На основу члана 8. став 1. Закона о Народној скупштини
("Службени гласник РС", број 9/10) и члана 194. став 2. Пословника
Народне скупштине ("Службени гласник РС", број 20/12 - пречишћен
текст),
Народна скупштина Републике Србије, на седници
Четвртог ванредног заседања у 2016. години, одржаној 12. фебруара
2016. године, донела је

АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ
одредби члана 142. Закона о јавном информисању и медијима
("Службени гласник РС", бр. 83/14 и 58/15)

Према одредби члана 142. став 1. Закона о јавном
информисању и медијима: "Издавач кога је непосредно или посредно
основала Република Србија, аутономна покрајина, односно јединица
локалне самоуправе, изузев медија из члана 16. став 1. овог закона, као и
издавач кога је непосредно или посредно основала установа, предузеће и
друго правно лице које је у целини или претежним делом у јавној својини
или које се у целини или претежним делом финансира из јавних прихода,
приватизује се у складу са прописима којима се уређују услови и поступак
промене власништва друштвеног и јавног капитала и имовине".
Одредба члана 142. став 11. гласи: "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".
Одредба члана 142. став 12. гласи: "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."
Важећи правни прописи Републике Србије који се односе на
пренос капитала без накнаде запосленима код издавача медија предвиђају
да запослени имају право на пренос бесплатних акција за сваку пуну годину
проведену у радном односу код тог издавача медија, те да се право на
пренос бесплатних акција може остварити највише за 35 година проведених
у радном односу код тог издавача медија.
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Ове одредбе треба разумети тако да у поступку преноса
капитала издавача медија запосленима без накнаде, запослени остварују
право на пренос капитала за који није објављен јавни позив за продају,
односно капитала који није продат, на начин да се пренос капитала изврши
у целости, без ограничења који се односи на укупну номиналну вредност за
сваку пуну годину радног стажа у радном односу, али највише за 35 година
проведених у радном односу код тог издавача медија.
Ово аутентично тумачење објавити у "Службеном гласнику
Републике Србије".
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