Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

СКУПШТИНА АП ВОЈВОДИНЕ
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Број:

34 - 1

25. децембра 2002. године
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 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈАМА, које вам на основу члана

вези са чланом

131 ,

а

у

141 . Пословника Народне скупштине Републике Србије

достављамо на даљи поступак.

Поводом

утврђених амандмана,

Скупштина Аутономне

Војводине одредила је за представника ЧАНАК НЕНАДА,
Скупштине АП Војводине.

Прилог: Амандмани.

Покрајине

председника

АМАНДМАНИ

НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈАМА
АМАНДМАН

У члану

5.

1

Предлога закона о телекомуникацијама тачка се замењује

зарезом и додају се речи:

"уз учешt;е надлежног органа аутономне покрајине.··
Образложење :
Утврђивање политике и стратегије развоја у области телекомуникација
не може се ефикасно остварити на централизовани начин предложеним у

члану 5. У том циљу неопходно је обезбедити учеш1;е представника из дп
Војводине , ако саставног и конститутивног дела Републике Србије и у области
телекомуникација. Без таквог учеш1;а реално 1;е до1;и до застоја у развоју
телекомуникација у дп Војводини , што је посебно изражено у претходних 1О
година.

АМАНДМАН
Члан

11 . Предлога

11

закона о телекомуникацијама мења се и гласи :

··Управни одбор има председника и шест чланова.

Председника и чланове Управног одбора бира
Народна Скупштина, а два члана Управног одбора
разрешавају на предлог Скупштине АП Војводине.

и разрешава
бирају се и

Предлог за избор председника и чланова Управног одбора се
утврђује на основу стручних знања и искуства од значаја за обављање
послова из надлежности Агенције, а нарочито из области технике,
економије и права, с тим што из области технике морају бити предложена

најмање два кандидата, а из области економије и права најмање по један
кандидат.

Влада утврђује предлог за избор по сопственој иницијативи, на
основу кондидатура које су овлашt;ени да поднесу Министарство,
удружење

телекомуникационих

оператора,

регистрована

удружења

привредника и научне институције у области телекомуникација или по
расписаном конкурсу.

Управни одбор има и заменика председника Управног одбора кога
Управни одбор бира из реда својих чланова. "
Образложење:

Сагласно

амандману

1

у

структури

Управног

одбора

и

начину

одлучивања мора се обезбедити одговарају1;а заступљеност дп Војводине.

1

АМАНДМАН
У члану

12.

111

Предлога закона о телекомуникацијама став

1.

мења се и

гласи:

"Председник и чланови Управног одбора бирају се на период од пет
година, с тим што се приликом првог избора председник именује на пет
година, три члана на четири и три члана на три године.
11

Образложење :

Овај амандман предлаже се ради усклађивања са Предлогом измена
датим у члану 11., којим се предвиђа да Управни одбор има председника и
шест чланова.

АМАНДМАН
У члану

18.

IV

Предлога закона о телекомуникацијама став

8.

мења се и

гласи :

"Ако се Годишњим обрачуном прихода и расхода Агенције утврди
да су укупно остварени приходи Агенције ве~и од укупно остварених
расхода, разлика средстава упла~ује се на рачун Буџета Републике
Србије, а део разлике средстава остварене на територији АП Војводине
упла~ује се на рачун буџета АП Војводине. 11

Образложење:
Сагласно образложењима претходних амандмана , неопходно је у
Финансијском плану Агенције обезбедити начин уплате вишка остварених
прихода за развој телекомуникација, јер без таквог решења АП Војводина
остаје без материјалне основе за развој телекомуникација, а посебно због
степена развијености телекомуникација у Војводини и потреба привреде АП
Војводине у укупном развоју.
АМАНДМАН
У члану

4. који

22.

V

Предлога закона о телекомуникацијама додаје се нови став

гласи :

"Регистри о издати м дозволама и уговорима из претходног става за

лица са територије АП Војводине воде се и исказују у посебном одељку
регистра."

Образложење
У складу са принципима неопходне децентрализације неопходно је
обезбедити регистре у којима 1;е се исказати подаци који се односе на АП
Војводину .

2

