Образац ЗД

ЗАХТЕВ
за издавање дозволе за пружање медијске услуге
Основни подаци о подносиоцу захтева
Пун назив подносиоца
захтева
(правног лица или
предузетника)
Назив медијске услуге
(скраћени
идентификациони знак)
Матични број
ПИБ
Седиште и адреса правног
лица
Адреса студија
Контакт особа
Контакт телефон
Контакт факс
Електронска пошта
Веб-сајт

Подаци о одговорним лицима
Лицe одговорно за заступање
Име и презиме
JMБГ
Адреса
Контакт телефон
Електронска
пошта
Главни и одговорни уредник
Име и презиме
ЈМБГ
Адреса
Контакт телефон
Електронска
пошта

Потребно поднети следеће прилоге:
- фотокопија личне исправе лица одговорног за заступање (уколико је лична карта са
микроконтролером (чипом) потребно је поднети податке са аутоматски очитане личне
карте);
- фотокопија личне исправе главног и одговорног уредника (уколико је лична карта са
микроконтролером (чипом) потребно је поднети податке са аутоматски очитане личне
карте);
- доказ да се пред надлежним судом не води поступак против подносиоца захтева и против
одговорног лица подносиоца захтева за кривично дело против привреде или друго
кривично дело за које је запрећена казна затвора.
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Власничка структура подносиоца захтева
Физичка лица
Име и
презиме

ЈМБГ

Чланови/Сувласници

Адреса

Држављанство

Удео
%

Правна лица
Пословно
име

Матични
број

Седиште, земља

Удео
%

Потребно поднети следеће прилоге:
- доказ о регистрацији подносиоца захтева за пружање медијске услуге:
(1) извод из регистра привредних субјеката ако је подносилац захтева привредни субјекат;
(2) извод из регистра удружења (удружења, фондације и задужбине)
(3) извод из регистра цркава и верских заједница (цркве и верске заједнице)
- изјаву која садржи податке о правном (назив, седиштe, власничка структура и матични,
односно регистарски број) или физичком лицу (име, пребивалиште, ЈМБГ домаћег
физичког лица или број пасоша и назив државе која је издала пасош страног физичког
лица) које непосредно или посредно, преко других субјеката, има учешће (удели, акције и
сл.) у власничкој структури подносиоца захтева, као и податке о висини тог учешћа, за
чију тачност и потпуност својим потписом одговара подносилац захтева;
- изјаву која садржи податке о правном лицу (назив, седиштe, власничка структура и
матични, односно регистарски број) у коме оснивач подносиоца захтева поседује учешће у
основном капиталу и податке о правном лицу са којим је подносилац захтева повезан у
смислу закона којим се уређује правни положај привредних друштава, за чију тачност и
потпуност својим потписом одговара подносилац захтева.
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Пружање медијске услуге
Општа медијска услуга
(обухвата информативне, образовне, културне, научне,
спортске, забавне и друге програмске садржаје)

Специјализована медијска услуга
(услуга која у целини обухвата истоврсне програмске
садржаје)
Информативни
Дечји
Врста медијске услуге
члан 43. став 2. ЗЕМ

Спортски
Културно-уметнички
Документарни
Филмски
Музички
Научно-образовни
Забавни
Остале ________________________ (описати)
Услуга у целости посвећена телевизијској продаји или
самопромоцији

Врста електронске
комуникационе мреже
(кабловска, сателитска, IPTV)
Планирани датум почетка
пружања услуге
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Потребно je поднети следеће прилоге:
- попис студијских уређаја са техничким параметрима;
- доказ о власништву или уговор, односно предуговор о закупу пословног простора
адекватног за обављање делатности пружања медијске услуге;
- скица (тлоцрт) простора намењеног за обављање делатности пружања медијске услуге,
оверен од стране овлашћеног пројектанта (пројектанта са лиценцом) са означеним
просторијама, њиховом укупном и појединачном квадратуром и њиховом наменом;
- организациона структура, број и степен стручности и искуства кадрова који су или ће бити
ангажовани на пословима руковођења, уређивања програма и производње и емитовања
програма, као и основ ангажовања;
- програмски елаборат са разрађеном програмском концепцијом који садржи:
(1) податак о врсти медијске услуге према садржају, у смислу члана 43. став 2.
Закона о електронским медијима;
(2) планирано дневно трајање емитовања програма (колико сати програма ће дневно
бити емитовано);
(3) циљна група којој је програм намењен;
(4) језик, односно језици на којима ће се програм емитовати, а нарочито удео
садржаја на језицима националних мањина;
(5) удео појединих врста програма (информативни, документарни, научнообразовни, забавни, ријалити, културно-уметнички, верски, филмски, серијски,
спортски, музички и дечји програм, програм за малолетнике и други програми) у
укупном програму, који је процентуално изражен, и опис који ће програмски
садржаји бити обухваћени појединим врстама програма;
(6) удео сопствене продукције укупно посматрано, али и по појединим врстама
програма;
(7) удео европских аудио-визуелних дела, укупно посматрано, али и по појединим
врстама програма;
(8) удео српских аудио-визуелних дела, укупно посматрано, али и по појединим
врстама програма;
(9) удео европских аудио-визуелних дела независне продукције, укупно посматрано,
али и по појединим врстама програма;
(10) удео српских аудио-визуелних дела независне продукције, укупно посматрано,
али и по појединим врстама програма;
(11) удео телевизијског оглашавања и телевизијске продаје;
(12) оквирна програмска шема по данима у недељи;
- скраћени идентификациони знак и његово графичко решење.

У ______________, дана_____________ године

м.п.

Образац попунио

(потпис и име и презиме лица одговорног за заступање)
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