
П Р Е Д Л О Г 
 

З А К О Н  
О ИЗМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ МЕДИЈСКИМ 

СЕРВИСИМА 

Члан 1. 
У Закону о јавним медијским сервисима („Службени гласник РС”, број 83/14, 

103/15) члан 38. мења се и гласи:  

,,Члан 38. 

Обвезник плаћања таксе је само оно физичко лице које је корисник мерила 
електричне енергије у стамбеној јединици где има пријављено пребивалиште.  

Обвезник плаћања таксе је правно лице које је корисник мерила електричне 
енергије у пословном простору где се налази његово седиште и где обавља 
пословну делатност.“ 

Члан 2. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном 

гласнику Републике Србије. 

 



 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
 

Уставни основ за доношење Закона о измени Закона о јавним медијским 
сервисима 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 као и друге односе од интереса 
за Републику Србију. 
 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
 
 Постојећим законским решењем уређен је систем финансирања делатности 
јавног медијског сервиса и то тако што је чланом 35. прописано да Република 
Србија обезбеђује стабилно и довољно финансирање основне делатности јавног 
медијског сервиса као и да начин и услови обезбеђивања средстава за 
финансирање делатности из става 1. овог члана не смеју утицати на уређивачку 
независност и институционалну аутономију јавног медијског сервиса. 

Чланом 36. закона уређени су извори финансирања тако што је нормирано 
да се Јавни медијски сервис финансира из: 
  1) таксе за јавни медијски сервис; 
 2) из средстава буџета; 
 3) нето користи од комерцијалне експлоатације садржаја произведеног у 
оквиру основне делатности; 
  4) комерцијалних прихода; 
 5) осталих прихода. 
 Чланом 38. закона прописано је да је обвезник плаћања таксе свако 
физичко и правно лице које је корисник мерила електричне енергије по стамбеној 
јединици, односно пословном простору. 
 Овакво решење доводи у неравноправан положај физчка лица-грађане који 
су корисници мерила електричне енергије у више стамбених јединица тако што 
таксу за јавни медијски сервис плаћају и по бројилу у стамбеној јединици у којој 
немају пребивалиште или коју не користе, односно и ако је користе то чине веома 
ретко, као што су, нпр. викендице, викенд-куће, планинске куће за одмор и сл. Ово 
решење је у нескладу са правном суштином таксе за јавни медијски сервис, оно је 
неправично и није у духу закона и устава. 
 Из наведених разлога потребно је новелирати постојеће законско решење, 
тако што ће се јасно нормирати да је обвезник плаћања оно физичко лице-
корисник мерила само у стамбеној јединици где има пријављено пребивалиште, а 
у погледу правних лица-обвезника плаћања таксе да је то правно лице које је 
корисник мерила електричне енергије у пословном простору где се налази његово 
седиште и где обавља пословну делатност. 
 
 
 
 



III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ 
РЕШЕЊА 

 
 Чланом 1. Предлога закона прописује се да је Обвезник плаћања таксе је 
само оно физичко лице које је корисник мерила електричне енергије у стамбеној 
јединици где има пријављено пребивалиште. Такође, овим чланом се прописује и 
да је обвезник плаћања таксе правно лице које је корисник мерила електричне 
енергије у пословном простору где се налази његово седиште и где обавља 
пословну делатност.“ 
 Чланом 2. Предлога закона прописан је рок за ступање на снагу закона. 

IV. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ПРОПИСА 
 

 Законом о измени Закона о јавним медијским сервисима обезбедиће се у 
складу са европским стандардима и међународним стандардима у области 
електронских медија, да финансирање рада јавних медијских сервиса буде 
правично, да се не дуплира обавеза једног истог физичког лица и отклониће се ова 
аномалија постојећег законског решења. 
 

V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 
 

 За спровођење овог закона није потребно обезбедити буџетска средства. 
 

VI. ПРЕГЛЕД ОДРЕДAБA ВАЖЕЋЕГ ПРОПИСА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ 

Члан 38. 

Обвезник плаћања таксе је свако физичко и правно лице које је корисник 
мерила електричне енергије по стамбеној јединици, односно пословном простору 

 ОБВЕЗНИК ПЛАЋАЊА ТАКСЕ ЈЕ САМО ОНО ФИЗИЧКО ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ 
КОРИСНИК МЕРИЛА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У СТАМБЕНОЈ ЈЕДИНИЦИ ГДЕ 
ИМА ПРИЈАВЉЕНО ПРЕБИВАЛИШТЕ.  
 ОБВЕЗНИК ПЛАЋАЊА ТАКСЕ ЈЕ ПРАВНО ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ КОРИСНИК 
МЕРИЛА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ ГДЕ СЕ НАЛАЗИ 
ЊЕГОВО СЕДИШТЕ И ГДЕ ОБАВЉА ПОСЛОВНУ ДЕЛАТНОСТ. 
 



 

 
ИЗЈАВA О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

 
 
1. Орган државне управе, односно други овлашћени предлагач прописа  
 
Народни посланик Марко Ђуришић. 
 
2. Назив прописа (са преводом на енглески језик) 
 
ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ МЕДИЈСКИМ СЕРВИСИМА. 
(Law proposal on changes to the Law on Public Media Services) 
 
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 
 
Не постоје одредбе Споразума и Прелазног споразума које се односе на 
нормативни садржај 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  
 
- нема примарних извора права ЕУ са којима се пропис усклађује 
 



б) Навођење секундарних извора права ЕУ и усклађеност са њима 
 
- нема секундарних извора права ЕУ са којима се пропис усклађује 
 
в) Навођење осталих извора права ЕУ и усклађеност са њима 
- нема осталих извора права ЕУ са којима се пропис усклађује. 
 
г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност 
/ 
 
д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са 
прописима Европске уније 
- не постоји. 
 
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. 
- нема секундарних извора права ЕУ са којима се пропис усклађује, тако да се уз 
овај предлог закона се не доставља Табела усклађености. 
 
6. Да ли су претходно наведени извори права ЕУ преведени на српски језик? 
 
 
7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик ЕУ? 
 
Не. 
 
8. Учешће консултаната у изради прописа и њихово мишљење о 
усклађености 
 
Не. 
 
Потпис руководиоца oрганa органа државне управе, односно другог 
овлашћеног предлагача прописа, датум и печат 
 
 
 
Београд, 6. септембар 2016. године                               НАРОДНИ ПОСЛАНИК 
 
 

Марко Ђуришић 
 
 


