Прилог 1.

Образац ЗО

ЗАХТЕВ
ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ПРУЖАЊЕ МЕДИЈСКЕ УСЛУГЕ НА ЗАХТЕВ
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
Лице одговорно за заступање
Име и презиме
Адреса
Контакт телефон
Електронска пошта
Главни и одговорни уредник
Име и презиме
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);
Власничка структура подносиоца захтева
Физичка лица
Име и презиме

Чланови/Сувласници

Адреса

Држављанство

Удео
%

Правна лица
Пословно име

Матични број

Седиште, земља

Удео
%

Потребно поднети следеће прилоге:
- доказ о регистрацији подносиоца захтева:
(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)
-и
 зјаву овлашћеног лица за заступање подносиоца захтева да издавањем одобрења неће настати стање којим се нарушава
медијски плурализам, у смислу члана 45. став 1. алинеја 2. и члана 46. ст. 1. и 2. Закона о јавном информисању и медијима
(“Службени гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16), за чију тачност својим потписом одговара подносилац захтева;

Пружање медијске услуге
Општа медијска услуга
(обухвата информативне, образовне, културне, научне, спортске, забавне и друге
програмске садржаје)

c
Специјализована медијска услуга
(услуга која у целини обухвата истоврсне програмске садржаје)

Врста медијске услуге
члан 43. став 2. ЗЕМ

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

c
Врста електронске
комуникационе мреже
(кабловска, сателитска, IPTV)
Планирани датум почетка пружања
услуге
Потребно је поднети следеће прилоге:
- попис опреме са техничким параметрима која се користи за пружање медијске услуге;
- 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;
- информацију о програмској концепцији и понуђеним каталозима програмских садржаја (програмски елаборат), која садржи:
(1) податак о врсти медијске услуге према садржају, у смислу члана 43. став 2. Закона о електронским медијима;
(2) циљна група којој је програм намењен;
(3) језик, односно језици на којима ће програм бити доступан;
(4) у део појединих врста програма (информативни, документарни, научно-образовни, забавни, ријалити, културно-уметнички,
верски, филмски, серијски, спортски, музички и дечји програм, програм за малолетнике и други програми) у каталозима
програма, који је процентуално изражен, и опис који ће програмски садржаји бити обухваћени појединим врстама програма;
(5) п
 одатке о начину на који ће пружалац медијске услуге испуњавати своје обавезе из члана 62. Закона о електронским медијима,
и то: улагање средстава у производњу и прибављање права на европским аудио-визуелним делима, укључивање европских
аудио-визуелних дела у каталог програма или истицање европских аудио-визуелних дела у каталогу програма;
(6) п
 одатке о томе на који начин и у којој мери ће оглашавање бити доступно у оквиру програма;
- скраћени идентификациони знак и његово графичко решење.
У _______________, дана ______________ године

Образац попунио
(потпис и име и презиме лица одговорног за заступање)

М.П.

