
 
 

ЗАКОН 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЈАВНОМ 
ИНФОРМИСАЊУ И МЕДИЈИМА 

Члан 1. 

У Закону о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, 
брoj 83/14 – у даљем тексту: Закон), у члану 142. став 2. после речи: „на начин 
којим се” реч: „обезбеђује” брише се и додају се речи: „купац медија обавезује 
да обезбеди”. На крају реченице тачка се замењује запетом и додају се речи: „а 
друге обавезе купца, које су предвиђене уговором, могу  се одредити у трајању 
од пет година од дана закључивања уговора о продаји капитала.” 

Став 3. мења се и гласи: 

„Континуитет у производњи медијских садржаја из става 2. овог члана за 
електронске медије подразумева, обавезу одржавања удела програмског 
времена у складу са програмском шемом која је важила у периоду од 12 месеци 
пре дана ступања на снагу Закона, односно обавезу одржавања удела 
информативних, образовних, научних, културно-уметничких, дечијих, забавних, 
спортских и других програмских садржаја од јавног интереса на појединим 
језицима националних мањина, у складу са програмском шемом која је важила 
у периоду од 12 месеци пре дана ступања на снагу Закона.”  

После става 3. додају се нови ст. 4, 5, 6. и 7. који гласе: 

„Континуитет у производњи медијских садржаја из става 2. овог члана за 
штампане медије подразумева обавезу одржавања уређивачке концепције коју 
је усвојио надлежни орган издавача, а која је важила у том медију у периоду од 
12 месеци пре ступања на снагу Закона. 

Континуитет у производњи медијских садржаја из става 2. овог члана за 
новинске агенције подразумева обавезу производње, промета и емитовања 
информација од јавног интереса о збивањима у земљи и свету. 

Агенција за приватизацију контролише испуњење уговорних обавеза 
купца из става 3. овог члана на основу извештаја Регулаторног тела за 
електронске медије. 

Агенција за приватизацију контролише испуњење уговорних обавеза 
купца из ст. 4. и 5. овог члана на основу налаза судског вештака, који купац 
доставља Агенцији за приватизацију, најмање једном годишње за време 
трајања уговора о продаји капитала.” 

Досадашњи ст. 4, 5. и 6. постају ст. 8, 9. и 10.  

Досадашњи став 7. брише се. 

После става 10. додају се ст. 11, 12. и 13. који гласе: 

„Уколико јавни позив за продају капитала издавача из става 1. овог 
члана не буде објављен до 1. јула 2015. године, поступак продаје капитала се 
обуставља, а капитал издавача медија се приватизује преносом акција 
запосленима без накнаде.  

Уколико је јавни позив објављен у року предвиђеном ставом 11. овог 
члана, а капитал издавача не буде продат до 31. октобра 2015. године, 
поступак продаје капитала се обуставља, а капитал издавача медија се 
приватизује преносом акција запосленима без накнаде. 
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Влада доноси акт којим се ближе уређује пренос акција запосленима без 
накнаде.” 

У досадашњем ставу 8, који постаје став 14. речи: „из става 7.” замењују 
се речима: „из ст. 11. и 12.”  

У досадашњем ставу 5. који је постао став 9. број: „3” замењује се 
бројем: "8". 

У досадашњем ставу 6. који је постао став 10. број: „4” замењује се 
бројем: „9”. 

Члан 2. 

У члану 143. став 1. мења се и 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. јула 2015. године, осим у складу са одредбама чл. 1728. Закона.” 

После става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 

„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 чл. 1728. Закона.” 

Ст. 2–6 . постају ст. 3–7.  

Члан 3. 

У члану 146. ст. 1. и 2. мењају се и гласе: 

„Закон о Јавном предузећу Новинска агенција Танјуг („Службени лист 
СРЈ”, број 11/95) престаје да важи даном закључења уговора о продаји 
капитала Јавног предузећа Новинска агенција Танјуг, а најкасније 31. октобра 
2015. године. 

Уколико за Јавно предузеће Новинска агенција Танјуг не буде објављен 
јавни позив за продају капитала до 1. јула 2015. године, Закон о Јавном 
предузећу Новинска агенција Танјуг („Службени лист СРЈ”, број 11/95) престаје 
да важи 1. јула 2015. године.” 

Члан 4. 

У члану 148. став 1. речи: „1. јула”, замењују се речима: „31. јула”. 

Члан 5. 

Овај закон ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику 
Републике Србије”. 

 
 


