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  ПРЕДСЕДНИКУ   

НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
 

       Б Е О Г Р А Д 
 
 

 
Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 

10. августа 2004. године утврдила је АМАНДМАН НА ПРЕДЛОГ 

ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РАДИОДИФУЗИЈИ, 

који вам на основу члана 131а, а у вези са чланом 142. Пословника 

Народне Скупштине Републике Србије достављамо на даљи поступак. 

За представника у Народној Скупштини Републике Србије одређен 

је НЕНАД ЧАНАК, председник Скупштине Аутономне Покрајине 

Војводине. 

 
 

Прилог: Амандман.  
 

 
 

                                             ПРЕДСЕДНИК 
                                                      СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ, 
                                                                     Ненад Чанак, с.р. 

 



 

 

 

АМАНДМАН 

 НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
ЗАКОНА О РАДИОДИФУЗИЈИ 

 
 

Амандман I 
 
 У Предлогу закона о изменама и допунама Закона о радиодифузији, 

који је донела Влада Републике Србије, на седници одржаној 8. јула 2004. 
године, у члану 2. став 1. речи: "са изузетком надлежног одбора Скупштине, 

који предлаже листу на којој се обавезно налази шест кандидата", замењују 
се речима: "са изузетком надлежног одбора Скупштине и Скупштине АП 
Војводине, који предлажу листу на којој се обавезно налазе по четири 

кандидата". 
 

Образложење 
 
 С обзиром на достигнути степен развоја радиодифузије у Војводини и 

потребу равномернијег развоја радиодифузије у Србији неопходно је да се 
задржи постојеће решење у Закону о радиодифузији, по којем се из 

Војводине бирају два представника. Поштујући одредбу да сваки овлашћени 
предлагач предлаже најмање дупли број кандидата од броја који се бира, 
предлаже се да Скупштина АП Војводине предложи листу од четири 

кандидата, како би се изабрала два кандидата. 
 Предложеном изменом Закона о радиодифузији битно се умањује улога 

АП Војводине у раду Савета у односу на досадашњи рад, јер се број 
кандидата, а тиме и чланова Савета на основу предлога овлашћених 
предлагача са територија АП Војводине смањује на пола. 

 Овим амандманом се то исправља и задржава се исти број чланова 
Савета на предлог предлагача из Покрајине. 

 


