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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

СКУПШТИНА АП ВОЈВОДИНЕ

01

Број:

64 - 2

1З. новембар 2001. године
НОВИ САД

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

БЕОГРАД

Скупштина Аутономне

12. новембра

Покрајине Војводине на седници

одржаНОј

2001. године утврдила је ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ДОПУНИ

ЗАКОНА О РАдИО ТЕЛЕВИЗИЈИ , који вам у прилогу достављамо на даљи
поступак.

Поводом
Покрајине

утврђеног

Војводине

председника

Предлога

одредила

Скупштине АП

је

за

Војводине

потпредседника Скупштине АП Војводине.

Прилог:

1.

закона,

Скупштина

представнике

и

Аутономне

ЧАНАК

ФИЛИПОВ

др

НЕНАдА ,

ПРЕДРАГА ,
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ПРЕДЛОГ

ЗАКОНА О ДОПУНИ ЗАКОНА О РАДИО-ТЕЛЕЗИЈИ

Члан

1.

у Закону о радио-телевизији ("Сл. гласник РС" број

67/93 , 48/94

и

1112001) у

члану24. додаје се нови став

2. који

48/91 ,49/91,53 /93,55 /93,
гласи :

"Послове Управног одбора и генералног директора Радио-телевизије Србије из
тачке

5, 9.

и

10.

става

1.

овог члана у односу на део-је.:щницу Радио-телевизија Нови

Сад , обавља Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, односно орган или органи
управљања одређени одлуком СК}Ћштине Аутономне Покрајине Војводине . "

Члан

2.

Овај Закон ступа на снагу oc~!Oг дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику Републике Србије" .
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О б р а з л о ж е њ е:

УСТАВНИ ОСНОВ

Материјалноправни основ за доношење овог Закона садржан је у члану

6,

а у вези са чланом

109.

став

3.

72. тачка

Устава Републике Србије.

Формалноправни основ за доношење овог Закона садржан је у члану

80.

став

2.

Устава Републике Србије, према коме Скупштина Аутономне Покрајине Војводине има
право предлагања закона, па сходно томе и измена и допуна важећнх закона .

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА

Са.'.-юсталност Радио-телевизије Нови Сад укинута је доношењем Закона о
радио-телевизији

1991.

године. OBH~I Законом Радио-телевизија Нови Сад постала је

део, односно јединица Радио-те.lевизије Србије . ПРЮlена овог Закона изазвала је
садашњу проблематичну ситуацију у Функционисању Радио-телевизије Нови Сад. Иако
има уставноправног основа,

односно , Аутономна Покрајина преко

својих

органа

доноси одлуке и опште акте , којюra уређује поједина питаља од интереса за грађане у
Аутономној Покрајини, поред оста.l0Г, и у области јавног обавештаваља, наведена
проблематична одредба Закона о радио-телевизији претворила је ову Телевизију у
јединицу РТС-а, а до пуном која се предлаже враћају се управљачка права Скупштини
Аутономне Покрајине Војводине.

За спровођење овог Закона нису потреба додатна фИНi1Нсијска средства у Буџету
Републике Србије.

Предлажемо да се овај Закон донесе по хитном поступку, јер је досадашње
решење Закона о

радио-телевизији изазвало

знатно

узне~!Ирење јавног мњења и

догађаје који могу имати далекосежне политичке последице.
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ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗАКОНА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ. ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ
Члан

24.

(Закона о радио-телевизији)

Управни одбор Радио-телевизије Србије обавља следеће послове:

1) управља предузећем и одговоран је за делатност и пословање предузећа,
2) доноси Статут предузећа, уз сагласност Владе Републике Србије ,
3) утврђује годишњу и средњорочну пословну политику и годишњи план

рада

предузећа, уз сагласност Владе Републике Србије ,

4) усваја извештаје о пословању и периодичне и годишње обрачуне,
5) утврђује план програма радија и телевизије,
6) одлучује о расподели добити,
7) одлучује о начину покривања губитаска делова предузећа, при

чему се

средства појединих делова предузећа не могу кориситити за покривање губитака
других делова,

8) доноси инвестиционе планове,
9) именује и разрешава директоре

делова предузећа на основу јавног конкурса,

на предлог генералног директора,

1О)

именује и разрешава главне и одговорне уреднике програма на основу јавног

конкурса, на предлог генералног директора,

11)

одлучује о улагању капитала у оснивање нових предузећа и куповини

деоница,

12) (брисана)
13) даје сагласност на општи акт о систематизаuији предузећа,
14) утврђује правила ПРОГРЊ\IСКОГ понашања на радију и телевизији
време предизборних књ'Vшања,

15)

обавља и друге послове утврђене Статутом .

и правила за

