ЗАПИСНИК

са ДЕСЕТЕ седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине , одржане

12. новембра 2001 . године , у

Великој сали Скупштине АП Војводине .

Седница је почела у

14,40 часова .

Седници је председавао Ненад Чанак, председник Скупштине АП Војводине .
Председавајући је констатовао да седници присуствује

посланика , што је довољан број да

92

Скупштина пуноважно одлучује .

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине присуствују председник и чланови
Извршног већа АП Војводине и представници средстава јавног информисања .
Извршно веће АП Војводине достави ло је Скупштини АП Војводине
поступку, у складу са чланом

91.

на разматрање по хитном

Пословника Скупштине АП Војводине , Предлог закона о допуни Закона о

Радио телевизији .

На основу члана

92,

а у вези са чланом

102.

Пословника Скупштине АП Војводине , о Предлогу

закона о допуни Закона о Радио телевизији по хитном поступку Скупштина одлучује као о претходном
питању, пре утврђивања дневног реда.

Председавајући је ставио на гласање предлог Извршног већа АП Војводине да се Предлог закона о
допуни Закона о Радио телевизији размотри
констатовао да је Скупштина са

84

по хитном

поступку .

Након

гласања председавајући је

гласа "за" и осам "против " предлог усвојила.

Председавајући је ставио на гласање дневни ред предложен за Десету седницу Скупштине . Након
гласања председавајући је констатовао да је Скупштина усвојила следећи
ДНЕВНИ РЕД:

1.

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ДОПУНИ ЗАКОНА О РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈИ .

Председавајући је предложио да се дискусија посланика ограничи на пет минута на српском језику ,

а на језицима националних мањина, који су у службеној употреби , на осам минута. Председавајући је
предлог ставио на гласање .

Након гласања председавајући је констатовао да је предлог једногласно

усвојен .

ПРВА тачка дневног реда : ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ДОПУНИ ЗАКОНА О РАдИО ТЕЛЕВИЗИЈИ.
Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине доставило је Скупштини Аутономне Покрајине
Војводине Предлог закона о допуни Закона о Радио телевизији.

Уводно излагање поводом Предлога закона поднео је члан Извршног већа и покрајински секретар
за остваривање права националних мањина, управу и прописе, др Тамаш Корхец .

Председавајући је отворио претрес .
Председавајући је ставио на гласање Предлог закона о допуни Закона о Радио телевизији . Након
гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са

допуни Закона о Радио телевизији, који ће се доставити

90

гласова "за" утврдила Предлог закона о

Народној скупштини

Републике Србије ,

на

разматрање и одлучивање .

Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду прешло се на ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА.

Председавајући је подсетио посланике да су на Осмој седници Скупштине АП Војводине посланичка

питања поставили посланици : Богољуб Тркуља (два посланичка питања) , Пал мр Тибор (три посланичка
питања) ,

Живан

Милутиновић

(два

посланичка

питања),

Ђорђе

Милошевић,

Јасминка

(Богдановић)

Цвејановић (два посланичка питања) и Душан Стојковић .

Посланик Иван Новаковић поставио је посланичко питање у писменом облику .
Председавајући је поставио питање посланицима који су добили одговор на посланичка питања , да
ли желе да користе једно од права утврђених у члану
Посланици:

Јасминка

(Богдановић)

138. Пословника

Цвејановић,

Томислав

Скупштине АП Војводине.
Богуновић,

Живан

Милутиновић

и

Богољуб Тркуља, обавестили су Скупштину да нису добили одговоре на постављена посланичка питања.
Посланик Богољуб Тркуља обавестио је Скупштину да није задовољан добијеним одговором на
постављено посланичко питање (накнада " Војводинапуту " ).

Затим се прешло на постављање посланичких питања . Посланичка питања поставили су посланици :
Зорица Бундало , Пушкаш Карољ , Живан Милутиновић, Славољуб Грозданов , Томислав Богуновић, Богољуб
Тркуља и Ђорђе Милошевић .
Одговор на постављено питање посланика Телеки Јулије дао је Миле Мандић, потпредседник

Извршног већа АП Војводине . На постављено питање посланика проф . др Драгољуба Живковића одговор
су дали

Ненад

Чанак,

председник Скупштине АП

Скупштине АП Војводине. На постављено питање

Војводине

и

др Предраг Филипов ,

потпредседник

посланика Миодрага Перкучина одговор је дао др Душко

Радосављевић , потпредседник Извршног већа дп Војводине .
Стенограм са ове седнице саставни је део записника .
Седница је закључена у

15,19

часова .
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