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Отворено писмо председници Народне скупштине Републике Србије, Министарки
правде и Заштитнику грађана
НЕКОРЕКТАН ОДНОС РТС-а ПРЕМА ГРАЂАНИМА
Уставни суд Републике Србије је на седници 26. јуна 2003. године донео
одлуку да поводом покретања неколико иницијатива за оцену уставности
појединих одредаба Закона о радиодифузији, затражи мишљење Народне
скупштине Републике Србије.
Пошто Народна скупштина у остављеном року а и касније није доставила
тражено мишљење, Уставни суд је наставио поступак и на седници одржаној
16.12.2004. године донео Решење број IУ – 176/2002, 1/2003 и 331/2003 о
покретању поступка за оцену уставности одредаба члана 80. став 1, чл. 81. до 83,
члана 113. став 3. и члана 127. Закона о радиодифузији и доставио га Народној
скупштини Републике Србије, ради давања одговора.
Рок за давање одговора је био 30 дана од дана пријема Решења.
Колико је познато, Народна скупштина Републике Србије до данс 17.
децембра 2008. године није доставила одговор Уставном суду Републике Србије.
Ико је поступак пред Уставним судом за оцену уставности наплате РТВ
претплате у току, РТС доставља грађанима захтев за принудну наплату РТВ
претплате уз претњу пленидбе имовине..
Члан 127. Закона о радиодифузији обавезује РТС да до 1. децембра 2002.
године установи евиденцију претплатника на подручју Републике Србије и да
сваком претплатнику достави писмено обавештење о будућој обавези плаћања РТВ
претплате а да обавеза плаћања настаје наредног месеца од месеца у коме је
достављено писмено обавештење претплатницима.
Ико се нису стекли услови из члан 127. Закона о радиодифузији за наплату
РТВ претплате, јер РТС није установио евиденцију нити је доставио писмено
обавештење претплатницима, РТС шаље грађанима решење о принудној наплати
РТВ претплате уз петњу пленидбе имовине.
До свега овога не би дошло да је Народна скупштина Републике Србије
поштовала Уставни суд и благовремено достављала тражене одговоре.
Због настале ситуације тражимо од Вас да предузмете потребне мере за
обуставу поступка принудне наплате РТВ претплате и успостављање сарадње
Народне скупштине са Уставним судом, како би се овај поступак довео до краја а
РТС престао са некоректним односом према грађанима.
Ниш, 22.12.2008. године
П Р Е Д С Е Д Н И К
Мр. Јован Јовановић, дипл.инг.
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