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ПРЕДСЕДНИКУ
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Одбор за културу и информисање Народне скупштине
Републике Србије, на седници одржаној 19. октобра 2009.године
разматрао је листе кандидата у вези са избором члана Савета Републичке
радиодифузне агенције, које су поднели овлашћени предлагачи из члана
23. став 2. тачка 5) Закона о радиодифузији и у складу са чланом 79.
Пословника Народне скупштине о томе подноси
ИЗВЕШТАЈ
1.Председник Народне скупштине, на основу одредаба члана
31. Закона о радиодифузији („Службени гласник РС“, бр. 42/02, 97/04,
76/05, 79/05, 62/06, 85/06, 86/06 и 41/09), упутила је 19. и 22. јуна 2009.
године јавни позив овлашћеним предлагачима, који су предложили
кандидата чији је мандат истекао, за подношење предлога листе
кандидата за члана Савета Републичке радиодифузне агенције.
2. Одбор је, на седници одржаној 27. јула 2009. године
разматрао достављене предлоге и констатовао да су листе кандидата које
су поднели овлашћени предлагачи из члана 23. став 2. тачка 5.) Закона о
радиодифузији (домаће невладине организације и удружења грађана која
се превасходно баве заштитом слободе говора, заштитом права
националних и етничких мањина и заштитом права деце), поднете
супротно одредбама члана 24. овог закона, јер су садржале већи број
кандидата од броја прописаног Законом. Одбор је предложене листе
вратио предлагачима да их усагласе са Законом у року од 15 дана,
односно да предложе листу на којој ће се налазити два кандидата.
3. Одбор је, на седници од 4. септембра 2009. године,
констатовао да овлашћени предлагачи ни у додатном року од 15 дана
нису усагласили листу са Законом.
Одбор је, користећи законске могућности, истог дана
обавио јавни разговор са свим предложеним кандидатима: Велимиром
Милошевићем, Миљенком Деретом, Рајком Ђурићем, Божом Прелевићем,
Гораном Пековићем и Милованом Витезовићем. Том приликом кандидати
су упознати да је Одбор, након ступања на снагу Закона о изменама и
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допунама Закона о радиодифузији, 9. јуна 2009. године, овлашћен да на
основу поднетих предлога предложи Народној скупштини листу са два
кандидата.
4. Одбор је на седници од 19.октобра, већином гласова
утврдио листу од два кандидата на којој се налазе: Горан Пековић и
Милан Витезовић.
Одбор је закључио, да утврђену листу са овим
кандидатима достави Народној скупштини, јер су се стекли услови за
спровођење поступка избора једног члана Савета Републичке
радиодифузне агенције из реда домаћих невладиних организација и
удружења грађана која се превасходно баве заштитом слободе говора,
заштитом права националних и етничких мањина и заштитом права
деце, на период од шест година.
Одбор је, такође, закључио да предложи Народној
скупштини да у складу са чланом 164. Пословника Народне
скупштине, ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ размoтри ову Листу
кандидата, како би се Савету омогућио несметан рад у пуном саставу
и тиме избегле, евентуалне штетне последице.
Оригинална документација предложених кандидата налази
се у служби Одбора за културу и информисање и доступна је на увид
свим народним посланицима.
За известиоца Одбора на седници Народне скупштине
одређена је председница Одбора, Весна Марјановић.

ПРЕДСЕДНИК
Весна Марјановић
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ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНА САВЕТА
РЕПУБЛИЧКЕ РАДИОДИФУЗНЕ АГЕНЦИЈЕ

Бира се један члан из реда домаћих невладиних организација и
удружења грађана која се превасходно баве заштитом слободе говора,
заштитом права националних и етничких мањина и заштитом права деце,
на период од шест година.
Кандидати су:
1. Горан Пековић;
2. Милован Витезовић.
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БИОГРАФИЈЕ КАНДИДАТА

