
ПРЕДЛОГ 

З А К О Н 

О ДОПУНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ МЕДИЈСКИМ 
СЕРВИСИМА 

Члан 1. 

У Закону о јавним медијским сервисима („Службени гласник РС”, бр. 
83/14, 103/15, 108/16, 161/20 и 129/21) после члана 62б додаје се члан 62в који 
гласи: 

„Члан 62в 

За обављање основне делатности, која је у функцији остваривања јавног 
интереса, Јавна медијска установа „Радио-телевизија Војводине” до 31. 
децембра 2023. године делимично се финансира из буџета Републике Србије. 

Начин преношења средстава из става 1. овог члана, уређује Влада 
посебним актом.” 

Члан 2. 

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 допуни Закона о јавним медијским 
сервисима садржан је у одредби члана 97. тачка 10. Устава Републике Србије, 
којом је предвиђено да Република Србија уређује и обезбеђује систем у 
области јавног информисања, као и у одредби члана 50. став 2. Устава 
Републике Србије којом је прописано да се телевизијске и радио станице 
оснивају у складу са законом.  
 

II. Разлози за доношење Закона 
 

 Полазећи од значаја који јавни медијски сервиси имају у очувању и 
унапређењу демократских вредности друштва, Република Србија се 
определила да рад и положај јавних медијских сервиса регулише посебним 
законом у складу са европским регулаторним оквиром. 
 Законом о јавним медијским сервисима („Службени гласник РС”, бр. 
83/14, 103/15, 108/16, 161/20 и 129/21) предвиђено је да Република Србија 
обезбеђује стабилно и довољно финансирање основне делатности јавних 
медијских сервиса. Законом је предвиђено да се јавни медијски сервиси могу 
финансирати из таксе за јавни медијски сервис, из средстава буџета, 
комерцијалних прихода и осталих прихода. 
 Разлог за доношење Закона о допуни Закона о јавним медијским 
сервисима је обезбеђивање неопходног износа средстава за рад Јавне 
медијске установе „Радио-телевизија Војводине” до 31. децембра 2023. године, 
како се обављање основне делатности, која је у функцији остваривања јавног 
интереса у области јавног информисања, не би довело у питање.  
 Садашња висина таксе од 299 динара на месечном нивоу, није довољна 
да Јавна медијска установа „Радио-телевизија Војводине” несметано и у 
континуитету обавља своју основну делатност. Јавна медијска установа 
„Радио-телевизија Војводине” је у 2021. години остварила приход од таксе за 
јавни медијски сервис у износу од 2.219.704.252,00 динара, а процена је да ће 
се у 2022. години остварити приход у износу од 2.294.574.082,00 динара. Зато је 
предвиђено да се поред таксе, у 2023. години издвоје и средства из Буџета 
Републике Србије, у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2023. 
годину.  
 На овај начин обезбеђује се стабилан систем финансирања јавних 
медијских сервиса и њихова независност, а води се рачуна и о економској моћи 
грађана. 
 

III. Објашњење основних правних института и 
појединачних решења 

 
  

Чланом 1. предложеног закона, предвиђено је да се Јавна медијска 
установа „Радио телевизија Војводине” до 31. децембра 2023. године, 
делимично финансира из Буџета Републике Србије за обављање основне 
делатности, која је у функцији остваривања јавног интереса. 

Ставом 2. истог члана предвиђено је да Влада посебним актом уредити 
начин преноса обезбеђених средстава. 

Чланом 2. уређено је да овај закон ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 
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IV. Финансијска средства потребна за спровођење Закона 
 
 За спровођење овог закона предвидеће се средства у складу са 
лимитима расхода издатака, које одређује Министарство финансија, у поступку 
припреме Закона о буџету. 
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ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА КОЈИМА СЕ ДОПУЊУЈЕ  

ЗАКОН О ЈАВНОМ МЕДИЈСКОМ СЕРВИСУ 
 
 

„Члан 62 в 
 

 ЗА ОБАВЉАЊЕ ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ, КОЈА ЈЕ У ФУНКЦИЈИ 
ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА, ЈАВНА МЕДИЈСКА УСТАНОВА „РАДИО-
ТЕЛЕВИЗИЈА ВОЈВОДИНЕ” ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2023. ГОДИНЕ ДЕЛИМИЧНО 
СЕ ФИНАНСИРА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ. 

 
 НАЧИН ПРЕНОШЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, 

УРЕЂУЈЕ ВЛАДА ПОСЕБНИМ АКТОМ.” 
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ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА  
ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

 
 
1.  Овлашћени предлагач прописа: Влада  
    Обрађивач: Министарство информисања и телекомуникација 
 
2. Назив прописа 
    Предлог закона о допуни  Закона о јавним медијским сервисима 
    Draft Law on Amendment to the Law on Public Service Media 
 
3. Усклађеност прописа с 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): 
 
а) Одредба Споразума која се односи на нормативну садржину прописа, 

НЕМА 
 
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама Споразума, 

НЕМА 
 
в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе Споразума, 

НЕМА 
 
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза које 
произлазе из наведене одредбе Споразума, 

НЕМА 
 
д) Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина Европске 
уније. 

НЕМА 
 
4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније: 
 
а) Навођење одредби примарних извора права Европске уније и оцене 
усклађености са њима, 

НЕ 
 
б) Навођење секундарних извора права Европске уније и оцене усклађености 
са њима, 

НЕ 
 
в) Навођење осталих извора права Европске уније и усклађенoст са њима, 

НЕ 
 
г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност, 

НЕ 
 
д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са 
прописима Европске уније. 

НЕ 
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5.  Уколико не постоје одговарајуће надлежности Европске уније у материји коју 
регулише пропис, и/или не постоје одговарајући секундарни извори права 
Европске уније са којима је потребно обезбедити усклађеност, потребно је 
образложити ту чињеницу. У овом случају, није потребно попуњавати Табелу 
усклађености прописа. Табелу усклађености није потребно попуњавати и 
уколико се домаћим прописом не врши пренос одредби секундарног извора 
права Европске уније већ се искључиво врши примена или спровођење неког 
захтева који произилази из одредбе секундарног извора права (нпр. Предлогом 
одлуке о изради стратешке процене утицаја биће спроведена обавеза из члана 
4. Директиве 2001/42/ЕЗ, али се не врши и пренос те одредбе директиве).   
 

Материја уређења предметне области није предмет примарног или 
секундарног извора права Европске уније. 
 
6. Да ли су претходно наведени извори права Европске уније преведени на 
српски језик? 

/ 
 

7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик Европске уније? 
НЕ 

 
8. Сарадња са Европском унијом и учешће консултаната у изради прописа и 
њихово мишљење о усклађености. 
 

У изради прописа нису учествовали домаћи или страни консултанти и 
пропис није био предмет консултација са Европском унијом. 


