
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, 
број 88/2008)  и  члана  72. Пословника  о  раду  Градског  већа  Града  Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, број 1/2013),

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 29.03.2013. године, 
доноси

З А К Љ У Ч А К

I  Градско веће Града Ниша  даје подршку оснивању регионалних јавних 
сервиса  предвиђених  Стратегијом  развоја  система  јавног  информисања  у 
Републици Србији до 2016. године („Службени гласник РС“, број 75/2011), који је 
донела Влада Републике  Србије, на коју је Европска комисија дала позитивно 
мишљење.

II Градско  веће  Града  Ниша  пружа  подршку  иницијативи ЈП  „Нишка 
телевизија“  Ниш  о  поштовању и  примени  Стратегије  развоја  система јавног 
информисања у  Републици  Србији  до  2016.  године,  којом  је  предвиђено  да 
Република Србија, ван територије Аутономне Покрајине Војводине, има шест 
јавних регионалних радио и телевизијских сервиса.

III У  циљу  објективног  и  потпуног  информисања  грађана  и  заштите 
интереса локалне заједнице, Градско веће Града Ниша сматра да је потребно 
извршити усклађивање Нацрта закона о јавном информисању са Стратегијом 
развоја  система  јавног  информисања  у  Републици  Србији  до  2016.  године, 
имајући у виду вољу и грађана исказану на јавним расправама у протеклом 
периоду.

IV Закључак  доставити:  Управи  за  образовање,  културу,  омладину  и 
спорт, ЈП „Нишка телевизија“ Ниш и архиви Градског већа Града Ниша.

О б р а з л о ж е њ е

Управни  одбор  ЈП  „Нишка  телевизија“  Ниш  на  седници  одржаној 
27.03.2013. године донео је Одлуку,  број  276, којом се захтева  поштовање и 
примена Стратегије развоја система јавног информисања у Републици Србији 
до 2016. године. 

Стратегије развоја система јавног информисања у Републици Србији до 
2016.  године  („Службени  гласник  РС“,  број  75/2011)  добила  је  и  позитивно 
мишљење Европске комисије.

Одлуком  ЈП  „Нишка  телевизија“  Ниш  изражено  је  неслагање  са 
предложеним  решењима  из  области  медија  у  Нацрту  закона  о  јавном 
информисању,  с  обзиром  да  истим  није  предвиђена  могућност  оснивања 
регионалних јавних сервиса, као и да се на тај начин умањује слобода јавне 
речи и изражавања и ограничава право на објективно и потпуно информисање 
грађана.



Стратегијом развоја система јавног информисања у Републици Србији до 
2016.  године предвиђено је  да Република Србија,  ван територије Аутономне 
Покрајине  Војводине,  има  шест  јавних  регионалних  радио  и  телевизијских 
сервиса. 

Доношењем  Закона  о  јавном  информисању,  којим  се  не  предвиђа 
оснивање  регионалних  јавних  сервиса,  игнорисала  би  се  воља  грађана 
исказана на јавним расправама организованим током последње две године, на 
којима је дата предност информисању које поштује пре свега интерес локалне 
заједнице.

На основу наведеног, Градско веће Града Ниша доноси овај закључак.

Број: 478-11/2013-03
У Нишу, 29.03.2013. године
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