ПРИЛОГ 2.
Образац ДЈК
На основу одредбе из члана 22. тачка 4) и члана 96. став 9. Закона о електронским медијима
("Службени гласник Републике Србије" бр. 83/2014), издаје се

ДОЗВОЛА
ЗА ПРУЖАЊЕ МЕДИЈСКЕ УСЛУГЕ
(на основу спроведеног јавног конкурса)
Број ______________
Назив пружаоца медијске услуге
Назив медијске услуге
Седиште и адреса
Адреса студија
Матични број
ПИБ
Телефон
Факс
Електронска пошта
Веб-сајт
Име и презиме лица одговорног за заступање
пружаоца медијске услуге
Име и презиме главног и одговорног
уредника пружаоца медијске услуге
Власничка структура пружаоца медијске
услуге
Врста медијске услуге према садржају (члан
43. став 2. Закона о електронским медијима)
Зона покривања/расподеле
Ознака мреже/локације предајника
Период важења дозволе
Заштићена услуга (члан 4. тачка 20) Закона о
електронским медијима)

Саставни део дозволе чине:
1) програмски елаборат;
2) изјава која садржи податке о правном (назив, седиште, 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
пријаве, као и податке о висини тог учешћа, за чију тачност и потпуност својим потписом одговара
подносилац пријаве;
3) изјава која садржи податке о правном лицу (назив, седиште, власничка структура и матични,
односно регистарски број) у коме оснивач подносиоца пријаве поседује учешће у основном
капиталу и податке о правном лицу са којим је подносилац пријаве повезан у смислу закона којим
се уређује правни положај привредних друштава, за чију тачност и потпуност својим потписом
одговара подносилац пријаве;
4) дозвола за радио станицу, односно уговор закључен са оператором мултиплекса;
5) решење о утврђивању висине накнаде за право на пружање медијске услуге;
6) скраћени идентификациони знак и његово графичко решење;
7) исправе које доказују испуњеност минималних технички и организационих услова, а које су
поднете уз пријаву на јавни конкурс.
У циљу контроле рада, у смислу члана 24. Закона о електронским медијима, пружалац медијске
услуге је дужан да Регулаторном телу за електронске медије омогући увид у податке и
документацију која се односи на предмет контроле.
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
____________________

