Средства која јавни медијски сервис користи су у својини Републике 
Србије, односно Аутономне Покрајине Војводине ОДНОСНО ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ НА ПОДРУЧЈУ УЖЕ СРБИЈЕ. 

На питања стицања, оптерећивања или отуђивања средстава јавног 
медијског сервиса примењују се одредбе закона којим се уређује јавна својина. 

Члан 37. 

Основна делатност јавног медијског сервиса финансира се из таксе, у 
складу са овим законом. 

Висина таксе је јединствена на целој територији Републике Србије и не 
може износити више од 500,00 динара. 

Одлуку о утврђивању висине таксе утврђену ставом 2. овог члана, 
доносе Управни одбори РТС, и РТВ И РТУС заједнички, на основу анализе нето 
трошкова обављања основне делатност јавног медијског сервиса из члана 3. 
став 1. овог закона, узимајући у обзир нето-корист од комерцијалне 
експлоатације садржаја произведених у оквиру основне делатности јавног 
медијског сервиса, најкасније до 30. јуна 2015. године. 

Одлука о утврђивању висине таксе објављује се у "Службеном гласнику 
Републике Србије". 

Висина таксе усклађује се, једном годишње, на основу индекса раста 
потрошачких цена у Републици Србији, према званично објављеним подацима 
органа надлежног за послове статистике.  

Одлуку о усклађивању висине таксе доноси Управни одбор РТС-а у року 
од 15 дана од дана објављивања Индекса потрошачких цена за месец 
септембар у "Службеном гласнику Републике Србије". 



- 9 - 

Одлука о усклађивању висине таксе из става 6. овог члана примењује се 
од 1. јануара 2017. године. 

Одлука о усклађивању висине таксе објављује се у "Службеном гласнику 
Републике Србије". 

Начин плаћања таксе 

Члан 41. 

Такса се уплаћује на евиденциони рачун код Управе за трезор. 

Садржину и форму обрасца на основу којег се такса уплаћује утврђују 
заједничком одлуком РТС и РТВ. 

Јавни медијски сервис сваком обвезнику, до краја текуће календарске 
године, доставља дванаест образаца за плаћање таксе за наредну календарску 
годину.  

РТВ доставља образац из става 2. овог члана обвезнику који је корисник 
мерила електричне енергије по стамбеној јединици, односно пословном 
простору, који се налази на територији Аутономне Покрајине Војводина. 

РТС доставља образац из става 2. овог члана обвезнику који је корисник 
мерила електричне енергије по стамбеној јединици, односно пословном 
простору који се налази ван територије Аутономне Покрајине Војводина. 

Обвезник плаћа таксу на месечном нивоу и то до петог у месецу за 
претходни месец. 

Средства прикупљена по основу таксе уплаћују се на подрачун РТС и 
РТВ отвореног код Управе за трезор. 

Средства уплаћена на подручју Републике Србије ван територије 
Аутономне Покрајине Војводина су приход РТС. 

Средства наплаћена на подручју територије Аутономне покрајине 
Војводина распоређују се тако да 70% уплаћених средстава се распоређује РТВ 
а 30% уплаћених средстава се распоређује РТС.  

СРЕДСТВА НАПЛАЋЕНА НА ПОДРУЧЈУ УЖЕ СРБИЈЕ РАСПОРЕЂУЈУ 
СЕ ТАКО ДА 70% УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА СЕ РАСПОРЕЂУЈЕ РТУС А 30% 
УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА СЕ РАСПОРЕЂУЈЕ РТС. 

За неизвршење обавезе плаћања таксе, РТС, и РТВ И РТУС покрећу 
поступак наплате у складу са законом.  

На доспеле а неизмирене обавезе обрачунава се камата, у складу са 
законом. 

Члан 57а 

РТУС СЕ ОСНИВА У РОКУ ШЕСТ МЕСЕЦИ ОД ДАНА СТУПАЊА НА 
СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА.   

ДО ДАНА ПОЧЕТКА ПРИМЕНЕ ОДРЕДАБА ИЗ ЧЛ. 37-42. ОВОГ 
ЗАКОНА, ЈАВНА МЕДИЈСКА УСТАНОВА "РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА УЖА СРБИЈА"  
ФИНАНСИРАЈА СЕ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ. 

БУЏЕТСКА СРЕДСТВА ЗА РАД ЈАВНЕ МЕДИЈСКЕ УСТАНОВЕ "РАДИО 
ТЕЛЕВИЗИЈА УЖА СРБИЈА“ ОПРЕДЕЉУЈУ СЕ НА ПОЗИЦИЈИ 
МИНИСТАРСТВА НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА. 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА 
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

 
1. Орган државне управе, односно други овлашћени предлагач прописа  
Народни посланик др Благоје Брадић 
 
2. Назив прописа 
Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавним медијским сервисима  
Law proposal on amendments and additions to the Law on Public Service 
Broadcasting  
 
3. Усклађеност прописа са одредбама Споразума о стабилизацији и 
придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, 
са једне стране, и Републике Србије са друге стране („Службени гласник 
РС”, број 83/08) (у даљем тексту: Споразум), односно са одредбама 
Прелазног споразума о трговини и трговинским питањима између 
Европске заједнице, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране 
(„Службени гласник РС”, број 83/08) (у даљем тексту: Прелазни споразум) 
 
а) Одредба Споразума и Прелазног споразума која се односе на 
нормативну саржину прописа 
- 
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама 
Споразума и Прелазног споразума 
- 
в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе 
Споразума и Прелазног споразума 
- 
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза 
које произлазе из наведене одредбе Споразума и Прелазног споразума 
- 
д) Веза са Националним програмом за интеграцију Републике Србије у 
Европску унију 
- 
 
4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније 
 
а) Навођење примарних извора права ЕУ и усклађеност са њима  
б) Навођење секундарних извора права ЕУ и усклађеност са њима 
в) Навођење осталих извора права ЕУ и усклађенст са њима 
г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност 
д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са 
прописима Европске уније 
 
5. Уколико не постоје  одговарајући прописи Европске уније са којима је 
потребно обезбедити усклађеност треба констатовати ту чињеницу. У 
овом случају није потребно попуњавати Табелу усклађености прописа. 
Секундарни извори права Европске уније који постоје у овој области нису 
релевантни са становишта материје коју обрађује овај предлог закона, тако да 
се уз овај предлог закона се не доставља Табела усклађености. 



- 11 - 

6. Да ли су претходно наведени извори права ЕУ преведени на српски 
језик? 
- 
 
7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик ЕУ? 
- 
 
8. Учешће консултаната у изради прописа и њихово мишљење о 
усклађености 
- 
 
Потпис руководиоца oрганa органа државне управе, односно другог 
овлашћеног предлагача прописа, датум и печат 

 
 
 
 

               ПРЕДСТАВНИК 
ПРЕДЛАГАЧА 
Београд, 21. април 2015. године                         НАРОДНИ ПОСЛАНИК 

                                       
                                                                                                                             

 др Благоје Брадић 
 


