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НОВИ САД 

ПРЕДСЕДНИКУ 

НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

БЕОГРАД 

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине на седници одржаној 

23. децембра 2002. године утврдила је АМАНДМАНЕ НА ПРЕДЛОГ 

ЗАКОНА О ДОНАЦИЈАМА, које вам на основу члана 131 , а у вези са 

чланом 141 . Пословника Народне скупштине Републике Србије достављамо 

на даљи поступак. 

Поводом утврђених амандмана, Скупштина Аутономне Покрајине 

Војводине одредила је за представника ЧАНАК НЕНАДА, председника 

Скупштине АП Војводине. 

Прилог: Амандмани. 

СЕКРЕТАР 

ТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ, 
iМарија Же 

... 



АМАНДМАНИ 

НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ДОНАЦИЈАМА 

АМАНДМАНЈ 

у члану 11. Предлога закона о донацијама иза става 3. додаје се нови став 

4. који гласи : "Извештај о регистрованим донацијама на територији аутономне 

покрајине Министарство доставља надлежном органу аутономне покрајине." 

Образложење 

Циљ подношења овог амандмана Је да се извештај о регистрованим 

. . 
донацИЈама на терИТОрИЈИ аутономне покраЈине доставља надлежном органу 

аутономне покрајине, како би се могло сагледати стање у овој области и на нивоу 

покраЈине. 

АМАНДМАН 11 

у члану 12. став 1 Предлога закона о донацијама уместо тачке ставља се 

зарез и додају речи: "а на територији аутономне покрајине коришћење донације 

прати надлежни покрајински орган, који ће најмање једном годишње извештај о 

донацијама поднети акупштини аутономне покрајине." 

Образложење 

Циљ подношења овог Амандмана је ефикасније праћење коеришћења 

донација, уз омогућавање, с тим што се скупштини аутономне покрајине 

омогућава да најмање једном годишње сагледа укупно стање у погледу 

коришћења донација на територији аутономне покрајине. 
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АМАНДМАН 111 

у члану 13. Предлога закона о донацијама иза става 2. додаје се нови став 

3. који гласи: "Извештај о коришћењу донација на територији аутономне 

покрајине Министарство доставља надлежном органу аутономне покрајине.". 

Образложење 

Циљ подношења овог амандмана је да се извештај о коришћењу донација 

на територији аутономне покрајине доставља надлежном органу аутономне 

покрајине, како би се могло сагледати стање у овој области и на нивоу покрајине. 

АМАНДМАНIV 

у члану 19. став 4. Предлога закона, речи : "става 2." замењују се речима: 

"става 1.". 

Образложење 

Циљ подношења овог амандмана Је да се исправи, највероватније, 

техничка омашка, јер је у ставу 1. , а не у ставу 2. , наведена инкриминисана радња 
. . . 

ЧИЈе неизвршење у прописаном року подлеже прекршаЈНОЈ одговорности. 


