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НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

БЕОГРАД 

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 27. 

септембра 2006. године, утврдила је ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И 

ДОПУНАМА ЗАКОНА О РАДИОДИФУЗИЈИ, који вам, на основу члана 135. 

Пословника Народне скупштине Републике Србије ( «Сл. гласник РС», бр. 

56/05- Пречишћен текст) достављамо на разматрање и одлучивање. 

Поводом утврђеног Предлога закона, Скупштина Аутономне Покрајине 

Војводине одредила је за представника Бојана Костреша, председника 

Скупштине Аутономне Покрајине Војводине. 

Прилог: -Предлог закона 



ПРЕДЛОГ 

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 
РАДИОДИФУЗИЈИ 

Члан 1. 

У Закону о радиодифузији ("Служ6ени гласник РС", 6рој: 

42/02, 97/04, 76/05, 79/05 и 62/06) у члану 81. став 7. мења се 
и гласи: 

"Сва физичка и правна лица, која су власници пријемника, 

дужна су да пријаве на6авку пријемника репу6личкој установи 

јавног радиодифузног сервиса, а са територије Аутономне 

Покрајине Војводине покрајинској установи јавног 

радиодифузног сервиса." 

У истом члану став 10. мења се и гласи: 

"Репу6личка установа јавног радиодифузног сервиса води 

евиденцију претплатника, са свим личним и другим потре6ним 

подацима. За територију Аутономне Покрајине Војводине ове 

послове 06авља покрајинска установа јавног радиодифузног 
сервиса." 

Члан 2. 

Члан 83. мења се и гласи: 

"Члан 83. 

Висина претплате за пријемнике који се користе у 
домаћинству и за пријемнике које поседују правна лица износи 
210 динара месечно. Претплата се плаћа најкасније дО 15-0Г у 
месецу, за претходни месец. 

Висина годишње претплате за пријемник у моторном 
возилу износи 440 динара. 

Установи јавног радиодифузног сервиса аутономне 
покрајине припада 700/0 прихода оствареног наплатом претплате 
на подручју аутономне покрајине и средства се уплаћују на 
рачун установе јавног радиодифузног сервиса аутономне 

покрајине. Од укупно остварених прихода на подручју 
аутономне покрајине 300/0 прихода припада репу6ЛИЧКОј 
установи јавног радиодифузног сервиса. 



Од укупно остварене месечне претплате део средстава у 

износу од 1,5% Радиодифузна установа Србије и Радиодифузна 
установа Војводине уплаћују на рачун Филмског центра Србије 

за развој домаће кинематографије. 

Наплату претплате за пријемнике који се користе у 

домаћинству обавља надлежно јавно предузеће за 
дистрибуцију електричне енергије. Претплата представља 

посебну ставку на рачуну за електричну енергију. Ради 

регулисања техничких детаља наплате претплате, Радиодифузна 
установа Србије, а за територију Аутономне Покрајине 

Војводине и Радиодифузна установа Војводине закључују уговор 

са надлежним предузећеt-1 за електродистрибуцију. 

Радиодифузна установа Србије и Радиодифузна установа 

Војводине врше наплату месечне претплате за правна лица. 

Радиодифузна установа Војводине врши наплату месечне 

претплате за правна лица са територија Аутономне Покрајине 

Војводине, а 30% прихода уплаћује на рачун Радиодифузне 

установе Србије. 

Претплата за пријемник у моторном возилу плаћа се 
посебном уплатницом приликом регистрације моторног возила. 

Ради регулисања техничких детаља наплате претплате за 

пријемник у моторном возилу Радиодифузна установа Србије, а 

за територију Аутономне .Покрајине Војводине и Радиодифузна 
установа Војводине закључују уговор са Министарством 

унутрашњих послова. 

Висина претплате из ст. 1. и 2. овог члана, за 2003. годину 
и сваку наредну годину, усклађује се са индексом раста цена на 

мало у Републици Србији у претходној календарској години, 
према званично објављеним подацима органа надлежног за 
послове статистике, увећаним за 5%." 

Члан з. 

Овај Закон ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије". 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

Уставни основ за доношење предложеног закона садржан 

је у одредбама члана 72. став 1 тач. б. Устава Републике Србије. 
Наведеним уставним одредбама утврђено је да Република Србија 
обезбеђује, између осталог, и систем у области јавног 
обавештавања и члана 80. став 2. на основу кога аутономна 

покрајина може бити предлагач закона. 

II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

Народна скупштина усвојила је у јулу 2002. године Закон 
о радиодифузији ("Службени гласник РС', бр. 42/02 и 97/04). 
Наведеним законом уређује се област радиодифузије. 

Закон о изменама и допунама Закона о радиодифузији се 

предлаже са циљем да се утврди начин вођења евиденције 

претплатника, као и наплате радио-телевизијске претплате. 

Носиоци јавног радиодифузног сервиса у Републици 

Србији су републичка и покрајинска радиодифузна установа. 

Наведене установе обављају делатност производње и емитовања 

радио и телевизијског програма и имају посебне обавезе у 

остваривању општег интереса у области јавног радиодифузног 

сервиса, утврђене законом. Установе имају својство правног 
лица, а програми који се производе и емитују у оквиру јавног 

радиодифузног сервиса од општег су интереса. 

Предлажемо да су сва физичка и правна лица, власници 

пријемника дужна да пријаве набавку пријемника републичкој 

установи јавног радиодифузног сервиса, а са територије 

Аутономне Покрајине Војводине покрајинској установи јавног 

радиодифузног сервиса. 

Евиденцију претплатника води Републичка установа јавног 
радиодифузног сервиса, са свим личним и другим потребним 
подацима, а за територију Аутономне Покрајине Војводине ове 

послове обавља покрајинска установа јавног радиодифузног 
сервиса. 

Што се тиче финансирања јавног радиодифузног сервиса, 
за финансирање делатности установа јавног радиодифузног 
сервиса које су у вези с остваривањем општег интереса, плаћа 
се радио-телевизијска претплата. 



Радио-телевизијска претплата плаћа се на радио и 

телевизијске пријемнике по домаћинству и на пријемнике који 

су повезани са колективним антенама или прикључени на 

кабловски систем. Претплата за пријемнике који се користе у 
домаћинству и за пријемнике које поседују правна лица се 
плаћа месечно, а за пријемнике у моторном возилу приликом 
регистрације. 

Законом је утврђено да установи јавног радиодифузног 

сервиса аутономне покрајине припада 700/0 прихода оствареног 
наплатом претплате на подручју аутономне покрајине. 

Од тренутка увођења радио-телевизијске претплате до 

конституисања радиодифузних установа, радио-телевизијска 

претплата уплаћивана је ЈП "Радио-телевизија Србије", које је 
средства намењена Радио-телевизији Нови Сад достављало том 

сервису . 

Након доношења Одлуке о утврђивању Деобног биланса о 

разграничењу средстава, права и обавеза ЈП "Радио-телевизија 

Србије" између Радиодифузне установе Србије и Радиодифузне 

установе Војводине, на дан З1. децембар 2005. године, од 16. 
марта 2006. године образоване су две радио дифузне установе, 
Радиодифузна установа Србије и Радиодифузна установа 
Војводине. 

Конституисањем наведених установа образована су два 

јавна сервиса, два правна лица која су равноправна и у 

поступку наплате радио телевизијске претплате. Овим 

изменама се предлаже да средства од наплате радио 

телевизијске претплате, на основу законом утврђеног паритета, 

стижу директно до корисника, то јест да Радиодифузна установа 

Србије и Радиодифузна установа Војводине закључују уговоре 
којима се регулише начин прикупљања средстава. 

Полазећи од начела равноправности страна , неопходно 
је да и републичка и покрајинска радиодифузна установа, као 
уговорне стране, буду равноправне код утврђивања начина 

наплате претплате, то јест да средства од радио телевизијске 

претплате стижу директно до корисника. Сматрамо да нема 

никаквог рационалног разлога да средства од наплате претплате 

не иду директно до корисника. 



III ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ 

ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

Овом изменом утврђује се начин прикупњања средстава 

за финансирање Радиодифузне установе Србије и Радиодифузне 

установе Војводине, две установе које су конституисане као и 

примена одредбе закона на основу које покрајинска установа 

јавног радиодифузног сервиса остварује 70% прихода од 

претплате на територији покрајине. 3акључивањем предложених 

уговора, средства од телевизијске претплате са територије АП 

Војводине стижу директно на рачун Радиодифузне установе 

Војводине и на тај начин се обезбеђују услови за обављање 

делатности од општег интереса. 

У члану 1. ставу 1. предлаже се да сва физичка и правна 
лица, власници пријемника, дужни су да пријаве набавку 

пријемника републичкој установи јавног радиодифузног 

сервиса, а са територије Аутономне покрајине Војводине 

покрајинској установи јавног радиодифузног сервиса. 

У члану 1. ставу 2. предлаже се да Републичка установа 

јавног радиодифузног сервиса води евиденцију претплатника, са 

свим личним и другим потребним подацима, а за територију 
Аутономне покрајине Војводине ове послове обавља 

покрајинска установа јавног радиодифузног сервиса. 

У члану 2. ставу 1. предлаже се да висина претплате за 
пријемнике који се користе у домаћинству и за пријемнике које 

поседују правна лица износи 210 динара месечно. Претплата се 
плаћа најкасније дО 15-0Г у месецу, за претходни месец. 

Висина претплате за пријемник у моторном возилу износи 
440 динара годишње. 

Установи јавног радиодифузног сервиса аутономне 
покрајине припада 700/0 прихода оствареног наплатом 
претплате на подручју аутономне покрајине и средства се 

уплаћују на рачун установе јавног радиодифузног сервиса 
аутономне покрајине. Од укупно остварених прихода на 
подручју аутономне покрајине 30% прихода припада 
републичкој установи јавног радиодифузног сервиса. 

Од укупно остварене месечне претплате део средстава у 
износу од 1,5% Радиодифузна установа Србије и Радиодифузна 
установа Војводине уплаћују на рачун Филмског центра Србије 
за развој домаће кинематографије. 



• 

у ставу 5. предлаже се да наплату претплате за 

пријемнике који се користе у домаћинству обавља надлежно 

јавно предузеће за дистрибуцију електричне енергије. 

Претплата представља посебну ставку на рачуну за електричну 

енергију. Ради регулисања техничких детаља наплате 

претплате, Радиодифузна установа Србије, а за територију 
Аутономне Покрајине Војводине и Радиодифузна установа 

Војводине, закључују уговор са надлежним предузећем за 
електродистрибуцију. 

у ставу б. се предлаже да Радиодифузна установа Србије и 

Радиодифузна установа Војводине обављају наплату месечне 

претплате за правна лица. Радиодифузна установа Војводине 

обавља наплату месечне претплате за правна лица са територија 

Аутономне Покрајине Војводине, а 300/0 средстава уплаћује на 
рачун Радиодифузне установе Србије. 

Претплата за пријемник у моторном возилу плаћа се 

посебном уплатницом приликом регистрације моторног возила . 

Ради регулисања техничких детаља наплате претплате за 

пријемник у моторном возилу Радиодифузна установа Србије, а 

за територију Аутономне Покрајине Војводине и Радиодифузна 

установа Војводине закључују уговор са Министарством 

унутрашњих послова. 

у складу са Законом утврђеном висином претплате у ставу 

8. предлаже се начин усклађивања висине претплате, те се 

висина претплате из ст. 1. и 2. овог члана, за 2003. годину и 
сваку наредну годину, усклађује са индексом раста цена на 

мало у Републици Србији у претходној календарској години, 

према званично објављеним подацима органа надлежног за 
послове статистике, увећаним за 50/0. 

IV ПРОЦЕНА ИЗНОСА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА 
ЗА СПРОВОЋЕЊЕ ЗАКОНА 

За потребе спровођења овог закона није потребно 
обезбедити додатна средства у буџету Републике Србије. 



• 

ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ 

Члан 81. 

Власници радио и ТВ пријемника имају обавезу плаћања 
радио-телевизијске претплате јавним радиодифузним 
сервисима, у складу са овим законом. 

Власници радио и ТВ пријемника плаћају јединствену 
радио-телевизијску претплату у истом износу на целој 

територији Републике Србије. 

Радио-телевизијска претплата су даљем тексту: претплата) 
се плаћа на радио и телевизијске пријемнике су даљем тексту: 
пријемник) по домаћинству и на пријемнике који су повезани са 

колективним антенама или прикључени на кабловски систем. 

Домаћинство, власник два или више пријемника, изузев 

пријемника у моторном возилу, плаћа претплату само за један 

радио или телевизијски пријемник на истој адреси. 

Хотели и мотели плаћају претплату на сваких десет соба 

опремљених телевизијским или радио пријемником, а свако 

друго правно ли це, власник телевизијск ог пријемника, плаћа 

претплату на сваких 20 запослених који су у стању да примају 
програм. 

Обавеза плаћања претплате настаје од првог дана 
наредног месеца од дана набавке пријемника. 

Сва физичка и правна лица која су власници пријемника 
дужни су да пријаве набавку пријемника републичкој установи 

јавног радиодифузног сервиса, а са територије Аутономне 
покрајине Војводине и покрајинској установи јавног 
радиодифузног сервиса. 

Обавеза пријављивања пријемника или пријављивања 
промене адресе или седишта власника пријемника, настаје у 

року од 15 дана од дана прибављања, односно настанка 
промене. 

у случају отуђења пријемника, ранији власник пријемника 
је обавезан да плаћа претплату за све време док тај пријемник 
не одјави, уз изјаву да не поседује други пријемник. 



• 

Републичка установа јавног радиодифузног сервиса води 

евиденцију претплатника, са свим личним и другим потребним 
подацима. За територију Аутономне покрајине Војводине ове 

послове обавља и покрајинска установа јавног радиодифузног 
сервиса. 

Установа јавног радиодифузног сервиса не може да врши 

контролу поседовања пријемника на начин којим би се угрозила 

уставна права грађана. 

Члан 83. 

Висина месечне претплате за пријемнике који се користе у 

домаћинству и за пријемнике које поседују правна лица, износи 

210 динара. 

Висина годишње претплате за пријемник у моторном 

возилу износи 440 динара. 

Претплата из става 1. овог члана плаћа се месечно, 

најкасније дО 15-0Г у месецу, за претходни месец. 

Претплата из става 2. овог члана плаћа се годишње, 

посебном уплатницом, приликом регистрације моторног возила. 

Установи јавног радиодифузног сервиса аутономне 

покрајине припада 70% прихода оствареног наплатом претплате 

на подручју аутономне покрајине. Ова средства Радиодифузна 

установа Србије дужна је да пренесе установи јавног 

радиодифузног сервиса аутономне покрајине у року од три дана 

од дана извршене наплате. 

Део средстава у износу од 1,5% од укупно остварене 

месечне претплате Радиодифузна установа Србије уплаћује на 

рачун буџета Републике Србије за развој домаће 
кинематографије. 

Висина претплате из ст. 1. и 2. овог члана, за 2003. годину 
и сваку наредну годину, усклађује се са индексом раста цена на 

мало у Републици Србији у претходној календарској години, 
према званично објављеним подацима органа надлежног за 
послове статистике, увећаним за 5%. 


