
АМАНДМАНИ УДРУЖЕЊА НОВИНАРА СРБИЈЕ (УНС) 

 

 

Амандмани на члан 1 и члан 2 Закона о Изменама и допунама Закона о јавном 

информисању и медијима 

 

 

 

Амандман на члан 1 став 11 Закона о изменама и допунама Закона о јавном 

информисању и медијима 

 

У члану 1 ст. 11 брише се „поступак продаје капитала се обуставља“ , а иза 1. јула 

2015. године додаје се „или уколико издавач медија до 1. јула 2015. године достави 

захтев Агенцији за пренос акција без накнаде“ док остало остаје на снази и 

непромењено. 

 

Тако да став 11 гласи: 

 

Уколико јавни позив за продају капитала издавача из става 1 овог члана не буде 

објављен до 1. јула 2015. године или уколико издавач медија до 1. јула 2015. године 

достави захтев Агенцији за пренос акција без накнаде, капитал издавача медија се 

приватизује преносом акција запосленима без накнаде. 

 

Образложење: 

 

Предложеним Законом о изменама и допунама Закона о јавном информисању и 

медијима, члан 1 став 11, доведени су у неравноправни положај издавачи медија и 

запослени у њима, јер издавачи медија који су сву потребну документацију за 

приватизацију доставили на време могу право на пренос капитала без накнаде 

остварити тек након неуспелих поступака продаје капитала. За разлику од тих 

издавача медија, уколико се не би усвојио наш амандман, у предности при преносу 

капитала без накнаде били би издавачи медија чија документација за приватизацију 

није благовремено или потпуно достављена Агенцији за приватизацију. 

Циљ који се жели постићи усвајањем амандамана је да се у равноправни полажај 

доведу сви медији и запослени у њима јер се предложеним Законом о изменама и 

допунама Закона о јавном информисању и медијима, чл. 1, ставови 11 и 12, 

успоставља дискриминација како у односу на издаваче медија тако и у односу на 

запослене у њима, у погледу остваривања права на пренос акција запосленима без 

накнаде. 

 

Амандман на члан 2 Закона о изменама и допунама Закона о јавном 

информисању и медијима 

 

У члану 2 иза предложеног става 2. предлажемо став 3. који гласи: 

„Забрана из ставова 1. и 2. не односи се на издаваче медија код којих се поступак 

приватизације спроводи преносом акција запосленима без накнаде, све до окончања 

поступка пререгистрације код Агенције за привредне регистре“ 



Тако да чл. 2 гласи: 

Од 1. јула 2015 године забрањено је финансирање издавача медија из јавних прихода 

за које није објављен јавни позив за продају капитала издавача до 1.07.2015 године, 

осим у складу са одредбама чл.17-28 Закона. 

Од 31.октобра 2015. године забрањено је финансирање издавача медија из јавних 

прихода чији капитал није продат до 31. октобра 2015 године, осим у складу са 

одредбама чланова 17-28 Закона. 

Забрана из ставова 1.и 2. не односи се на издаваче медија код којих се поступак  

приватизације спроводи преносом акција запосленима без накнаде, све до окончања 

поступка пререгистрације код Агенције за привредне регистре. 

Ст.2-6 постају ст.4-8 

 

Образложење: 

Наведеним амандманима обезбедиће се једнака  права за све медије до потпуног 

завршетка поступка  приватизације.  

Уколико предложени амандмани не буду усвојени, медији који се приватизују  у 

поступку приватизације медија  преносом капитала запосленима без накнаде  биће 

доведени у неравноправан положај, а и сам поступак приватизације се на неки начин 

обесмишљава, с обзиром на то да многи медији у самом поступку приватизације  и 

реорганизације могу престати да постоје. 

Ово стога што Агенција о приватизацији по доношењу одлуке о наставку приватизације 

медија преносом капитала запосленима без накнаде, исту доставља издавачу медија 

који је дужан да најкасније у року од 30 дана од дана пријема одлуке агенције донесе 

одлуку о издавању бесплатних акција и јавним позивом обавести запослене о томе. 

Под претпоставком да запослени упишу акције, отвара се одређени временски период 

у оквиру кога се има приступити изради одговарајућих аката и спровођењу 

одговарајућих процедура, и тек након тога подношење документације и покретање 

поступака пререгистрације  јавног предузећа и стварање новог правног субјекта . 

Како из изложеног следи, у дужем временском периоду, у оквиру којег се спроводе 

припреме за пререгистрацију и спроводи поступак пререгистрације, а чија дужина не 

зависи само од ажурности издавача медија, већ и од ажурности надлежних органа који 

спроводе одговарајуће поступке, ова категорија субјеката приватизације, неће моћи да 

се финансира из јавних прихода, а све док је у статусу јавног предузећа неће моћи да 

оствари права предвиђена чл.17-28 Закона о јавном информисању и медијима. 

 

 

 

 


