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3494
На осно ву чла на 8. За ко на о елек трон ским ме ди ји ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 83/14 и 6/16  – др. за кон) и чла на 8. За ко на о На-

род ној скуп шти ни („Слу жбе ни гла сник РС”, број 9/10), 
На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је, на Дру гој сед ни ци Дру гог ре дов ног за се да ња у 2016. го ди ни, одр жа ној 14. ок то бра 2016. 

го ди не, до не ла је

ОД  Л У  КУ 

о из бо ру чла но ва Са ве та Ре гу ла тор ног те ла за елек трон ске ме ди је

I
За чла но ве Са ве та Ре гу ла тор ног те ла за елек трон ске ме ди је би ра ју се:
1. на пред лог удру же ња из да ва ча елек трон ских ме ди ја и удру же ња но ви на ра у Ре пу бли ци Ср би ји:
 –  Го ран Пе ко вић;
2. на пред лог над ле жног од бо ра Скуп шти не Ауто ном не по кра ји не Вој во ди не:
 –  Ђор ђе Во за ре вић.

II
Ову од лу ку об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.
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На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је

Пред сед ник, 
Ма ја Гој ко вић, с.р.

3495
На осно ву чла на 8. став 1. За ко на о На род ној скуп шти ни („Слу жбе ни гла сник РС”, број 9/10) и чла на 194. став 2. По слов ни ка На-

род не скуп шти не („Слу жбе ни гла сник РС”, број 20/12  – пре чи шћен текст),
На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је, на Дру гој сед ни ци Дру гог ре дов ног за се да ња у 2016. го ди ни, одр жа ној 14. ок то бра 2016. 

го ди не, до не ла је

АУТЕН ТИЧ НО ТУ МА ЧЕ ЊЕ

од ред бе чла на 6. За ко на о сти ца њу пра ва сво ји не на зе мљи шту, објек ти ма и во до ви ма При вред ног дру штва за про
из вод њу и пре ра ду че ли ка Же ле за ра Сме де ре во д.о.о. Сме де ре во („Слу жбе ни гла сник РС”, број 15/16)

Од ред ба чла на 6. став 1. За ко на о сти ца њу пра ва сво ји не на зе мљи шту, објек ти ма и во до ви ма При вред ног дру штва за про из вод њу и 
пре ра ду че ли ка Же ле за ра Сме де ре во д.о.о. Сме де ре во („Слу жбе ни гла сник РС”, број 15/16), гла си: 

„На зе мљи шту из над под зем них во до ва, чи ји је ин ве сти тор Же ле за ра, Же ле за ра има пра во про ла за и/или при сту па, уз оба ве зу соп-
стве ни ка, од но сно др жа о ца тог зе мљи шта да не оме та упо тре бу и одр жа ва ње тог објек та, од но сно во да.” 

На ве де ну од ред бу тре ба раз у ме ти та ко да се њо ме уста но вља ва за кон ска ствар на слу жбе ност у ко рист сваг да шњег вла сни ка во до ва, 
чи ји је ин ве сти тор би ла Же ле за ра Сме де ре во д.о.о. Сме де ре во, ко ја је и њи хов тре нут ни вла сник, што зна чи да та слу жбе ност пра ти сво-
ји ну на во до ви ма, те да у слу ча ју пре но са пра ва сво ји не на во до ви ма, сти ца лац пра ва сво ји не на тим во до ви ма исто вре ме но и ауто мат ски 
по ста је и ти ту лар пра ва слу жбе но сти из чла на 6. став 1. За ко на, без по тре бе да се пре нос пра ва слу жбе но сти по себ но уре ђу је прав ним 
по слом. Та ко ђе, ову од ред бу тре ба раз у ме ти та ко да за сти ца ње слу жбе но сти из чла на 6. став 1. За ко на ни је по тре бан упис те слу жбе но-
сти у ка та стар не по крет но сти или би ло ко је дру ге јав не књи ге, већ да слу жбе ност про из во ди деј ства ди рект но на осно ву За ко на.

Ово аутен тич но ту ма че ње об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.
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На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је

Пред сед ник, 
Ма ја Гој ко вић, с.р.

НАРОДНА СКУПШТИНА


