ЗАКОН
О ЕЛЕКТРОНСКИМ МЕДИЈИМА
("Сл. гласник РС", бр. 83/2014)

МАЊИНЕ
Тумачење одредаба овог закона
Члан 3
Одредбе овог закона тумаче се у корист унапређења вредности демократског друштва, у складу
са начелима Устава Републике Србије, закона којим се уређује област јавног информисања и
важећим међународним стандардима у области људских и мањинских права, као и пракси
међународних институција које надзиру њихово спровођење.

Овлашћени предлагачи
Члан 9
Овлашћење и дужност да предлажу чланове Савета имају:
1) надлежни одбор Народне Скупштине;
2) надлежни одбор Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
3) универзитети акредитовани у Републици Србији заједничким договором;
4) удружења издавача електронских медија чији чланови имају најмање 30 дозвола за пружање
аудио и аудио-визуелних медијских услуга и удружења новинара у Републици Србији од којих
свако понаособ има најмање 500 чланова, а регистрована су најмање три године пре
расписивања јавног позива заједничким договором;
5) удружења филмских, сценских и драмских уметника и удружења композитора у Републици
Србији, ако су регистрована најмање три године пре расписивања јавног позива заједничким
договором;
6) удружења чији су циљеви остваривање слободе изражавања и заштита деце, ако су
регистрована најмање три године пре дана расписивања јавног позива а имају најмање три
реализована пројекта у овој области у последње три године заједничким договором;
7) национални савети националних мањина, заједничким договором;
8) цркве и верске заједнице, заједничким договором.
Овлашћени предлагач из става 1. тачка 1) овог члана предлаже два кандидата за чланове
Савета, водећи рачуна о равномерној територијалној заступљености кандидата.

Утврђивање Предлога стратегије
Члан 23
Регулатор, на основу сагледавања различитих потреба грађана и друштвених група на
националном, регионалном и локалном нивоу за информисањем, образовањем, културним,
спортским и другим садржајима, на српском и језицима националних мањина, у сарадњи са
регулаторним телом надлежним за електронске комуникације и телом надлежним за заштиту
конкуренције, утврђује Предлог стратегије развоја медијске услуге радија и аудио-визуелних
медијских услуга у Републици Србији за период од седам година.
Стратегијом из става 1. овог члана нарочито се уређује, у зависности од техничких могућности,
анализе тржишта и потреба становништва, врста медијских садржаја пружалаца услуга у свакој
зони покривања, као и други критеријуми на основу којих се расписује јавни конкурс, о чему
доноси годишњи план реализације.
У поступку утврђивања Предлога стратегије из става 1. овог члана спроводи се јавна расправа.

Одређивање висине накнаде
Члан 36
Висина накнаде за право на пружање медијске услуге утврђује се полазећи од стварних трошкова
регулације по начелу пропорционалности узимајући у обзир нарочито:
1) број становника на подручју на коме се пружа медијска услуга, на основу званичних података
органа надлежног за послове статистике и података о зони покривања који се добијају од
независног регулаторног тела надлежног за област електронских комуникација, односно број
корисника услуге дистрибуције медијских садржаја;
2) врсту електронског медија (радио, телевизија, друге аудио-визуелне медијске услуге и друго);
3) начин пружања медијске услуге (линеарно, односно на захтев);
4) тип медијске услуге према садржају (општа медијска услуга, специјализована медијска услуга);
5) врсту поступка у коме се издаје дозвола;
6) програмску концепцију пружаоца услуге, односно порекло и врсту садржаја који се пружају, и то:
(1) удео научно-образовних, културно-уметничких, дечјих или сопствених
информативних и документарних програмских садржаја, у укупном програму,
(2) удео програмских садржаја сопствене продукције или програмских садржаја
независних продукција са садржајима из подтачке (1) ове тачке, преко квоте утврђене
овим законом,
(3) удео програмских садржаја на језицима националних мањина.
Висина накнаде из става 1. овог члана утврђује се на годишњем нивоу, а пружалац медијске
услуге плаћа месечно Регулатору 1/12 утврђене годишње накнаде, осим приликом издавања
дозволе.

Регулатор, подзаконским актом, ближе уређује висину, измену висине и начин обрачунавања
накнаде за пружање медијске услуге, водећи рачуна о критеријумима из става 1. овог члана.
На акт из става 3. овог члана сагласност даје Влада.
Регулатор може у току важења издате дозволе да измени висину накнаде у складу са актом из
става 3. овог члана.

Спонзорство
Члан 57
Спонзор не сме да утиче на садржај спонзорисаних медијских услуга или програмских садржаја, а
у случају телевизијског емитовања и на распоред њиховог приказивања, на начин којим се утиче
на одговорност и уређивачку независност пружаоца медијске услуге.
Спонзорисане медијске услуге или програмски садржаји не смеју непосредно да подстичу
куповину или изнајмљивање роба или услуга, посебно промотивним упућивањем на ту робу или
услугу.
Спонзорисана медијска услуга или програмски садржај мора да садржи обавештење о
спонзорству и обавештење о спонзору, примереним навођењем имена, односно знака спонзора,
односно означавањем имена његове робе или услуге, обавезно на почетку, а може и током, али
не све време, и на крају спонзорисаног програмског садржаја.
Медијске услуге или програмске садржаје не могу спонзорисати државни органи и организације и
политичке организације.
Медијске услуге или програмске садржаје не може спонзорисати правно или физичко лице чија је
претежна делатност производња или продаја дуванских производа као ни лице које се бави
производњом или прометом роба или пружањем услуга чије је оглашавање забрањено овим или
другим законом.
Кад медијске услуге или програмске садржаје спонзорише правно или физичко лице чија
делатност укључује производњу или продају медицинских средстава и пружање здравствених
услуга, спонзорисана услуга или садржај могу промовисати име, односно назив спонзора.
Забрањено је спонзорисати вести и програмске актуелности, осим спортских вести и временске
прогнозе.
Навођење знака спонзора у дечјим и верским програмским садржајима дозвољено је само на
почетку и крају таквог садржаја.
Одредбе овог члана сходно се примењују и на медијску услугу радија.

Члан 69
Пружалац медијске услуге је обавезан да програмске садржаје објављује на српском језику, или
да обезбеди да се програмски садржаји који су произведени на страним језицима објављују
преведени на српски језик.

Обавеза из става 1. овог члана не односи се на пружаоце медијске услуге који објављују
програмске садржаје намењене националним мањинама, као и на оне програмске садржаје
пружалаца медијске услуге јавног сервиса, којима се задовољавају потребе националних мањина
за информисањем на сопственом језику.
Обавеза из става 1. овог члана не односи се на стране музичке садржаје, осим телевизијског
емитовања музичко-сценских дела.
Регулатор може, изузетно, да одобри пружаоцу медијске услуге да одређене програмске садржаје
емитује и на другим језицима ако за то постоје оправдани програмски разлози.

Сопствена продукција
Члан 70
Пружалац медијске услуге дужан је да обезбеди да сопствена продукција учествује са најмање
25% у његовом годишње емитованом програму.
Под сопственом продукцијом из става 1. овог члана сматра се и копродукција, осим ако је
урачуната у квоту независних продукција.
Пружалац медијске услуге чији су програмски садржаји намењени националним мањинама,
обавезан је да од укупног годишњег времена емитованих програмских садржаја на језику
националне мањине, емитује најмање 25% програмских садржаја у сопственој продукцији.
У удео сопствене продукције из ст. 1. и 3. овог члана урачунава се премијерно и прво поновљено
(репризно) објављивање програмских садржаја у сопственој продукцији.
Под сопственом продукцијом подразумевају се програмски садржаји који се састоје из изворног
аудио или видео материјала и/или чији је ауторски део већи од 50% у телевизијском, односно 20%
у радијском програму.
У укупно годишње време емитованих програмских садржаја, за потребе обрачуна програмских
квота одређених овим законом, не урачунавају се телевизијске-игре, рекламе, телевизијскакуповина, као и вести, односно спортски преноси, изузев ако се ради о сопственој продукцији
вести, односно спортских преноса.

IV АУДИО-ВИЗУЕЛНЕ МЕДИЈСКЕ УСЛУГЕ ЦИВИЛНОГ СЕКТОРА
Члан 72
Медијске услуге цивилног сектора пружају се ради задовољавања специфичних интереса
појединих друштвених група (националне мањине, омладина, стари, особе са инвалидитетом
итд.) и организација грађана, а не ради стицања добити.
Пружалац медијске услуге из става 1. овог члана може бити удружење, задужбина, фондација,
црква и верска заједница.
Садржај програма који производи пружалац медијске услуге из става 1. овог члана мора бити у
вези са облашћу деловања пружалаца медијске услуге из става 2. овог члана.

Медијска услуга из става 1. овог члана може се пружати у оквиру локалне односно регионалне
зоне покривања, у складу са одредбама овог закона.
На медијске услуге из става 1. овог члана сходно се примењују одредбе закона који уређује
обавезе пружаоца медијске услуге јавног сервиса у остваривању општег интереса.
Дозвола за пружање медијске услуге из става 1. овог члана издаје се без обавезе плаћања
накнаде.
Средства за пружање медијске услуге из става 1. овог члана могу се обезбедити из јавних
средстава намењених пројектном суфинансирању, као и из донација, прилога грађана,
спонзорства и других извора прихода, у складу са посебним законом.

