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Захтев за давање података у електронској форми из
Регистра медија
ДП РМЕ

Захтев за давање сета података

ДП - РМЕ

Захтев за давање збирних (статистичких) података

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА:
Име и презиме/
Пословно
име*:
Матични
број*:

ПИБ*:

Адреса/ Седиште:
Општина:

МЕСТО ЗА БАРКОД
додељује АПР

Место:
Улица:
Број и слово:
Спрат и број
стана:

Контакт подаци:
Телефон:

Е - пошта:

Лице за контакт*:
Име и
презиме:
*За правна лица

Уколико се захтевом тражи измена/ допуна претходно поднетог захтева подносилац уписује број који му је по
претходном захтеву додељен од стране АПР.
Начин испоруке података за давање сета података:

Формат записа за давање сета података:

Електронски носач (DVD/ CD)

XLS/ XLSX Формат (MS Excel фајл)

Електронском поштом (Е - mail)

MDB Формат (MS Access фајл)

Путем другог сервиса

Начин испоруке података за давање збирних
(статистичких) података:

Формат записа за давање збирних (статистичких)
података:

Електронском поштом (Е - mail)

DOC/ DOCX Формат (MS Word фајл)
PDF Формат
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Захтев за давање података у електронској форми из
Регистра медија
Критеријуми претраге - ДП РМЕ

ДП - РМЕ

1. Обавезни критеријуми претраге података:
Територијални ниво:
Република Србија
Област
Општина
Статус јавног гласила:
Регистрован
Брисан из регистра
Врста јавног гласила:
Штампани медији

Интернет портали (самостална електронска издања)

Радио програм

Уређивачки обликована интернет страница (самостална електронска издања)

Телевизијски програм

Сервис новинске агенције

Остало
2. Додатни критеријуми претраге података:
Динамика издавања:
Годишње

Месечно

Двомесечно

Недељно

Дневно

Полугодишње

Квартално/ тромесечно

Полумесечно/ двонедељно

Матични број оснивача јавног гласила _____________________________
3. Остали критеријуми претраге података:

* У оквиру осталих критеријума могу се навести највише два критеријума
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Захтев за давање података у електронској форми из
Регистра медија
Расположиви сет података - ДП - РМЕ

РЕГИСТАР МЕДИЈА

Назив групе података
Регистарски број
Назив медија
Статус
Датум оснивања
Датум регистрације
Датум брисања
Језик
Форма
Друге форме (назив / веб адреса)
Број дозволе (за електронске медије)
Подаци о одговорном уреднику (име и презиме)
Подаци о издавачу (пословно име, МБ, место,општина)
Новчана средства (износ, валута, датум, врста)
Забележбе (датум уноса, датум брисања, тип)
Подаци о тиражу (година и тираж)
Остали језици
Интернет адреса за медије који се дистрибуирају искључиво путем интернета
Накнада за сет података, по регистрованом субјекту:


















35,00 динара
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ДП - РМЕ

