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ПРЕДСЕДНИКУ 

НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

БЕОГРАД 

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине на седници одржаној 

8. маја 2002. године утврдила је АМАНДМАНЕ НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О 

РАДИОДИФУЗИЈИ, које вам на основу члана 132, а у вези са чланом 142. 

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. 

По овлашћењу председника 

Скупштине АП Војводине, 

СЕКРЕТАР 

СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ, 

Марија жеКи?А .- . . /) 
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АМАНДМАНИ 

НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О РАДИОДИФУЗИЈИ 

АМАНДМАН 1 

у члану 1. после речи: "републичка радиодифузна агенција" додају се 
речи : " и покрајинске радиодифузне агенције". 

Образложење 

Амандманом се предлаже да се Законом о радиодифузији уреди и 

питање оснивања и рада радиодифузне агенције за територију аутономне 

покрајине, па је логично да се у члану 1. Предлога закона, као уводном 

члану, уреди и ово питање. Уколико се прихвати Амандман 1 биће 
потребно да се у свим члановима Предлога закона о радиодифузији, 

где се помиње "републичка радиодифузна агенција", решења ускладе 

тако што ће се додати речи: "и, односно покрајинске радиодифузне 

агенције". 

АМАНДМАН 11 

у члану З . тачка 4. после речи: "мишљења" брише се тачка и зарез и 
додају се речи : "укључујући и колективна права националних мањина" . 

Образложење 

Једно од основних начела у овој области је и уважавање колективних 
права националних мањина. 

АМАНДМАН 111 

у члану 4. став 1. иза тачке 8 додаје се нова тачка 8а која гласи : 

"Јавни радиодифузни сервис је производња, куповина, обрада и 
емиотовање ифнормативних образовних, културно-уметничких, дечијих, 
забавних, спортских и других радио и ТВ програма од општег интереса за 
грађане, а нарочито у циљу остваривања њихових људских и грађанских 
права, размене идеја и мишљења, неговања политичке, полне, 

међунационалне и верске толеранције , као и очувања националног 
идентитета. " 

Образложење 

у члану 4. изостављена је дефиниција радиодифузног сервиса па је 
било неопходно да се у овом члану дефинише појам радиодифузног 
сервиса. 
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АМАНДМАН IV 

у члану 6. после става 2. додају се ставови 3. и 4. који гласе: 
"Ради обезбеђења услова из става 1. овог члана, за територију 

аутономне покрајине оснива се покрајинска радиодифузна агенција. 

Састав и надлежност покрајинске радиодифузне агенције уређује 
општи м актом надлежни орган аутономне покрајине, уз сагласност 

Републичке радиодифузне агенције" . 

Образложење 

На основу Закона о утврђивању одређених надлежности аутономне 
покрајине ("Службени гласник РС" , бр. 6/2002) аутономна покрајина својим 
прописима уређује поједина питања од интереса за њене грађане, као и 

начин њиховог остваривања у области информисања. У складу са овим 
законом , у аутономној покрајини оснива се покрајинска радиодифузна 

агенција у чијој надлежнисти су послови и задаци који се обављају као 
поверени . 

Формирање радиодифузне агенције за територију аутономне 

покрајине је у складу са праксом и у неким земљама Европске уније. 

АМАНДМАНV 

Члан 47. 

у члану 47. став 2. број: "90%" замењује се бројем: "80%". 

Образложење 

Због уништене мреже предајника, тешко је да се оствари предложено 
решење о 90-процентној покривености подручја. У циљу спроводивости 

закона, предлаже се нешто нижи критеријум . 

АМАНДМАНVI 

у члану 51 . после става 1. додаје се став 2. који гласи: 
"Висина депозита не може бити већа од пуног износа тромесечне 

накнаде за емитовање програма". 

Образложење 

Овим решењем се законом ограничава висина депозита за 

учествовање на јавном конкурсу за емитовање програма. 

• Ј 
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АМАНДМАН VII 

У члану 76. иза става 1. додаје се став 2. који гласи: 
"Непокретности и средства за функционисање јавног радиодифузног 

сервиса Репу6лике, односно радиодифузног сервиса покрајине су у 
државној својини, а радиодифузне установе ће их користити у складу са 

уговором који закључују реnу6личка радиодифузна установа, односно 
покрајинска радиодифузна установа са Репу6личком дирекцијом за имовину 
Репу6лике Ср6ије." 

Оразложење 

Сматра се да је 6ило неопходно дефинисати питање својине над 
имовином којом располажу радиодифузне YCTa~OBe. 

АМАНДМАН VIII 

у члану 81. став 7. уместо : "тачке" ставља се "зарез" и додају речи: "а 

са територије дп Војводине ПокрајИНСКОј установи радиодифузног сервиса". 

у члану 81 . став 10. се мења и гласи : 

"Репу6личка установа јавног радиодифузног сервиса води евиденцију 

претплатника са свим личним и другим потре6ним подацима. За територију 
ДП Војводине ове послове 06авља Покрајинска установа радиодифузног 

сервиса" . 

Образложење 

Самом чињеницом о постојању два јавна радиодифузна сервиса, 

логично је да сваки води евиденцију претплатника. 

АМАНДМАН IХ 

у члану 83. став 5. мења се и гласи: 
"Покрајинској установи јавног радиодифузног сервиса припада сав 

приход остварен наплатом претплате на подручју аутономне покрајине". 

у члану 83. став 7. мења се и гласи: 
"Наплата месечне претплате врши се преко јавног предузећа које 

понуди најповољније услове за прикупљање месечне претплате, на начин 

утврђен уговором који репу6личка и покрајинска установа радиодифузног 
јавног сервиса закључује са тим јавним предузећем . Наплаћена средства 

предузеће је дужно да пренесе репу6личкој и покрајинској радиодифузној 
установи у року од три дана од дана извршене наплате". 
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Образложење 

Средства наплаћена на територији дп Војводине припадају 
покрајинској установи радиодифузног сервиса. Средства претплате се 
користе за производњу радио и ТВ програма и то како информативног тако 

и документарно фељтонског, образовног, научног, дечјег, спортског и 
програма других садржаја, и то на језицима свих националних заједница на 

којима се емитује програм. Средства из претплате се користе и за 
унапређење и побољшање студијске и емисионе технике у циљу побољшања 
квалитета производње и гледаности програма, у складу са новим 

технолошким достигнућима. 

Предузеће које понуди најповољније услове закључује споразум са 

републичком и покрајинском установом радиодифузног сервиса. 

АМАНДМАН Х 

У члану 84. став 4. мења се и гласи: 
"Установа јавног радиодифузног сервиса аутономне покрајине 

емитује радио програм на две мреже у МФ опсегу и три мреже у ВХФ опсегу, 

телевизијски програм на две мреже у ВХФNХФ опсегу". 

Образложење 

Још на Европској радиодифузној конференцији 1961. године у 

Стокхолму, утврђени су радио и ТВ-опсези, односно фреквенције, од којих 

су након конференције у Женеви 1975. године, Радио-телевизији Нови Сад 
припале, између осталог, три телевизијске мреже у опсегу од 5. до 56. 
канала. Прва ТВ мрежа обухватала је предајник "Венац" - К 41, ЕРП 500 KW, 
"Суботица" - К 43, ЕРП 1000 KW И "Вршац" - К 56, ЕРП 100 KW; друга ТВ
мрежа обухватала је "Венац" - К 48, ЕРП 1 ОО KW, "Суботица" К 40, ЕРП 1,6 
KW и "Вршац" - К 39, ЕРП 2,5 KW и трећа ТВ-мрежа представљала је 

предајник "Суботица" - К 5, ЕРП 35 KW. У току агресије НДТО пакта сви 
предајници на територији дп Војводине су уништени, односно веома 

оштећени, па се програм Телевизије Нови Сад у овом тренутку емитује на 1 

и 11 ТВ-мрежи, на 40. и 37. каналу, укупне снаге од свега 4 KW, што озбиљно 
нарушава улогу овог радиодифузног центра. 

Само оволики број радио и ТВ мрежа обезбедио би ниво 
информисања јавног сервиса који је достигнут до сада у Војводини. Свако 
умањење броја мрежа директно би утицало на основну функцију јавног 
сервиса у вишенационалној Војводини и смањује стечено право на 

информисање на српском и језицима националних мањина. 

,.' 
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АМАНДМАНХI 

У члану 96. став 4. после речи: "регионалне заједнице", ставља се 
"тачка" , а преостали део се 6рише. 

Образложење 

Ово решење полази од претпоставке да не тре6а ограничавати 
локалне и регионалне радио и ТВ станице на емитовање само једног радио и 

телевизијског програма, с 06зиром на праксу у срединама са 
вишенационалним саставом становништва које емитују програме како на 

српском тако и на језицима националних заједница који су у служ6еНОј 
употре6и у тим срединама. 

АМАНДМАН XII 

У члану 106. став 1. мења се и гласи : 

"Установама јавног дифузног сервиса за6рањено је политичко 
рекламирање ван предиз60рне кампање" . 

Образложење 

Овим се прецизније утврђује за6рана политичког рекламирања 

ванпредиз60рне кампање само у установама јавног радиодифузног сервиса. 

АМАНДМАН XIII 

У члану 112. став 2 после речи : "актуелним" додаје се реч: 
"политичким" . 

Образложење 

Предложеним решењем се прецизира да је за6рањено спонзорисање 
вести и програма који се 6аве актуелним политичким догађајима. 
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АМАНДМАН XIV 

У члану 120. став 1. уместо речи: "и " ставља се "зарез", а на крају 

става брише се "тачка" и додају се речи: "Радио-телевизија Нови Сад". 
У члану 120. после става 3. додају се нови ставови 4. и 5. који гласе : 

"У оквиру деобног биланса из члана 85. став 2. и 3. и члана 94. став 2. 
и 3. утврђује се и план даљег коришћења фреквенција од стране 

радиодифузне установе Србије и радиодифузне установе Војводине . 
Радио и телевизијске фреквенције и канали чије је коришћење 

одредбом члана 39. став 2. Закона о Радио-телевизији ("Службени гласник 
РС" , бр . 48/91) на дан 31. децембра 1991 . године пренето на јавно предузеће 
Радио-телевизије Србије, а претходно их је користило или је њихово 
коришћење важећим плановима радиодифузног система било намењено 
Радио-телевизији Нови Сад, наставља да користи радиодифузна установа 

Војводине" . 
Досадашњи став 4. постаје став 6. 

Образложење 

Предложеним решењем се прецизније уређује положај у деобном 
билансу Радио-телевизије Нови Сад, с обзиром на чињеницу да је законом 
из 1991. године сва имовина ушла у имовину Радио-телевизије Србије. 

.1 

. . 


	Scan
	Amandmani na Predlog zakona o radiodifuziji1

