
ПРЕДЛОГ 

З А К О Н 

О ИЗМЕНИ ЗАКОНА О ПРИВРЕМЕНОМ 
УРЕЂИВАЊУ НАЧИНА НАПЛАТЕ ТАКСЕ ЗА 

ЈАВНИ МЕДИЈСКИ СЕРВИС 

Члан 1. 

У Закону о привременом уређивању начина наплате таске за јавни 
медијски сервис („Службени гласник РС”, бр. 112/15, 108/16, 95/18, 86/19 и 
153/20) у члану 2. став 1. речи: „31. децембра 2021. године” замењују се 
речима: „31. децембра 2022. године”. 

Члан 2. 

Овај закон ступа на снагу наредног 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 овог закона 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. 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА И ОБЈАШЊЕЊЕ  ОСНОВНИХ 

ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

Полазећи од статистичких података о просечној заради и висини пензија 

у Републици Србији,  високих иницијалним трошкова штампе и дистрибуције 

рачуна  и несразмерно високих трошкова код покретања поступка наплате 

ненаплаћених потраживања, са једне стране, потребе обезбеђења услова за 

несметано обављање основне делатности јавних медијских сервис, са друге 

стране, као најцелисходније предложено је решење да се у наредном периоду 

од  1. јануара 2022. године до 31. децембра 2022. године јавни медијски 

сервиси делимично финансирају из буџета Републике Србије,  а делимично из 

таксе за јавне медијске сервисе, која би се наплаћивала преко рачуна за 

утрошену електричну енергију, који обезбеђује високи степен наплате таксе. 

Предложеним изменом закона привремено се продужaва, у наведеном 

периоду, уређивање начин финансирања основне делатности јавног медијског 

сервиса, с циљем отклањања околности које би могле да доведу у питање рад 

јавних медијских сервиса и обављања њихове основне делатности, која је у 

функцији остваривања јавног интереса.   

Средства по основу таксе за јавни медијски сервис и буџетска средства, 

њихов укупан износ и сразмера утврђују се у функцији  обезбеђења стабилног 

система финансирања  основне делатности јавних медијских сервиса, њихове 

уређивачке независности и институционалне аутономије, истовремено водећи 

рачуна о економском амбијенту и економској снази обвезника.  

III. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 

 За спровођење овог закона није потребно обезбедити средства у буџету 

Републике Србије за 2022. годину.   

IV. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ 

Предлаже се доношење овог закона по хитном поступку због потребе 

отклањања околности које би могле да доведу у питање рад јавних медијских 

сервиса и обављања њихове основне делатности, која је у функцији 

остваривања јавног интереса. 
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V. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИ СЕ ПРЕДЛАЖЕ ДА ЗАКОН СТУПИ НА СНАГУ ПРЕ 

ОСМОГ ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ” 

Предлаже се да овај закон ступи на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије” због потребе да се 

спрече околности које би могле да доведу у питање рад јавних медијских 

сервиса и обављања њихове основне делатности, која је у функцији 

остваривања јавног интереса. 
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ПРЕГЛЕД ОДРЕДБЕ КОЈА СЕ МЕЊА 

Члан 2. 

Од 1. јануара 2016. године до 31. децембра 2021. године 31. ДЕЦЕМБРА 
2022. ГОДИНЕ године јавни медијски сервиси и то: Јавна медијска установа 
„Радио телевизија Србије” (у даљем тексту: РТС) и Јавна медијска установа 
„Радио телевизија Војводине” (у даљем тексту: РТВ) делимично се финансирају 
из таксе за јавни медијски сервис, а делимично из буџета Републике Србије. 

Висина таксе за јавни медијски сервис и буџетска средства, њихов укупан 
износ и сразмера утврђују се у складу са законом којим се уређује јавни 
медијски сервис, а у функцији обављања основне делатности јавних медијских 
сервиса, обезбеђивања стабилног система финансирања основне делатности 
јавних медијских сервиса, њихове уређивачке независности и институционалне 
аутономије, истовремено водећи рачуна о економском амбијенту и економској 
снази обвезника. 
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ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА 

ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

 
1. Овлашћени предлагач прописа: Влада 

Обрађивач: Министарство рударства и енергетике 

2. Назив прописа 

Предлог закона о измени Закона о привременом уређивању начина наплате 

таксе за јавни медијски сервис 

Draft Law on Amendments to the Law on Temporary Regulation of the Manner of 

Collection of Public Media Service Fee 

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 односе на нормативну саржину прописа 

/ 

б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама Споразума  

/ 

в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе 

Споразума, 

/ 

г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза које 

произлазе из наведене одредбе Споразума, 

/ 

д) Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина Европске 

уније. 

 

/ 

4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније: 

 

а) Навођење одредби примарних извора права Еевропске уније и оцене 

усклађености са њима 

  / 

б) Навођење секундарних извора права Европске уније и оцене усклађености 

са њима 

/ 

в) Навођење осталих извора права Европске уније и усклађенст са њима 

/ 

г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност 

/ 

 



6 
 

д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са 

прописима Европске уније 

/ 

 

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). 

/ 

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? 

 

/ 

8. Сарадња са Европском унијом и учешће консултаната у изради прописа и 

њихово мишљење о усклађености 


