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1. Општи коментари и сугестије у односу на Нацрт закона о јавним медијским
сервисима као целину
1. Став ANEM-a је да мпдел финансираоа пдређује да ли ће закпн кпји се пднпси
на јавне медијске сервисе бити дпбар легислативни текст или не.
Нажалпст, пвај Нацрт у пптпунпсти пдступа пд претплате кап мпдела финансираоа,
щтп ппвлаши са спбпм брпјна друга кпнтрпверзна питаоа, пд пнпг какп ће се
финансирати прпграмске функције кпје су у јавнпм интересу, прекп питаоа
независнпсти уређивашке пплитике, па дп бпјазни да ће пвај нашин финансираоа
мпжда дпвести дп ппнављаоа гршкпг сценарија и укидаоа јавних сервиса.
Нацрт предвиђа кап пснпвни мпдел финансираоа претплату, а кап дппунске
кпмерцијалне извпре прихпда. Овп рещеое је у директнпј супрптнпсти са
Медијскпм стратегијпм кпја је изришитп на станпвищту да је претплата пснпвни
пблик финансираоа и да је нужнп ппдићи нивп оенпг убираоа. Финансираое
јавних сервиса из бучета, Медијска стратегија предвиђа самп кап привремену и
супсидијерну мпгућнпст дп ппдизаоа нивпа убираоа претплате на прихватљиву
меру, али и у тпм перипду у складу са правилима п кпнтрпли државне ппмпћи, кпја
ппдразумевају јасну дефиницију функције и пбавеза јавнпг сервиса, надзпр над
испуоаваоем такве функције и пбавеза, јавнпст финансијске кпнтрпле, јасна
правила за увпђеое нпвих услуга, забрану преплаћиваоа (при шему се мпрају узети
у пбзир и кпмерцијални прихпди), сразмернпст и ппнащаое на тржищту кпје не
нарущава прпписе п защтити кпнкуренције. Оваква ппредељеоа Стратегије у
пптпунпсти су у складу са Кпмуникацијпм Еврппске кпмисије п примени правила п
државнпј ппмпћи на јавне радипдифузне услуге (Communication from the
Commission on the application of State aid rules to public service broadcasting 2009/C
257/01).
Медијска стратегија, између псталпг, утврђује и принцип балансираоа прихпда пд
претплате и кпмерцијалних прихпда и тп на такав нашин да се, када прихпди пп
пснпву претплате дпстигну нивп дпвпљан за пствариваое пснпвних функција
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јавних РТВ сервиса, правп на кпмерцијалне прихпде (превасхпднп пд пглащаваоа)
јавних сервиса сужава и пгранишава. Овп је важнп са аспекта пшуваоа независнпсти
јавнпг сервиса и еквидистанце и у пднпсу на највеће пглащиваше. Тај принцип
Медијске стратегије шини се непримеоивим акп се пптпунп укине претплата, а
пшуваое независнпсти јавнпг сервиса у пднпсу на највеће пглащиваше свакакп није
интерес кпји би требалп плакп занемарити и заппставити.
С друге стране, ппстпји сумоа у ппгледу тпга да ли у бучету уппщте ппстпје средства
за пве намене. Сматрамп да је пдлуци п мпделу финансираоа јавних сервиса,
мпрала да претхпди анализа наплативпсти претплате кпја би евентуалнп мпгла да
пправда пдустанак пд тпг система, кпји се у брпјним земљама, упркпс кризи,
ппказап кап јединп пдрживп и стабилнп рещеое за финансираое прпграмских
функција јавнпг сервиса. Није јаснп ни защтп се дп 2015. гпдине пптпунп укида
претплата акп су пп тпм пснпву ипак убирана нека средства (на пснпву дпступних
инфпрмација између 30-40%). Са друге стране, не треба занемарити ни прихпде
јавних сервиса пп пснпву пглащаваоа и других кпмерцијалних активнпсти. Тек када
се саберу пбе врсте прихпда мпже се изврщити прпцена п успещнпсти система
финансираоа. С друге стране, акп претппставимп да је прпцена п пптребама јавних
сервиса пд пкп 9 милијарди динара дпнета на пснпву изнпса кпје су јавни сервиси
трпщили у претхпднпм перипду, пнда би пна заправп мпгла бити нереалнп ниска,
будући да се јавним сервисима, а ппсебнп РТС-у, већ дужи временски перипд
тплерище да не плаћа неке пд свпјих пбавеза, кап щтп су, између псталпг, пбавезе
према кплективним прганизацијама за защтиту аутпрских и српдних права (Спкпј,
ОФПС, Пи), пбавезе пп пснпву накнада за кприщћеое радип-фреквентнпг спектра
(Рател), пбавезе пп пснпву накнада за услуге емитпваоа (ЈП Емисипна техника и
везе). Такпђе, нејаснп је да ли се приликпм даваоа прпцене пд 9 милијарди динара
уппщте размищљалп п неппхпднпсти раципнализације ппслпваоа и смаоеоа
трпщкпва јавних сервиса. Овп гпвпри да пдлуци п укидаоу ТВ претплате, пп свему
судећи, није претхпдила адекватна анализа.
С друге стране, недпстаци мпдела финансираоа из бучета најбпље су видљиви на
примеру щпанскпг јавнпг сервиса. РТВЕ је пд увпђеоа нпвих, кпмерцијалних ТВ и
радип прпграма 90-их гпдина прпщлпг века, у сталнпј пптрази за пдрживим
мпделпм финансираоа. Овај јавни сервис је један пд ретких јавних сервиса у
Еврппи кпји предвиђа, кап пснпвни мпдел, финансираое из бучета. Шпански слушај
ппказап је ппгубнпст пвпг мпдела будући да није издржап „тест екпнпмске кризе“
кпја је ппгпдила пву земљу. Иакп је щпански јавни сервис знашајнп већи пд нащих
јавних сервиса и ппкрива и прпграме намеоене аутпнпмним регипнима, ппстпје и
заједнишке карактеристике кпје плакщавају кпмпарацију. Рефпрма закпнпдавства
кпја се пднпси на медијски јавни сервис у Шпанији уследила је збпг притиска
Еврппске кпмисије, а нарпшитп збпг дптадащое мпгућнпсти пплитишкпг утицаја на
јавни сервис. У преамбули нпвпг закпна кпји регулище јавне сервисе, истакнуте су
три кљушне ствари кпје закпн треба да пбезбеди, а тп су: гаранција независнпсти
2

јавнпг сервиса, пптимална прганизаципна структура и стабилни мпдел
финансираоа у циљу испуоеоа функција јавнпг сервиса на најефикаснији мпгући
нашин. Мпдел финансираоа пп тпм закпну заснива се на три главне врсте прихпда:
из јавних средстава - бучета, из кпмерцијалне активнпсти и пглащаваоа.
Оглащаваое је пптпунп забраоенп 2010. гпдине, а налет екпнпмске кризе је утицап
на тп да је јавни сервис дпщап на саму ивицу банкрпта. Дп данас се щпански јавни
сервис није ппправип. Овп је ппказалп да је бучетскп финансираое знашајнп
неппузданији мпдел пд финансираоа претплатпм, а пре свега збпг мпгућнпсти
пплитишкпг утицаја на уређивашку пплитику и велику раоивпст у пднпсу на ппщта
екпнпмска кретаоа у земљи кпја утишу на пуоеое бучета. Акп резимирамп, дпћи
ћемп дп некпликп кљушних прпблема у вези са бучетским финансираоем:


најбпљи примери из еврппске праксе углавнпм ппзнају бучетскп
финансираое кап дппунскп, и тп за ташнп пдређене намене, уз
рашунпвпдственп раздвајаое, щтп је ппредељеое и наще Медијске
Стратегије;



државе ЕУ кпје су финансирале јавни сервис из бучета биле су ппд ппсебним
надзпрпм Еврппске кпмисије и наметнуте су им брпјне пбавезе кпје се
пднпсе на прганизаципнп пдвајаое разлишитих делпва јавнпг сервиса,
птпущтаое великпг брпја заппслених, кап и на јаснп и прецизнп раздвајаое
прихпда пстварених пп разлишитим пснпвама;



на примеру тещкпћа кпје ти јавни сервиси имају, ппказује се да бучетскп
финансираое уппщте није такп стабилан извпр финансираоа кап щтп би на
први ппглед мпглп да изгледа;



пракса је ппказала и тп да је финансираое путем претплате најуспещнији и
најпдрживији мпдел финансираоа јавнпг сервиса, те да власт у Србији
мпгуће прави велики прппуст прппущтајући да макар ппкуща да ппстпјећи
мпдел унапреди, уместп да га укида;



када се претплата једнпм укине кап нашин финансираоа, јакп тещкп ју је
вратити;



уз мпдел финансираоа јавних сервиса из бучета велике су мпгућнпсти
пплитишкпг притиска на независну уређивашку пплитику, а ппсебнп без
кпнтрплних механизама, рашунпвпдственпг раздвајаоа прихпда пстварених
пп разлишитим пснпвима и кпнтрпле независнпг регулатпра, државне и
екстерне ревизије.

2. Начин учешћа јавнпсти у раду јавнпг сервиса није адекватнп решен
Одредбе п Прпграмскпм савету су дпнекле унапређене у пднпсу на Закпн п
радипдифузији, нарпшитп у ппгледу избпра, а у циљу спрешаваоа утицаја пплитике
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на избпр тпг тела. Ипак, шини се да се у тпм ппгледу није мнпгп пдмаклп и да је
Прпграмски савет задржап исту улпгу кап и Прпграмски пдбпр у Закпну п
радипдифузији. У Нацрту закпна није дпвпљнп јасна ни функција тпг тела.
Нацрт закпна предвиђа да је Прпграмски савет саветпдавни прган кпји бира
Управни пдбпр. Ипак, у ппступку нашина избпра нису птклпоене мпгућнпсти
пплитишкпг утицаја. Наиме, иакп у пднпсу на Закпн п радипдифузији, шланпви
Прпграмскпг савета не мпгу да буду нарпдни ппсланици или ппсланици у скупщтини
АП, Одбпр за културу и инфпрмисаое има пуну кпнтрплу у фпрмулисаоу листе пд
30 кандидата (пд пних кпји су се пријавили на кпнкурс) пд кпјих Управни пдбпр
бира пплпвину. Знаши скупщтински пдбпр ради првп „филтрираое“ кандидата и
прпцеоује да ли испуоавају услпве за шланствп у Прпграмскпм савету. Ппред тпга,
шак ни Скупщтина аутпнпмне ппкрајине нема мпгућнпст утицаја на листу кандидата.
Овај ппступак избпра пбесмищљава и делпкруг рада пвпг тела за кпје Нацрт
предвиђа да се стара се п задпвпљеоу интереса слущалаца и гледалаца у ппгледу
прпграмскпг садржаја а да се притпм кпнктакт са јавнпщћу свпди на прганизпваое
јавне расправе, једнпм гпдищое и тп самп у трајаоу пд 15 дана.
Такпђе, Прпграмски савет разматра пствариваое прпграмске кпнцепције јавнпг
медијскпг сервиса и у вези са тим даје преппруке и предлпге генералнпм директпру
и Управнпм пдбпру за унапређеое радијскпг и телевизијскпг прпграма и прати
спрпвпђеое прпграмских нашела и пбавеза утврђених закпнпм, а у слушају оихпвпг
неппщтпваоа писаним путем пбавещтава Управни пдбпр, генералнпг директпра и
пдгпвпрне уреднике. Притпм није јаснп какав је карактер тих преппрука и предлпга
генералнпм директпру и УО? Да ли би генерални директпр или УО требалп да се
изјасне п преппрукама и предлпзима? Да ли се прпграмска кпнцепција усклађује са
тим преппрукама и предлпзима? На сва пва питаоа Нацрт закпна не даје пдгпвпр.
Акп се претппстави да је функција пвпг тела да буде сппна између јавнпсти и јавнпг
сервиса, тп би заиста ппдразумевалп пптпунп другу прирпду пвпг тела. Пре свега, у
циљу пбезбеђиваоа равнптеже између јавнпг сервиса (кпји перспнификују Управни
пдбпр и генерални директпр) и јавнпсти (кпје перспнификује Прпграмски савет),
пптребнп је пптпунп другашије уредити пплпжај пвпг тела. Онп би истпвременп и
билп у јавним сервисима али и независнп пд оих јер мпра да заступа интересе
јавнпсти кпји не мпрају увек да се ппклапају са интересима меначмента (УО и
директпра).
Предлпженим пдредбама Нацрта, пвп телп је другпразредни прган са нејаснпм
функцијпм и надлежнпстима.
Акп је сущтина пвих пдредаба била пбезбеђиваое јавнпсти рада јавнпг сервиса,
защтп се није размищљалп п правпј рефпрми, пднпснп пптпунпм укидаоу пвпг тела
и већем птвараоу јавних сервиса према јавнпсти и тп пд транспарентнпсти
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финансираоа дп правих јавних расправа кпје би имале за циљ да утишу на квалитет
прпграмских садржаја. У пваквпм пблику ради се маое-вище п истпм систему са
незнатним ппбпљщаоима.
3. Одредбе п пглашаваоу на прпграмима јавнпг сервиса су јакп рудиментарнп
ппстављене.
Треба размислити п тпме да пдредбе пвпг Нацрту закпна самп упуте на Закпн п
пглащаваоу, ппсебнп збпг тпга щтп се и сада тамп налазе, кап и збпг шиоенице да је
радна група за дпнпщеое нпвпг закпна кпји се пднпси на пглащаваое фпрмирана
јпщ у мају. У супрптнпм, пдредбе п пглащаваоу ће се налазити у три закпна (Закпн п
електрпнским медијима, Закпн п јавним медијским сервисима и Закпн п
пглащаваоу) щтп би утицалп на правну сигурнпст и ствприлп кпнфузију узајамнпг
пднпса три закпна.
Акп се прва варијанта не прихвати, Нацрт закпна би мпрап бити дппуоен великим
брпјем пдредаба, пднпснп мпрала би се предвидети и пгранишеоа кпја би се
пднпсила на:


забрану пласираоа прпизвпда у прпграмима јавнпг сервиса;



забрану ппсебних кпмерцијалних емисија и кпмерцијалних прилпга;



емитпваое тв пглащаваое и тв прпдаје самп између емисија у приме тиме



друга пгранишеоа кпја пптишу из специфишнпсти јавнпг сервиса.

Ове сугестије имају смисла јер је првенствена функција јавнпг сервиса да пстварује
јавни интерес у пбласти јавнпг инфпрмисаоа, а не да пружа кпмерцијалну услугу
каквп је пглащаваое. Примарни извпр финансираоа јавнпг сервиса нису
кпмерцијалне активнпсти, већ финансираое из јавних прихпда (бучет), щтп у старту
ствара ппвпљнију ппзицију на тржищту негп щтп је имају кпмерцијални пружапци
медијске услуге. Затп у свим земљама Еврппе ппстпје пгранишеоа за пглащаваое на
прпграмима јавнпг сервиса. Ппсебнп је забраоенп снижаваое цена пглащаваоа
(„дампинг“ у пглащаваоу) на прпграмима јавних сервиса кпјим се крще и правила п
защтити кпнкуренције и кпмерцијални емитери дпвпде у неппвпљан пплпжај.
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2. Конкретан део Нацрт закона о јавним медијским сервисима чију измену
предлажете и Ваш предлог за измену
Члан 11. Нацрта закпна треба изменити такп да гласи:
(1) Оглащаваое у прпграмима јавнпг сервиса се уређује закпнпм кпји регулище
пбласт пглащаваоа, пднпснп електрпнских медија.
(2)Јавни медијски сервиси има правп да пдбије пбјављиваое пгласних ппрука збпг
садржаја кпји је супрптан прпграмским пбавезама утврђеним закпнпм, другим
прпписима и правилима кпјима се уређују прпмпције и пгласне ппруке.
Члан 15. став 3. Нацрта закпна треба изменити такп да гласи:
(3) Јавни медијски сервис има правп да му пператпр електрпнске кпмуникаципне
мреже за земаљскп емитпваое пбезбеди квалитетан пријем аналпгнпг сигнала за
најмаое 90% станпвнищтва пднпснп дигиталнпг сигнала за најмаое 95%
станпвнищтва на ппдрушју на кпме се пружа услуга јавнпг медијскпг сервиса кап и
да му пбезбеди капацитете мултиплекса за дистрибуцију прпграма, технишке
услпве за емитпваое у стандарднпј и виспкпј резплуцији слике и технишку ппдрщку
за друга технишкп-технплпщка, прпграмска и сервисна унапређеоа.
Члан 16. став 6. Нацрта закпна треба изменити такп да гласи:
(6)Чланпви Управнпг пдбпра не мпгу бити нпсипци јавних и пплитишких функција,
кап ни власници удела, акципнари, шланпви пргана управљаоа заппслени кпд
пружпца медијске услуге и друга лица кпја имају интереса у лицима кпја се баве
прпизвпдопм радип и телевизијскпг прпграма, такп да би шланствп таквпг лица у
Управнпм пдбпру мпглп да дпведе дп сукпба интереса;

3. Образложење упућеног предлога за измену Нацрта закона о јавним
медијским сервисима
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Образлпжеое уз измену члана 11. Нацрта закпна
Област пглащаваоа је дп сада била регулисана Закпнпм п пглащаваоу, без пбзира п
кпјим пружапцима медијских услуга се ради. Збпг правне сигурнпсти не треба пву
пбласт регулисати у пвпм закпну, а нарпшитп акп се не уређују и друга битна питаоа
у вези са пружаоем аудипвизуелних кпмерцијалних кпмуникација (пласираое
прпизвпда, сппнзпрствп исл.). Такпђе видети ппщту примедбу брпј 3.
Образлпжеое уз измену члана 15. став 3. Нацрта закпна
Трпщкпви дистрибуције и пратећих услуга кпје ће у дигиталнпм емитпваоу пружати
ЈП ЕТВ ће бити велика ставка у ппслпваоу емитера. Плаћаое услуга
мултиплексираоа и дистрибуције ће у великпј мери бити несразмерни терет за
кпмерцијалне емитере. Акп би се јавним сервисима пмпгућилп „ппращтаое дела
трпщкпва“ кпмерцијални емитери би били стављени у неппвпљнији пплпжај. Треба
наппменути да су све услуге кпје су излистане у пвпј пдредби кпмерцијалнпг
карактера. Збпг специфишне улпге јавнпг сервиса у друщтву, пператпри су самп
дужни да пбезбеде приступ електрпнским кпмуникаципним мрежама, дпк се
питаое трпщкпва регулище угпвпрпм. Такпђе, ЈП ЕТВ кап јавнп предузеће задуженп
за технишкп спрпвпђеое прпцеса дигитализације, мпра да има стабилне извпре
финансираоа. Акп би се десилп да јавни сервиси плаћају самп деп трпщкпва
дистрибуције и мултиплексираоа, ппстпји ппаснпст да се пни превале на
кпмерцијалне емитере, щтп кап крајоу ппследицу мпже да има гащеое медија,
ппсебнп на лпкалнпм нивпу. Треба наппменути да и Стратегија за прелазак са
аналпгнпг на дигиталнп емитпваое не ппзнаје ппјам „некпмерцијалнп“, већ
предвиђа да је ЈП ЕТВ дужнп да пмпгући приступ мултиплексу ппд јавним,
недискриминатпрним и пбјективним услпвима, дпк ће тарифни систем бити
заснпван на трпщкпвнпм принципу и да ће га утврдити Регулатпрна агенција за
електрпнске кпмуникације. Знаши, пружаое услуга се врщи применпм “трпщкпвнпг
мпдела”, а не некпмерцијалнп, и тп у мпменту преласка.
Образлпжеое уз измену члана 16. став 6. Нацрта закпна
Садащоа фпрмулација пдредбе шлана 16. став 6. се пднпси на несппјивпст функција
и предвиђа да пна ппстпји самп када је кандидат за шлана УО заппслен у пружапцу
медијске услуге, щтп није дпвпљна гаранција. Затп несппјивпст треба прпщирити и
на власнике медија, акципнаре, шланпве управних пдбпра и друга лица кпја имају
интерес у правним лицима кпја се баве прпизвпдопм радип и телевизијскпг
прпграма. Слишна пдредба ппстпји и у Закпну п јавним сервисима Црне Гпре.
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