
                                 З А П И С Н И К 

 

са  15.  седнице  Скупштине  Аутономне  Покрајине Војводине, одржане  8. маја  и  у  

наставку      9. маја  2002. године,  у  Великој  сали  Скупштине  АП  Војводине. 

    Седница је почела у 11, 40 часова.  

 Седницом је председавао Ненад Чанак, председник Скупштине АП Војводине. 

 Од укупног броја посланика седници је присуствовало 109 посланика.  

Одсуство са седнице Скупштине оправдали су посланици: Мирољуб Љешњак, др 

Миодраг Максић, Петар Пешић, др Предраг Филипов и Гордана Чомић. Према евиденцији 

седници Скупштине нису присуствовали посланици: Биачи Антал, Зоран Велимировић, 

Ишпановић Иштван, Томислав Ранисав и Слободан Симић. 

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине присуствују 

чланови Извршног већа АП Војводине, пуковник Ратко Вујадиновић, помоћник начелника 

Ресора јавне  безбедности Републичког МУП–а, генерал–мајор Милорад Симић, начелник 

Управе полиције, потпуковник Србислав Ранђеловић, начелник Управе криминалистичке 

полиције, потпуковник Стојадин Јовановић, начелник Управе саобраћајне полиције, 

пуковник Слободан Миличковић, начелник Управе противпожарне полиције и 

потпуковник Небојша Пурић, начелник Оделења за пограничне послове, Ема Хајду 

Грајлах, повереник за Нови Сад у ГС ”Независност”, дипл. инж. Станко Иванчевић и 

представници средстава јавног информисања.  

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној 

употреби, утврдио је истоветност са српским језиком предлога одлука које су разматране 

на седници Скупштине на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом.  

Записник са 14. седнице Скупштине, одржане 12. марта 2002. године достављен је 

посланицима уз сазив за 15. седницу Скупштине Аутономне Покрајине Војводине. 

Председавајући је ставио на гласање записник са 14. седнице Скупштине одржане 12. 

марта 2002. године. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина 

усвојила записник са 14. седнице Скупштине, одржане 12. марта 2002. године.  

Председнику Скупштине обратили су се писмено запослени у Редакцији листа 

”Мађар Со” са молбом да се са својим захтевима обрате посланицима Скупштине. На 

позив председавајућег Скупштини се обратила у име запослених Редакције листа ”Мађар 

Со” Јухас–Марјанов Ержебет, в.д. одговорног уредника новина ”Мађар со”.  

Председавајући је обавестио Скупштину да је на основу члана 28. Пословника 

Скупштине АП Војводине конституисана нова Посланичка група под називом 

”Посланичка група ПГ–7 ДОС”. Председник Посланичке групе је посланик проф. др 

Драгољуб Живковић.  

Предлог дневног реда посланицима је достављен уз сазив за 15. седницу 

Скупштине.  

Председавајући је обавестио Скупштину да су посланик и потпредседник 

Скупштине АП Војводине, Мирољуб Љешњак, проф. др Марија Вучковић, проф. др Ранко 

Кеча и доц. др Зоран Лончар поднели оставке на чланство у Комисији за израду 

преднацрта конститутивног акта Аутономне Покрајине Војводине.  

Одбор за Статут се упознао са поднетим оставкама и констатовао да је оставка 

израз личне воље појединца, тзв. ”лични чин” која због тога не мора бити образложена, 

те се о оставци не отвара расправа нити се о њој одлучује. Одбор као предлагач Одлуке 

о образовању Комисије за израду преднацрта конститутивног акта АП Војводине, 

полазећи од чињенице да је Комисија привремено радно тело и да број чланова није 

утврђен Пословником Скупштине АП Војводине нити самим актом о њеном образовању, 

одлучио је да не предложи нове чланове Комисије, из разлога што је рад на изради акта 

у току, организован је по радним групама чији је састав одређен, те накнадно 

укључивање у поодмакли рад се не сматра целисходним.  



 2 

Скупштина је констатовала да су посланику и потпредседнику Мирољубу 

Љешњаку, проф. др Марији Вучковић, проф. др Ранку Кечи и доц. др Зорану Лончару, 

због поднетих оставки, престало чланство у Комисији за израду преднацрта 

конститутивног акта АП Војводине.  

Посланички колегијум Демократске опозиције Србије за Војводину предложио је 

да се дневни ред 15. седнице Скупштине допуни новим тачкама дневног реда – Предлог 

одлуке о изменама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине 

Аутономне Покрајине Војводине, и – Предлог одлуке о допуни Пословника Скупштине 

Аутономне Покрајине Војводине.  

Председавајући је ставио на гласање предлог да се предложени дневни ред 15. 

седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда – Предлог одлуке о изменама 

Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне Покрајине 

Војводине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина усвојила 

предлог да се предложени дневни ред допуни новом тачком дневног реда – Предлог 

одлуке о изменама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине 

Аутономне Покрајине Војводине.   

Председавајући је ставио на гласање предлог да се предложени дневни ред 15. 

седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда – Предлог одлуке о допуни 

Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине. Након гласања председавајући 

је констатовао да је Скупштина усвојила предлог да се предложени дневни ред допуни 

новом тачком дневног реда – Предлог одлуке о допуни Пословника Скупштине 

Аутономне Покрајине Војводине.  

Посланици у Скупштини АП Војводине Донка Станчић и Петар Пешић доставили су 

Скупштини АП Војводине на разматрање по хитном поступку, у складу са чланом 91. 

Пословника Скупштине АП Војводине – Предлог одлуке о измени Одлуке о оснивању 

Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине.  

Извршно веће АП Војводине доставило је Скупштини АП Војводине на разматрање 

по хитном поступку, у складу са чланом 91. Пословника Скупштине АП Војводине – 

Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о ”Дневник” Холдинг јавном предузећу за 

новинско–издавачку делатност, Предлог одлуке  о преносу средстава ”Дневник” Холдинг 

акционарском друштву за новинско–издавачку делатност,  Предлог одлуке о давању 

сагласности  на Одлуку о промени облика ”Дневник” Холдинг јавног предузећа у 

акционарско друштво,  Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о првој емисији 

акција ”Дневник” Холдинг Акционарског друштва за новинско–издавачку делатност и 

Предлог одлуке о давању сагласности на Статут ”Дневник” Холдинг акционарског 

друштва за новинско–издавачку делатност, Нови Сад.  

На основу члана 92. Пословника Скупштине АП Војводине, о предлогу да се одлука 

донесе по хитном поступку Скупштина одлучује као о претходном питању, пре 

утврђивања дневног реда. 

Председавајући је ставио на гласање предлог посланика Донке Станчић и Петра 

Пешића да се Предлог одлуке о измени Одлуке о оснивању Фонда за развој Аутономне 

Покрајине Војводине донесе по хитном поступку. Након гласања председавајући је 

констатовао да Скупштина предлог није усвојила.  

Председавајући је ставио на гласање предлог Извршног већа АП Војводине да се 

Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о ”Дневник” Холдинг јавном предузећу за 

новинско–издавачку делатност, Предлог одлуке  о преносу средстава ”Дневник” Холдинг 

акционарском друштву за новинско–издавачку делатност,  Предлог одлуке о давању 

сагласности  на Одлуку о промени облика ”Дневник” Холдинг јавног предузећа у 

акционарско друштво,  Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о првој емисији 

акција ”Дневник” Холдинг Акционарског друштва за новинско–издавачку делатност и 

Предлог одлуке о давању сагласности на Статут ”Дневник” Холдинг акционарског 

друштва за новинско–издавачку делатност, Нови Сад, донесу по хитном поступку. Након 

гласања председавајући је констатовао да је Скупштина предлог усвојила.  
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Пошто није било више предлога за измену и допуну предложеног дневног реда 

председавајући је ставио на гласање дневни ред предложен за 15. седницу Скупштине. 

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина усвојила следећи  

 

 

ДНЕВНИ РЕД:   

1.  ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ИЗДАВАЊУ 

ПУБЛИКАЦИЈА,    

2.  ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О САМОСТАЛНОМ 

     ОБАВЉАЊУ УМЕТНИЧКЕ ИЛИ ДРУГЕ ДЕЛАТНОСТИ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ,   

         3.  УТВРЂИВАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О КУЛТУРНИМ ДОБРИМА,  

4.  УТВРЂИВАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О РАДИОДИФУЗИЈИ,    

         5.  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  ЗА ГАЗДОВАЊЕ 

     ВОДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ,    

         6.  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”ВОЈВОДИНА– 

     ШУМЕ”,    

7.  ПРЕДЛОГ ЗА ПРОМЕНУ СТАТУТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

      (ПРЕДЛАГАЧ: ГРУПА ПОСЛАНИКА),  

         8.  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О НОВИНСКО–ИЗДАВАЧКОЈ УСТАНОВИ ”ХРВАТСКА 

     РИЈЕЧ”,     

         9.  ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ЈАВНЕ БЕЗБЕДНОСТИ НА ПОДРУЧЈУ АП  

    ВОЈВОДИНЕ У 2001. ГОДИНИ,   

         10.  ИНФОРМАЦИЈА О РЕЗУЛТАТИМА ЈЕСЕЊИХ РАДОВА (БЕРБЕ, СЕТВЕ И ОРАЊА) 

    У АП ВОЈВОДИНИ У 2001. ГОДИНИ,       

         11. ИНФОРМАЦИЈА О ПРИПРЕМАМА ЗА ПРОЛЕЋНУ СЕТВУ У АП ВОЈВОДИНИ 

    У 2002. ГОДИНИ,   

         12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПОСЛАНИЦИМА НА СТАЛНОМ 

    РАДУ У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,     

         13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИМАЊИМА ПОСЛАНИКА У 

    СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,  

         14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ФОНДА ЗА  

    РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,    

         15. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧАКА О ИЗРАДИ ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ 

    ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.    

         16.  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И  ЧЛАНОВА  КОМИСИЈЕ 

       ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ФУНКЦИОНЕРА, РУКОВОДЕЋИХ РАДНИКА 

       И РАДНИКА,   

         17. ИНФОРМАЦИЈА О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ ОДУЗЕТИХ ОД ГРАЂАНА ПО 

      ДИСКРИМИНАТОРСКИМ ЗАКОНИМА ДОНЕТИМ ОД 1945. ГОДИНЕ,  

         18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ  О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О  

    СПАЈАЊУ  ПРЕУЗИМАЊЕМ   (ПРИПАЈАЊЕ)   ДРУШТВА  СА 

    ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ”ФОРУМ – ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ”, 

    НОВИ САД   И   ДРУШТВА  СА   ОГРАНИЧЕНОМ  ОДГОВОРНОШЋУ  

    ”ФОРУМ  –  КЕПЕШ  ИФЈУШАГ”,   НОВИ САД,  КАО   ЗАВИСНИХ 
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    ПРЕДУЗЕЋА  МАТИЧНОМ  ПРЕДУЗЕЋУ  ”ФОРУМ”  ХОЛДИНГ 

    КОРПОРАЦИЈИ – ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ЗА НОВИНСКО–ИЗДАВАЧКУ 

    И  ШТАМПАРСКУ  ДЕЛАТНОСТ,  НОВИ САД,  

        19. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ОДЛУКУ  О 

    ПОДЕЛИ  ”ФОРУМ”  ХОЛДИНГ  КОРПОРАЦИЈЕ – ЈАВНОГ ПРЕДУ– 

    ЗЕЋА   ЗА  НОВИНСКО–ИЗДАВАЧКУ  И   ШТАМПАРСКУ ДЕЛАТ– 

    НОСТ, НОВИ САД,  

        20. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ОДГОВОРНОГ УРЕДНИКА НОВИНА 

   ”ЛИБЕРТАТЕА”,    

21. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И  

      ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,   

 22. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ 

       ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,   

        23. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ”ДНЕВНИК”  

     ХОЛДИНГ ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ЗА НОВИНСКО–ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ,  

        24. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА ”ДНЕВНИК” ХОЛДИНГ АКЦИО– 

    НАРСКОМ ДРУШТВУ ЗА НОВИНСКО–ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ,   

        25. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ПРОМЕНИ 

    ОБЛИКА ”ДНЕВНИК” ХОЛДИНГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  У АКЦИОНАРСКО 

    ДРУШТВО,   

        26. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ПРВОЈ 

    ЕМИСИЈИ АКЦИЈА ”ДНЕВНИК” ХОЛДИНГ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА 

    ЗА НОВИНСКО–ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ,    

        27. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ”ДНЕВНИК” 

    ХОЛДИНГ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА НОВИНСКО–ИЗДАВАЧКУ 

    ДЕЛАТНОСТ, НОВИ САД.  

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 Скупштина са 81 гласом ”за” и седам ”уздржаних” 

предлог усвојила.  

 

ПРВА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ЗАКОНА О ИЗДАВАЊУ ПУБЛИКЦИЈА 

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине доставило је Скупштини Аутономне 

Покрајине Војводине Предлог закона о изменама и допунама Закона о издавању 

публикација.  

Предлог закона претходно су размотрили Одбор за образовање, науку, културу, 

омладину и спорт, Одбор за прописе и Одбор за утврђивање и остваривање надлежности 

Аутономне Покрајине Војводине. Одбори су предложили Скупштини да размотри и 

утврди Предлог закона о изменама и допунама Закона о издавању публикација.  

Уводно излагање поводом Предлога закона поднео је члан Извршног већа АП 

Војводине и покрајински секретар за образовање и културу, Буњик Золтан.  

Председавајући је отворио претрес.  

Председавајући је ставио на гласање Предлог закона о изменама и допунама 

Закона о издавању публикација. Након гласања председавајући је констатовао да је 

Скупштина са 90 гласова ”за” и пет ”уздржаних” гласова утврдила Предлог закона о 
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изменама и допунама Закона о издавању публикација који ће се доставити Народној 

скупштини Републике Србије, на разматрање и одлучивање.  

 

ДРУГА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ЗАКОНА О САМОСТАЛНОМ ОБАВЉАЊУ УМЕТНИЧКЕ ИЛИ ДРУГЕ ДЕЛАТНОСТИ У 

ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ 

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине доставило је Скупштини Аутономне 

Покрајине Војводине Предлог закона о изменама и допунама Закона о самосталном 

обављању уметничке или друге делатности у области културе.  

Предлог закона претходно су размотрили Одбор за образовање, науку, културу, 

омладину и спорт, Одбор за прописе и Одбор за утврђивање и остваривање надлежности 

Аутономне Покрајине Војводине. Одбори су предложили Скупштини да размотри и 

утврди Предлог закона о изменама и допунама Закона о самосталном обављању 

уметничке или друге делатности у области културе.  

Уводно излагање поводом Предлога закона поднео је члан Извршног већа АП 

Војводине и покрајински секретар за образовање и културу, Буњик Золтан.  

Председавајући је отворио претрес.  

У претресу су учествовали посланици: проф. др Драгољуб Живковић, Стево Бобић, 

Славко Ђорђевић и Богољуб Тркуља.  

Председавајући је ставио на гласање Предлог закона о изменама и допунама 

Закона о самосталном обављању уметничке или друге делатности у области културе. 

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 92 гласа ”за” и једним 

”уздржаним” гласом утврдила Предлог закона о изменама и допунама Закона о 

самосталном обављању уметничке или друге делатности у области културе, који ће се 

доставити Народној скупштини Републике Србије, на разматрање и одлучивање.  

 

ТРЕЋА тачка дневног реда: УТВРЂИВАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА 

О КУЛТУРНИМ ДОБРИМА  

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине на основу члана 142, а у вези са 

чланом 132. Пословника Народне скупштине Републике Србије (”Службени гласник РС”, 

бр. 60/2001. – пречишћен текст) има право подношења амандмана на републичке 

предлоге закона.  

Предлог закона о културним добрима достављен је Извршном већу АП Војводине, 

ради давања мишљења. Извршно веће АП Војводине предложило је амандмане I – ХV.  

 Амандмане са Предлогом закона претходно су размотрили Одбор за образовање, 

науку, културу, омладину и спорт, Одбор за прописе и Одбор за утврђивање и 

остваривање надлежности Аутономне Покрајине Војводине.  

Одбор за прописе предложио је Скупштини да размотри и утврди амандмане 

Извршног већа АП Војводине са исправкама као што је наведено у извештају Одбора.  

Извршно веће АП Војводине разматрајући правно–техничке примедбе Одбора за 

прописе сачинило је пречишћен текст Предлога амандмана I – ХIV на Предлог закона о 

културним добрима.  

Уводно излагање поводом Предлога закона поднео је члан Извршног већа АП 

Војводине и покрајински секретар за образовање и културу, Буњик Золтан.  

Председавајући је отворио претрес.  

У претресу су учествовали посланици: Славољуб Грозданов, Донка Станчић, 

Богољуб Тркуља, Томислав Богуновић и Буњик Золтан, покрајински секретар за 

образовање и културу.  

Председавајући је ставио на гласање Амандман I Извршног већа АП Војводине. 

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 84 гласова ”за” и пет 

гласова ”против” утврдила Амандман I.  
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Председавајући је ставио на гласање Амандман II Извршног већа АП Војводине. 

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 81 гласом ”за” и пет 

гласова ”против” утврдила Амандман II.  

Председавајући је ставио на гласање Амандман III Извршног већа АП Војводине. 

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 83 гласова ”за”, и 

четири гласа ”против”  утврдила Амандман III.  

Председавајући је ставио на гласање Амандман IV Извршног већа АП Војводине. 

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 81 гласом ”за”, и два 

гласа ”против” утврдила Амандман IV.  

Председавајући је ставио на гласање Амандман V Извршног већа АП Војводине. 

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 83 гласова ”за” и шест 

гласова ”против” утврдила Амандман V.  

Председавајући је ставио на гласање Амандман VI Извршног већа АП Војводине. 

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 83 гласова ”за” и шест 

гласова ”против” утврдила Амандман VI.  

Председавајући је ставио на гласање Амандман VII Извршног већа АП Војводине. 

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 83 гласова ”за” и осам 

гласова ”против” утврдила Амандман VII.  

Председавајући је ставио на гласање Амандман VIII Извршног већа АП Војводине. 

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 84 гласова ”за” и пет 

гласова ”против” утврдила Амандман VIII.  

Председавајући је ставио на гласање Амандман IХ Извршног већа АП Војводине. 

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 85 гласова ”за” и 

четири гласа ”против” утврдила Амандман IХ.  

Председавајући је ставио на гласање Амандман Х Извршног већа АП Војводине. 

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 84 гласова ”за” и 

седам гласова ”против” утврдила Амандман Х.  

Председавајући је ставио на гласање Амандман ХI Извршног већа АП Војводине. 

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 84 гласова ”за” и пет 

гласова ”против” утврдила Амандман ХI.  

Председавајући је ставио на гласање Амандман ХII Извршног већа АП Војводине. 

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 86 гласова ”за” и 

четири гласа ”против” утврдила Амандман ХII.  

Председавајући је ставио на гласање Амандман ХIII Извршног већа АП Војводине. 

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 85 гласова ”за” и пет 

гласова ”против” утврдила Амандман ХIII.  

Председавајући је ставио на гласање Амандман ХIV Извршног већа АП Војводине. 

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 85 гласова ”за” и 

четири гласа ”против” утврдила Амандман ХIV.  

Председавајући је констатовао да је Скупштина утврдила амандмане I–ХIV на 

Предлог закона о културним добрима који ће се доставити Народној скупштини 

Републике Србије, на разматрање и одлучивање.  

 

ЧЕТВРТА тачка дневног реда: УТВРЂИВАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ 

ЗАКОНА О РАДИОДИФУЗИЈИ 

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине на основу члана 142,, а у вези са 

чланом     132. Пословника Народне скупштине Републике Србије (”Службени гласник 

РС”, бр.60/2001. – пречишћен текст) има право подношења амандмана на републичке 

предлоге закона.  

Одбор за информисање Скупштине АП Војводине, на седници одржаној 19. априла 

2002. године разматрао је Предлог закона о радиодифузији, који је утврдила Влада 

Републике Србије и доставила Народној скупштини Републике Србије на разматрање по 

хитном поступку.  
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На основу члана 86, а у складу са чланом 102. Пословника Скупштине АП 

Војводине на Предлог закона о радиодифузији, Одбор за информисање поднео је 

амандмане I–ХIII и предложио Скупштини да их утврди и на основу члана 101. 

Пословника Скупштине АП Војводине достави Народној скупштини Републике Србије на 

разматрање и одлучивање.  

Амандмани Одбора за информисање достављени су Извршном већу АП Војводине 

ради давања мишљења. Извршно веће  АП Војводине је прихватило амандмане I, II, V, 

VI, Х, ХI, ХII и ХIII Одбора за информисање, с тим што је поднело и своје амандмане I –

VIII на Предлог закона о радиодифузији.  

Амандмане Одбора за информисање и амандмане Извршног већа АП Војводине 

претходно су размотрили Одбор за прописе, Одбор за међунационалне односе и Одбор 

за утврђивање и остваривање надлежности АП Војводине. Одбор за информисање 

размотрио је амандмане Извршног већа АП Војводине.  

Одбор за прописе у свом извештају је навео да сматра да су амандмани Одбора за 

информисање и амандмани Извршног већа АП Војводине правно могући. Одбор за 

утврђивање и остваривање надлежности АП Војводине прихватио је амандмане I, II, V, 

VI, Х, ХI, ХII и ХIII Одбора за информисање. Одбор за међунационалне односе прихватио 

је амандмане Одбора за информисање, а није прихватио амандмане Извршног већа АП 

Војводине.  

Одбор за информисање размотрио је амандмане Извршног већа АП Војводине и 

прихватио амандмане IV, V и VII који по садржини одговарају амандманима IV, VII и IХ 

Одбора за информисање. Одбор је предложио и нов Амандман на члан 1. Предлога 

закона.  

Посланик Ђорђе Суботић, председник Одбора за информисање дао је додатно 

образложење амандмана Одбора за информисање.  

Рафаил Русковски, члан Извршног већа АП Војводине и покрајински секретар за 

информације дао је додатно образложење амандмана Извршног већа АП Војводине.  

Председавајући је отворио претрес.  

У претресу су учествовали посланици: Милан Дунђерски, проф. др Драгољуб 

Живковић, Ђорђе Суботић, Телеки Јулија, Ненад Чанак и Рафаил Русковски, покрајински 

секретар за информације.  

Према члану 90. Пословника Скупштине АП Војводине Скупштина одлучује о 

амандманима по редоследу чланова предлога акта.  

Председавајући је ставио на гласање Амандман Одбора за информисање на члан 

1. Предлога закона. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 

гласова ”за”, једним ”против” и 22 ”уздржана” гласа утврдила Амандман на члан 1. 

Предлога закона.  

Председавајући је ставио на гласање Амандман I Одбора за информисање. Након 

гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 69 гласова ”за”, једним 

”против” и 18 ”уздржаних” гласова утврдила Амандман I Одбора.  

Председавајући је ставио на гласање Амандман II Одбора за информисање. Након 

гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 64 гласова ”за”, и 20 

”уздржаних”  гласова утврдила Амандман II Одбора.  

На члан 6. Предлога закона Амандман су поднели Одбор за информисање 

(Амандман III) и Извршно веће АП Војводине (Амандман I).  

Уколико је поднето више амандмана на исти члан предлога акта, прво се одлучује 

о амандману чија садржина највише одступа од решења садржаног у предлогу акта 

(члан 90. став 2. Пословника).  

Председавајући је ставио на гласање Амандман I Извршног већа АП Војводине. 

Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 26 гласова ”за”, 34 

”против” и 27 ”уздржаних” гласова није утврдила Амандман I Извршног већа АП 

Војводине.  
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Председавајући је ставио на гласање Амандман III Одбора за информисање. Након 

гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова ”за”, шест 

”против” и 26 ”уздржаних” гласова утврдила Амандман III Одбора.  

Председавајући је ставио на гласање Амандман II Извршног већа АП Војводине. 

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 34 гласова ”за”, 31 

”против” и 19 ”уздржаних” гласова утврдила Амандман II Извршног већа АП Војводине.  

 

Председавајући је одредио паузу у трајању од пет минута.  

 

У наставку седницом је, у расправи по овој тачки дневног реда, председавала 

Јелена Јевтић, потпредседник Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.  

 

На предлог председавајућег утврђен је кворум за даљи рад седнице Скупштине и 

констатовано да седници присутвује 72 посланика.  

 

Председавајући је обавестила Скупштину да је на основу резултата гласања 

погрешно констатовано да је утврђен Амандман II Извршног већа АП Војводине. Имајући 

у виду да је за Амандман II Извршног већа АП Војводине гласало 34 посланика, 31 

”против” и 19 ”уздржаних” председавајући је констатовала да Скупштина није утврдила 

Амандман II Извршног већа АП Војводине. 

 

Председавајући је ставила на гласање Амандман III Извршног већа АП Војводине. 

Након гласања председавајући је констатовала да Скупштина са 19 гласова ”за”, 27 

”против” и 23 ”уздржана” гласа није утврдила Амандман III Извршног већа АП Војводине.  

Председавајући је ставила на гласање Амандман IV Одбора за информисање и 

Амандман IV Извршног већа АП Војводине, који су исте садржине. Након гласања 

председавајући је констатовала да је Скупштина са 59 гласова ”за” утврдила Амандман 

ИÙ. 

Председавајући је ставила на гласање Амандман V Одбора за информисање. Након 

гласања председавајући је констатовала да је Скупштина са 44 гласова ”за” утврдила 

Амандман V Одбора.  

Председавајући је ставила на гласање Амандман VI Одбора за информисање. 

Након гласања председавајући је констатовала да је Скупштина са 44 гласова ”за” 

утврдила Амандман VI Одбора.  

Председавајући је ставила на гласање Амандман VII Одбора за информисање и 

Амандман V Извршног већа АП Војводине, који су исте садржине. Након гласања 

председавајући је констатовала да је Скупштина са 63 гласова ”за” утврдила  овај 

Амандман.  

Председавајући је ставила на гласање Амандман VIII Одбора за информисање. 

Након гласања председавајући је констатовала да је Скупштина са 51 гласом ”за” 

утврдила Амандман VIII Одбора. 

Председавајући је ставила на гласање Амандман IХ Одбора за ифнормисање и 

Амандман VII Извршног већа АП Војводине, који су исте садржине. Након гласања 

председавајући је констатовала да је Скупштина са 81 гласом ”за” утврдила овај 

Амандман.  

Председавајући је ставила на гласање Амандман VIII Извршног већа АП Војводине. 

Након гласања председавајући је констатовала да Скупштина са 33 гласова ”за”, 27 

”против” и девет ”уздржаних” гласова није утврдила Амандман VIII Извршног већа АП 

Војводине.  

Председавајући је ставила на гласање Амандман Х Одбора за информисање. Након 

гласања председавајући је констатовала да је Скупштина са 51 гласом ”за” утврдила 

Амандман Х Одбора.  
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Председавајући је ставила на гласање Амандман ХI Одбора за информисање. 

Након гласања председавајући је констатовала да је Скупштина са 55 гласова ”за”, и 20 

”уздржаних”  гласова утврдила Амандман ХI Одбора.  

Председавајући је ставила на гласање Амандман ХII Одбора за информисање. 

Након гласања председавајући је констатовала да је Скупштина са 59 гласова ”за”, и 25 

”уздржаних”  гласова утврдила Амандман ХII Одбора.  

Председавајући је ставила на гласање Амандман ХIII Одбора за информисање. 

Након гласања председавајући је констатовала да је Скупштина са 56 гласова ”за”, 22 

”уздржана” и једним гласом ”против” утврдила Амандман ХIII Одбора.  

Председавајући је констатовала да је Скупштина утврдила амандмане на Предлог 

закона о радиодифузији, који ће се доставити Народној скупштини Републике Србије на 

разматрање и одлучивање.  

 

Председавајући је одредио паузу у трајању од једног часа.  

 

На предлог председавајућег утврђен је кворум за даљи рад седнице Скупштине и 

констатовано да седници присутвује 74 посланика.  

 

ПЕТА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГАЗДОВАЊЕ ВОДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ  

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о оснивању Јавног 

предузећа за газдовање водама на територији АП Војводине и упутило га Скупштини АП 

Војводине на разматрање и доношење.  

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за пољопривреду и село и Одбор 

за прописе.  

Одбор за пољопривреду и село поднео је амандмане I – V на Предлог одлуке. 

Одбор за прописе поднео је амандмане I – II на Предлог одлуке.  

Петар Пешић, посланик у Скупштини АП Војводине поднео је амандмане I – III на 

Предлог одлуке.  

Амандмани су достављени Извршном већу АП Војводине, ради давања мишљења. 

Извршно веће  АП Војводине је прихватило амандмане Одбора за пољопривреду и 

село, Одбора за прописе и амандмане посланика Петра Пешића који су на тај начин 

постали саставни део Предлога одлуке и о њима се одвојено не гласа.  

 

 

Уводно излагање поводом Предлога одлуке поднео је члан Извршног већа АП 

Војводине и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство, мр Игор 

Курјачки.  

У свом излагању покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и 

шумарство изнео је предлог Извршног већа АП Војводине да се за в.д. директора Јавног 

предузећа именује Никола Бугарски, за председника Управног одбора проф. др Мићо 

Шкорић, за чланове Управног одбора Паја Француски, Александар Коцан, проф. др 

Борислав Пејић, Ђурђина Божић, мр Рудолф Цинклер, Братислав Томић, Миомир 

Пирошки, Никола Бунчић, Влајко Маринков и Снежана Игњатов, за председника 

Надзорног одбора Јавног предузећа да се именује Пушкаш Карољ, а за чланове 

Надзорног одбора Мирослав Пушин, проф. др Жарко Милошев, Бранко Насковић и 

Бранка Апић.  

Председавајући је отворио претрес.  

У претресу су учествовали посланици: Милан Дунђерски, др Радомир Поповић и мр 

Игор Курјачки, покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.  

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о оснивању Јавног предузећа 

за газдовање водама на територији АП Војводине. Након гласања председавајући је 
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констатовао да је Скупштина са 87 гласова ”за” и три ”уздржана” гласа донела Одлуку о 

оснивању Јавног предузећа за газдовање водама на територији АП Војводине.  

 

ШЕСТА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ”ВОЈВОДИНАШУМЕ”  

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о оснивању Јавног 

предузећа ”Војводинашуме” и упутило га Скупштини АП Војводине на разматрање и 

доношење.  

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за пољопривреду и село и Одбор 

за прописе.  

Одбор за пољопривреду и село поднео је амандмане I – II на Предлог одлуке. 

Одбор за прописе поднео је Амандма  на Предлог одлуке.  

Петар Пешић, посланик у Скупштини АП Војводине поднео је амандмане I – III на 

Предлог одлуке.  

Амандмани су достављени Извршном већу АП Војводине, ради давања мишљења. 

Извршно веће АП Војводине је прихватило амандмане Одбора за пољопривреду и село, 

Одбора за прписе и амандмане посланика Петра Пешића који су на тај начин постали 

саставни део Предлога одлуке и о њима се одвојено не гласа.  

Уводно излагање поводом Предлога одлуке поднео је члан Извршног већа АП 

Војводине и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство, мр Игор 

Курјачки.  

У свом излагању покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и 

шумарство изнео је предлог Извршног већа АП Војводине да се за в.д. директора Јавног 

предузећа именује проф. др Љубомир Летић, за председника Управног одбора  Јожеф 

Каса, а за чланове Управног одбора Јулкица Симић, др Саша Орловић, мр Драган 

Миленковић, Лазар Јоветић, Милан Вуковљак, Миленко Тимотић, Бранислав 

Иванишевић, Рајко Зорић, Борислав Жигић и Бранислав Станков, за председника 

Надзорног одбора да се именује мр Бранислав Ковачевић, а за чланове Надзорног 

одбора Саша Пашић, Владимир Куручев, Миленко Илић и Ненад Радосављевић.  

Председавајући је отворио претрес.  

У претресу су учествовали посланици: Душица Карабенч, Владимир Куручев, 

Живан Милутиновић, Ђорђе Милић, Томислав Богуновић, Миле Мандић, потпредседник 

Извршног већа АП Војводине и мр Игор Курјачки, покрајински секретар за 

пољопривреду, водопривреду и шумарство.  

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о оснивању Јавног предузећа 

”Војводинашуме”. Након гласања председавјаући је констатовао да је Скупштина са 87 

гласа ”за”, три против” и једним ”уздржаним” гласом донела Одлуку о оснивању Јавног 

предузећа ”Војводинашуме”.  

На питање посланика Томислава Богуновића докле ће Скупштина заседати првог 

дана председавајући је обавестио посланике да ће се рад Скупштине по усвојеном 

дневном реду одвијати у два дела. У првом делу 8. маја 2002. године Скупштина ће 

заседати до 19 часова, а преостале тачке дневног реда разматраће се у наставку 15. 

седнице Скупштине, која ће се одржати 9. маја 2002. године, са почетком у 11 часова.  

 

 

СЕДМА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ЗА ПРОМЕНУ СТАТУТА АУТОНОМНЕ 

ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ПРЕДЛАГАЧ: ГРУПА ПОСЛАНИКА)  

Група од 45 посланика Скупштине Аутономне Покрајине Војводине упутила је 

поново Предлог за промену Статута АП Војводине.  

Предлог за промену Статута достављен је Извршном већу АП Војводине, ради 

давања мишљења.  

Предлог за промену Статута размотрио је Одбор за Статут и закључио да је 

покренути поступак у формално–правном смислу у складу са одредбама Статута 
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Аутономне Покрајине Војводине, којим се то питање уређује и предлаже Скупштини да 

прихвати поднети предлог за промену Статута Аутономне Покрајине Војводине.  

Додатно образложење Предлога за промену Статута Аутономне Покрајине 

Војводине у име групе посланика дао је посланик Бела Тонковић.  

Председавајући је отворио претрес.  

Председавајући је ставио на гласање Предлог за промену Статута Аутономне 

Покрајине Војводине са напоменом да о Предлогу за промену Статута Скупштина 

одлучује већином од укупног броја посланика. Након гласања председавајући је 

констатовао да је  Скупштина са 84 гласова ”за” и четири ”уздржана” гласа прихватила 

Предлог за промену Статута.  

Извршно веће АП Војводине сачиниће одлуку о измени Статута Аутономне 

Покрајине Војводине у складу са усвојеним Предлогом за промену Статута Аутономне 

Покрајине Војводине.  

 

ОСМА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О НОВИНСКО–ИЗДАВАЧКОЈ 

УСТАНОВИ ”ХРВАТСКА РИЈЕЧ”  

У складу са Закључком Скупштине АП Војводине, који је донет на 14. седници 

Скупштине одржаној 12. марта 2002. године, Извршно веће АП Војводине утврдило је 

Предлог одлуке о Новинско–издавачкој установи ”Хрватска ријеч”.  

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за информисање,  Одбор за 

прописе и Одбор за међунационалне односе.  

Одбор за прописе и Одбор за информисање поднели су амандмане  I – III на 

Предлог одлуке са којима се сагласио предлагач, који су на тај начин постали саставни 

део Предлога одлуке и о њема се одвојено не гласа.  

Уводно излагање поводом Предлога одлуке поднео је члан Извршног већа и 

покрајински секретар за прописе, управу и националне мањине,  др Тамаш Корхец.  

Председавајући је отворио претрес.  

У претресу су учествовали посланици: Бела Тонковић, др Велибор Радусиновић, 

Калман Кунтић, Ненад Чанак, Донка Станчић,  др Тамаш Корхец, покрајски секретар за 

прописе, управу и националне мањине и Рафаил Русковски, покрајински секретар за 

информације. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о Новинско–издавачкој 

установи ”Хрватска ријеч”. Након гласања председавајући је констатовао да је 

Скупштина са 85 гласова ”за” и пет гласова ”против” донела Одлуку о Новинско–

издавачкој установи ”Хрватска ријеч”.  

 

ДЕВЕТА тачка дневног реда: ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ЈАВНЕ БЕЗБЕДНОСТИ 

НА ПОДРУЧЈУ АП ВОЈВОДИНЕ У 2001. ГОДИНИ  

Одбор за безбедност Скупштине АП Војводине на седници одржаној 21. марта 

2002. године разматрао је Информацију о стању јавне безбедности на подручју АП 

Војводине у 2001. години коју је припремило Министарство унутрашњих послова 

Републике Србије – Ресор јавне безбедности. Одбор је прихватио Информацију, утврдио 

Предлог закључака и заједно са Иформацијом доставио га Скупштини АП Војводине на 

разматрање и доношење.  

Председавајући је отворио претрес.  

У претресу су учествовали посланици: Томислав Богуновић, Петар Илић, Богољуб 

Тркуља, Живан Милутиновић, проф. др Драгољуб Живковић, Радосав Гвоздић , 

Бранислав Мијатов, Славко Ђорђевић, Славољуб Грозданов, др Драган Милошевић, 

Златомир Момиров, Бачкулин Иштван, Александар Грлић, Душица Карабенч, Златко 

Хекељ, Александар Кравић, Ђорђе Милић, Ненад Чанак, као  и пуковник  Ратко 

Вујадиновић, помоћник начелника Ресора за јавну безбедност Републичког МУП–а, 

потпуковник Стојадин Јовановић начелник Управе саобраћајне полиције и потпуковник 

Србислав Ранђеловић, начелник Управе криминалистичке полиције. 
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Председавајући је ставио на гласање Информацију о стању јавне безбедности на 

подручју АП Војводине у 2001. години, са Предлогом закључака. Након гласања 

председавајући је констатовао да је Скупштина са 91 гласом ”за” и једним ”уздржаним” 

гласом усвојила Информацију о стању јавне безбедности на подручју АП Војводине у 

2001. години и донела   

 

З А К Љ У Ч К Е  

 1. Скупштина АП Војводине прихвата Информацију о стању јавне безбедности на 

подручју АП Војводине у 2001. години и оцењује да је она од изузетног значаја са 

становишта рада Министарства унутрашњих послова Републике Србије и отварања овог 

органа према органима Аутономне Покрајине Војводине.  

 2. Скупштина АП Војводине сматра да, због значаја јавне безбедности на 

подручјима општина, секретаријати за унутрашње послове на територији АП Војводине 

треба сваку скупштину општине да информишу о стању јавне безбедности на том 

подручју.  

 3. Скупштина АП Војводине оцењује да, у припреми новог Закона о унутрашњим 

пословима Републике Србије који треба да усвоји Народна скупштина Републике Србије, 

обавезно буду укључени и представници покрајинских органа, како би се благовремено 

нормативно уредили односи и потребе АП Војводине у овој области.  

4. Ове Закључке доставити Народној скупштини Републике Србије, Министарству 

унутрашњих послова Републике Србије, скупштинама општина (1–45) и секретаријатима 

за унутрашње послове на територији АП Војводине (1–7).  

 

Први део седнице Скупштине закључен је у 19,10 часова.  

 

 

Петнаеста седница Скупштине Аутономне Покрајине Војводине  

наставила је са радом 9. маја 2002. године у Великој сали Скупштине 

АП Војводине, са почетком у 11,20 часова 

 

 

Седницом је од 11. до 16. тачке усвојеног дневног реда председавала Јелена 

Јевтић, потпредседник Скупштине АП Војводине, а преосталим тачкама дневног реда 

председавао је Ненад Чанак, председник Скупштине АП Војводине.  

Од укупног броја посланика седници Скупштине је присуствовало 97 посланика.  

Одсуство са седнице Скупштине оправдали су посланици: Мирољуб Љешњак, др 

Миодраг Максић, Петар Пешић и др Предраг Филипов. Према евиденцији седници 

Скупштине нису присуствовали посланици: Петар Андрејић, Бачкулин Иштван, Биачи 

Антал, Стево Бобић, Зоран Велимировић, проф. др Драгољуб Живковић, Ишпановић 

Иштван, Александар Јевтић, Јухас Атила, Љубомир Коларов, Бранислав Мијатов, др 

Марија Попин, Живица Предојев, Драгомир Пудар, Томислав Ранисав, Душан Стојковић, 

Бела Тонковић  и др Тот Тивадар.  

Скупштина је наставила са радом по преосталим тачкама дневног реда који је 

усвојен       8. маја 2002. године.  

 

ДЕСЕТА тачка дневног реда: ИНФОРМАЦИЈА О РЕЗУЛТАТИМА ЈЕСЕЊИХ 

РАДОВА (БЕРБЕ, СЕТВЕ И ОРАЊА) У АП ВОЈВОДИНИ У 2001. ГОДИНИ  

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине упутило је Скупштини Аутономне 

Покрајине Војводине Информацију о резултатима јесењих радова (бербе, сетве и орања) 

у АП Војводини у 2001. години, са Предлогом закључака.  

Информацију је претходно размотрио Одбор за пољопривреду и село и предложио 

Скупштини да размотри и усвоји Информацију и донесе Закључке у предложеном тексту.  



 13 

Уводно излагање поводом Информације поднео је члан Извршног већа АП 

Војводине и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство, мр Игор 

Курјачки.  

Председавајући је отворила претрес. 

Председавајући је ставила на гласање Информацију о резултатима јесењих радова 

(бербе, сетве и орања) у АП Војводини у 2001. години, са Предлогом закључака. Након 

гласања председавајући је констатовала да је Скупштина са 66 гласова ”за” усвојила 

Информацију о резултатима јесењих радова (бербе, сетве и орања) у АП Војводини у 

2001. години и донела  

 

З А К Љ У Ч К Е 

 

 I ПредлаЖе се Савезној влади:   

 1. Да размотри и прихвати оправдане захтеве пољопривредних произвођача за 

умањење или укидање износа царина приликом увоза комбајна, тешких трактора и друге 

пољопривредне технике, која се не производи у земљи. 

 2. Да одговарајућим прелевманима и на други начин заштити домаће произвођаче 

хмеља и других култура од нелојалне конкуренције увозних фирми. 

 

 II ПредлаЖе се Влади Републике Србије:    

 3. Да укине обавезу индивидуалних пољопривредних произвођача за обрачун 

пореза приликом преузимања сојине и сунцокретове сачме, којом се врши компензација 

дела дуга фабрика уља за испоручене културе уљарица након Жетве, јер је они као и 

пољопривредна предузећа и задруге, такође употребљавају као репроматеријал за 

производњу сточне хране на својим газдинствима. 

 4. Да разреши проблеме неиспоручене пољопривредне механизације (17 Житних 

комбајна и 4 трактора) пољопривредним произвођачима из АП Војводине, која је до 

1999. године преко Републичке дирекције за робне резерве, била уговорена са домаћом 

индустријом машина. 

 5. Да, уз  истицање изузетног значаја производње квалитетног семена 

најваЖнијих ратарских култура, обезбеди усаглашавање одређених билансних оквира 

ове производње, како за домаће потребе, тако и за извоз. 

 

ЈЕДАНАЕСТА тачка дневног реда: ИНФОРМАЦИЈА О ПРИПРЕМАМА ЗА 

ПРОЛЕЋНУ СЕТВУ У АП ВОЈВОДИНИ У 2002. ГОДИНИ 

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине упутило је Скупштини Аутономне 

Покрајине Војводине Информацију о припремама за пролећну сетву у АП Војводини у 

2002. години, са Предлогом закључака.  

Информацију је претходно размотрио Одбор за пољопривреду и село и предложио 

Скупштини да размотри и усвоји Информацију и донесе Закључке у предложеном тексту.  

Уводно излагање поводом Информације поднео је члан Извршног већа АП 

Војводине и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство, мр Игор 

Курјачки.  

Председавајући је отворила претрес. 

У претресу су учествовали посланици: Богољуб Тркуља, Славко Ђорђевић, Зорица 

Бундало, Миле Мандић, потпредседник Извршног већа АП Војводине и мр Игор Курјачки, 

покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.  

Председавајући је ставила на гласање Информацију о припремама за пролећну 

сетву у АП Војводини у 2002. години, са Предлогом закључака. Након гласања 

председавајући је констатовала да је Скупштина усвојила Информацију о припремама за 

пролећну сетву у АП Војводини у 2002. години и донела 
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З А К Љ У Ч К Е 

 

 1. Неисплаћене заштитне цене сунцокрета и соје рода 2001. године и понуђени 

износи аконтативних цена за производњу ових култура у 2002. години указују на реалну 

опасност да ће површине засејане уљарицама ове године у АП Војводини бити знатно 

смањене. 

 

 2. ПредлаЖе се Влади Републике Србије:   

 а) Да у што краћем року редефинише аграрну политику која ће бити усклађена са 

принципима отворене тр`ишне привреде, који ће између осталог, омогућити и да 

пољопривредни произвођачи са успехом реализују пролећну сетву. 

 б) Да обезбеди субвенције и друге подстицајне мере за сетву осталих 

индустријских култура (сунцокрета, соје и уљане репице), а не само за производњу 

шећерне репе и дувана. 

 ц) Да све располо`иве количине репроматеријала обезбеђених кроз ино кредите и 

донације (намењених пролећној сетви), преко Репуличке дирекције за робне резерве, 

укључи у натуралну размену са пољопривредним произвођачима. 

 д) Да, у оквиру Програма обнове пољопривредне механизације, обезбеди реалне 

паритете размене за одређене производе, као и да пољопривредним произвођачима 

обезбеди повољне кредитне услове за набавку недостајућих пољопривредних машина и 

опреме из домаће производње и увоза. 

 

ДВАНАЕСТА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О 

ПОСЛАНИЦИМА НА СТАЛНОМ РАДУ У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ 

Одбор за административна и мандатно–имунитетска питања, на седници одржаној 

20. марта 2002. године утврдио је Предлог одлуке о измени Одлуке о посланицима на 

сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине.  

Председавајући је отворила претрес.  

Председавајући је ставила на гласање Предлог одлуке о измени Одлуке о 

посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине. Након 

гласања председавајући је констатовала да је Скупштина са 54 гласова ”за”, три 

”против” и три ”уздржана” гласа донела Одлуку о измени Одлуке о посланицима на 

сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине. 

   

ТРИНАЕСТА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О 

ПРИМАЊИМА ПОСЛАНИКА У  СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

Одбор за административна и мандатно–имунитетска питања, на седници одржаној 

20. марта 2002. године утврдио је Предлог одлуке о измени Одлуке о примањима 

посланика у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине.  

Председавајући је отворила претрес.  

У претресу је учествовао посланик Јонике Тођераш.  

Председавајући је ставила на гласање Предлог одлуке о измени Одлуке о 

примањима посланика у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине. Након гласања 

председавајући је констатовала да је Скупштина са 41 гласом ”за”, девет ”против” и шест 

”уздржаних” гласова донела Одлуку о измени Одлуке о примањима посланика у 

Скупштини Аутономне Покрајине Војводине.  

 

ЧЕТРНАЕСТА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О 

ОСНИВАЊУ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ  

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о изменама Одлуке о 

оснивању Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и упутило га Скупштини на 

разматрање и доношење.  
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Предлог одлуке претходно је размотрио Одбор за прописе и предложио Скупштини 

да размотри Предлог одлуке и одлуку донесе у предложеном тексту.  

Посланичка група Демократске странке Србије у Скупштини АП Војводине поднела 

је амандмане I – IV на Предлог одлуке.  

Саша Пашић, посланик у Скупштини АП Војводине поднео је амандмане I – IV и 

Амандман на Амандман И Предлога одлуке.  

Амандмани су достављени Извршном већу АП Војводине, ради давања мишљења. 

Извршно веће АП Војводине прихватило је амандмане посланика Саше Пашића и 

амандмане II и III Посланичке групе Демократске странке Србије у Скупштини АП 

Војводине, који  су на тај начин постали саставни део Предлога одлуке и о њима се 

одвојено не гласа. Извршно веће на седници одржаној 8. маја 2002. године утврдило је 

Амандман на Предлог одлуке.  

Амандмане I и IV Посланичке групе Демократске странке Србије у Скукпштини АП 

Војводине Извршно веће није прихватило.  

Уводно излагање поводом Предлога одлуке поднео је потпредседник Извршног 

већа АП Војводине, Миле Мандић.  

У свом излагању потпредседник Извршног већа АП Војводине изнео је предлог 

Извршног већа АП Војводине да се за директора Фонда за развој Аутономне Покрајине 

Војводине именује Едварг Шегец, за председника Надзорног одбора Ђорђе Мисиркић а 

за чланове Саша Пашић и др Велибор Радусиновић.  

Председавајући је отворила претрес.  

Председавајући је ставила на гласање Амандман I Посланичке групе Демократске 

странке Србије у Скупштини АП Војводине. Након гласања председавајући је 

констатовала да Скупштина са 27 гласова ”за”, 31 ”против” и 10 ”уздржаних” гласова 

није прихватила Амандман И Посланичке групе Демократске странке Србије у Скупштини 

АП Војводине.  

Председавајући је ставила на гласање Амандман IV Посланичке групе Демократске 

странке Србије у Скупштини АП Војводине. Након гласања председавајући је 

констатовала да Скупштина са 15 гласова ”за”, 28 ”против” и 24 ”уздржаних” гласова 

није прихватила Амандман IV Посланичке групе Демократске странке Србије у 

Скупштини АП Војводине.  

Председавајући је ставила на гласање Предлог одлуке о изменама Одлуке о 

оснивању Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине. Након гласања 

председавајући је констатовала да је Скупштина са 57 гласова ”за”, два ”против” и девет 

”уздржаних” гласова донела Одлуку о изменама Одлуке о оснивању Фонда за развој 

Аутономне Покрајине Војводине.  

 

 

 

ПЕТНАЕСТА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧАКА О ИЗРАДИ 

ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ  

Посланик у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине Саша Пашић, на основу 

члана 74. и 75. Пословника Скупштине АП Војводине, поднео је председнику Скупштине 

АП Војводине Предлог закључака о изради Пословника Скупштине АП Војводине.  

Председавајући је отворила претрес.  

Председавајући је ставила на гласање Предлог закључака о изради Пословника 

Скупштине АП Војводине. Након гласања председавајући је констатовала да је 

Скупштина са 74 гласа ”за” донела  

 

З А К Љ У Ч К Е  

1. Постоји потреба да се одмах приступи изради новог Пословника Скупштине 

Аутономне Покрајине Војводине,   
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2. Задужује се секретар Скупштине АП Војводине да, у складу са Одлуком о 

Служби Скупштине АП Војводине, образује стручну радну групу за израду предлога 

пословника,  

3.  Рок за израду предлога пословника и достављање предлога Скупштини 

Аутономне Покрајине Војводине, ради разматрања и доношења је 30. јун 2002. године.  

 

ШЕСНАЕСТА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА 

ФУНКЦИОНЕРА, РУКОВОДЕЋИХ РАДНИКА И РАДНИКА 

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о именовању председника 

и чланова Комисије за решавање стамбених потреба функционера, руководећих радника 

и радника и упутило га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење. 

Предлог одлуке претходно је размотрио Одбор за прописе и предложио Скупштини 

да одлуку донесе, с тим да се у тексту одлуке унесу правно–техничке исправке, као што 

је наведено у извештају Одбора.  

Извештај Одбора за прописе достављен је Извршном већу АП Војводине, ради 

давања мишљења. Извршно веће АП Војводине је прихватило правно–техничке исправке 

Одбора за прописе.  

Уводно излагање поводом Предлога одлуке поднео је потпредседник Извршног 

већа АП Војводине, Петар Мишић.  

Председавајући је отварила претрес.  

Председавајући је ставила на гласање Предлог одлуке о именовању председника и 

чланова Комисије за решавање стамбених потреба функционера, руководећих радника и 

радника. Након гласања председавајући је констатовала да је  Скупштина са 48 гласова 

”за” и два ”уздржана” гласа донела Одлуку о именовању председника и чланова 

Комисије за решавање стамбених потреба функционера, руководећих радника и 

радника.  

 

СЕДАМНАЕСТА тачка дневног реда: ИНФОРМАЦИЈА О ПРОДАЈИ 

НЕПОКРЕТНОСТИ ОДУЗЕТИХ ОД ГРАЂАНА ПО ДИСКРИМИНАТОРСКИМ ЗАКОНИМА 

ДОНЕТИМ ОД 1945. ГОДИНЕ 

Посланик у Скупштини АП Војводине, Ненад Чанак  на основу члана 75. 

Пословника Скупштине АП Војводине упутио је Скупштини Информацију о продаји 

непокретности одузетих од грађана по дискриминаторским законима донетим од 1945. 

године, са Предлогом закључака, на разматрање и одлучивање.   

Председавајући је предложио да се Скупштини поводом Информације обрати 

представник грађана, којима је одузета имовина, Станко Иванчић, који је позван на 

седницу Скупштине. Председавајући је предлог ставио на гласање . Након гласања 

председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласова ”за”, два ”против” и два 

”уздржана” гласа предлог усвојила.  

 Скупштини се обратио Станко Иванчић. 

Председавајући је отворио претрес. 

У претресу су учествовали посланици: Ненад Чанак, Телеки Јулија, Стипан Стипић, 

Ваш Тибор, Милан Дунђерски, Богољуб Тркуља, Пастор Иштван, Јонике Тођераш, 

Јасминка Цвејановић (Богдановић), Радосав Гвоздић, Егереши Шандор, Пушкаш Карољ, 

Томислав Богуновић, Калман Кунтић, Мирослав Мрнуштик, Ђорђе Мисиркић и др Велибор 

Радусиновић.  

Посланик Пастор Иштван предложио је да председавајући одреди паузу како би се 

сачинио усаглашен текст предлога закључака поводом Информације, имајући у виду 

предлоге посланика изнетим у претресу. 

 

Председавајући је одредио паузу до 15,00 часова. 
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На предлог председавајућег утврђен је кворум за даљи рад седнице Скупштине и 

констатовано да је присутно 74 посланика.  

Председавајући је  упознао посланике са усаглашеним текстом предлога 

закључака Информације о продаји непокретности одузетих од грађана по 

дискриминаторским законима донетим од 1945. године, следеће садржине:  

1. Прихвата се Информација о продаји непокретности одузетих од грађана по 

дискриминаторским законима донетим  од 1945. године,  

2. Скупштина Аутономне Покрајине Војводине препоручује мораторијум на продају 

непокретности одузетих  од грађана по дискриминаторским законима из 1945. године до 

законског уређења питања денационализације и обештећења грађана,  

3. Задужује се Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине да до 30. јуна 2002. 

године изради нацрт и предложи Скупштини Аутономне Покрајине Војводине да утврди  

предлог закона о денационализацији и повраћају насилно одузете имовине. 

 У наставку седнице у претресу је учествовао посланик др Велибор Радусиновић.  

 Председавајући је ставио на гласање Информацију о продаји непокретности 

одузетих од грађана по дискриминаторским законима донетим од 1945. године, са 

Предлогом закључака. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 

71 гласом ”за” и осам ”уздржаних” гласова усвојила Информацију о продаји 

непокретности одузетих од грађана по дискриминаторским законима донетим од 1945. 

године и донела  

 

З А К Љ У Ч К Е   

1. Прихвата се Информација о продаји непокретности одузетих од грађана по 

дискриминаторским законима донетим  од 1945. године,  

2. Скупштина Аутономне Покрајине Војводине препоручује мораторијум на продају 

непокретности одузетих  од грађана по дискриминаторским законима из 1945. године до 

законског уређења питања денационализације и обештећења грађана,  

3.  Задужује се Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине да до 30. јуна 2002. 

године изради нацрт и предложи Скупштини Аутономне Покрајине Војводине да утврди  

предлог закона о денационализацији и повраћају насилно одузете имовине.  

 

ОСАМНАЕСТА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ  О  СПАЈАЊУ ПРЕУЗИМАЊЕМ  (ПРИПАЈАЊЕ)  

ДРУШТВА  СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ”ФОРУМ – ИЗДАВАЧКА 

ДЕЛАТНОСТ”, НОВИ САД   И   ДРУШТВА  СА   ОГРАНИЧЕНОМ  ОДГОВОРНОШЋУ 

”ФОРУМ  –  КЕПЕШ  ИФЈУШАГ”,   НОВИ САД,  КАО   ЗАВИСНИХ ПРЕДУЗЕЋА  

МАТИЧНОМ  ПРЕДУЗЕЋУ  ”ФОРУМ”  ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈИ – ЈАВНОМ 

ПРЕДУЗЕЋУ ЗА НОВИНСКО–ИЗДАВАЧКУ  И  ШТАМПАРСКУ  ДЕЛАТНОСТ,  НОВИ 

САД 

Управни одбор ”Форум” Холдинг Јавно преудзеће за новинско–издавачку 

делатност, на седници одржаној 20. фебруара 2002. године донео је Одлуку о спајању 

преузимањем (припајање) друштва са ограниченом одговорношћу ”Форум – издавачка 

делатност”, Нови Сад и друштва са   ограниченом   одговорношћу  ”Форум – Кепеш 

ифјушаг”,  Нови Сад, као зависних предузећа матичном предузећу ”Форум” Холдинг 

корпорацији – Јавном предузећу за новинско–издавачку и штампарску делатност, Нови 

Сад и упутио је Скупштини АП Војводине, ради давања сагласности.  

Одлука је достављена Извршном већу АП Војводине, ради давања мишљења. 

Извршно веће АП Војводине је предложило Скупштини да да сагласност на Одлуку.  

 Одлуку су претходно размотрили Одбор за информисање и Одбор за прописе. 

Одбори су предложили Скупштини да да сагласност на Одлуку о спајању преузимањем 

(припајање) друштва са ограниченом одговорношћу ”Форум – издавачка делатност”, 

Нови Сад и друштва са ограниченом одговорношћу ”Форум – Кепеш ифјушаг”, Нови Сад, 
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као зависних предузећа матичном предузећу ”Форум” Холдинг корпорацији – Јавном 

предузећу за новинско–издавачку и штампарску делатност, Нови Сад.  

Председавајући је отворио претрес.  

У претресу су учествовали посланици: Пал мр Тибор, Пастор Иштван, Варга Ф. 

Јожеф и Рафаил Русковски, покрајински секретар за информисање.  

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о давању сагласности на 

Одлуку о спајању преузимањем (припајање) друштва са ограниченом одговорношћу 

”Форум – издавачка делатност”, Нови Сад и друштва са ограниченом одговорношћу 

”Форум – Кепеш ифјушаг”, Нови Сад, као зависних предузећа матичном предузећу 

”Форум” Холдинг корпорацији – Јавном предузећу за новинско–издавачку и штампарску 

делатност, Нови Сад. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 

58 гласа ”за”, једним ”против” и 16 ”уздржаних” гласова донела Одлуку о давању 

сагласности на Одлуку о спајању преузимањем (припајање) друштва са ограниченом 

одговорношћу ”Форум – издавачка делатност”, Нови Сад и друштва са ограниченом 

одговорношћу ”Форум – Кепеш ифјушаг”, Нови Сад, као зависних предузећа матичном 

предузећу ”Форум” Холдинг корпорацији – Јавном предузећу за новинско–издавачку и 

штампарску делатност, Нови Сад. 

 

ДЕВЕТНАЕСТА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ  О ПОДЕЛИ  ”ФОРУМ”  ХОЛДИНГ  КОРПОРАЦИЈЕ – 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА   ЗА  НОВИНСКО–ИЗДАВАЧКУ  И   ШТАМПАРСКУ  

ДЕЛАТНОСТ, НОВИ САД  

Управни одбор ”Форум” Холдинг на седници одржаној 27. фебруара 2002. године 

донео је Одлуку о подели ”Форум” Холдинг корпорације – Јавног предузећа за новинско–

издавачку и штампарску делатност, Нови Сад и упутио је Скупштини АП Војводине, ради 

давања сагласности.  

Одлука је достављена Извршном већу АП Војводине, ради давања мишљења. 

Извршно веће је предложило Скупштини АП Војводине да да сагласност на Одлуку.  

Одлуку су претходно размотрили Одбор за информисање и Одбор за прописе. 

Одбори су предложили Скупштини да донесе Одлуку о давању сагласности на Одлуку о 

подели ”Форум” Холдинг корпорације Јавног предузећа за новинско–издавачку и 

штампарску делатност, Нови Сад.   

Председавајући је отворио претрес.  

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о давању сагласности на 

Одлуку о подели ”Форум” Холдинг корпорације Јавног предузећа за новинско–издавачку 

и штампарску делатност, Нови Сад.  Након гласања председавајући је констатовао да је 

Скупштина са 55 гласа ”за”, једним ”против” и 20 ”уздржана” гласа донела Одлуку о 

давању сагласности на Одлуку о подели ”Форум” Холдинг корпорације Јавног предузећа 

за новинско–издавачку и штампарску делатност, Нови Сад.   

 

ДВАДЕСЕТА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ 

ОДГОВОРНОГ УРЕДНИКА НОВИНА    ”ЛИБЕРТАТЕА” 

Одбор за информисање, на седници одржаној 4. априла 2002. године утврдио је 

Предлог одлуке о разрешењу одговорног уредника новина ”Либертатеа” и на основу 

члана 108. Пословника Скупштине АП Војводине упутио га Скупштини на разматрање и 

одлучивање.  

Председавајући је отворио претрес.  

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу одговорног 

уредника новина ”Либертатеа”. Након гласања председавајући је констатовао да је 

Скупштина са 80 гласова ”за” донела Одлуку о разрешењу одговорног уредника новина 

”Либертатеа”.  
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ДВАДЕСЕТПРВА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ 

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ 

ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ  

Посланички колегијум Демократске опозиције Србије за Војводину , на седници 

одржаној 7. маја 2002. године утврдио је Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору 

председника и чланова одбора Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.  

 Председавајући је отворио претрес. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору 

председника и чланова одбора Скупштине Аутономне Покрајине Војводине. Након 

гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 81 гласом ”за” донела Одлуку 

о изменама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне 

Покрајине Војводине.  

 

 

ДВАДЕСЕТДРУГА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНИ 

ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ  

Посланички колегијум Демократске опозиције Србије за Војводину , на седници 

одржаној 7. маја 2002. године утврдио је Предлог одлуке о допуни Пословника 

Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.  

Председавајући је отворио претрес.  

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о допуни Пословника 

Скупштине Аутономне Покрајине Војводине. Након гласања председавајући је 

констатовао да је Скупштина већином гласова, уз два ”уздржана” гласа, донела Одлуку о 

допуни Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.  

 

ДВАДЕСЕТТРЕЋА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И 

ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ”ДНЕВНИК”  ХОЛДИНГ ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ЗА 

НОВИНСКО–ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ 

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о изменама и допунама 

Одлуке о ”Дневник” Холдинг јавном предузећу за новинско–издавачку делатност и 

упутило га Скупштини на разматрање и доношење по хитном поступку.  

Додатно образложење Предлога одлуке поднео је покрајински секретар за 

информације, Рафаил Русковски.  

Председавајући је отворио претрес.  

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о изменама и допунама 

Одлуке о ”Дневник” Холдинг јавном предузећу за новинско–издавачку делатност. Након 

гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 78 гласа ”за” донела Одлуку 

о изменама и допунама Одлуке о ”Дневник” Холдинг јавном предузећу за новинско–

издавачку делатност. 

  

ДВАДЕСЕТЧЕТВРТА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕНОСУ 

СРЕДСТАВА ”ДНЕВНИК” ХОЛДИНГ АКЦИОНАРСКОМ ДРУШТВУ ЗА НОВИНСКО–

ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ 

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о преносу средстава 

”Дневник” Холдинг акционарском друштву за новинско–издавачку делатност и упутило 

га Скупштини на разматрање и доношење по хитном поступку.  

Председавајући је отворио претрес.  

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о преносу средстава 

”Дневник” Холдинг акционарском друштву за новинско–издавачку делатност. Након 

гласања председавајући је констатовао да је Скупаштина са 74 гласа ”за” донела Одлуку 

о преносу средстава ”Дневник” Холдинг акционарском друштву за новинско–издавачку 

делатност.  
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ДВАДЕСЕТПЕТА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ПРОМЕНИ ОБЛИКА ”ДНЕВНИК” ХОЛДИНГ ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА У АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО 

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о давању сагласности на 

Одлуку о промени облика ”Дневник” Холдинг јавног предузећа у акционарско друштво и 

упутило га Скупштини на разматрање и доношење по хитном поступку.  

Председавајући је отворио претрес.  

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о давању сагласности на 

Одлуку о промени облика ”Дневник” Холдинг јавног предузећа у акционарско друштво. 

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа ”за” донела 

Одлуку о давању сагласности на Одлуку о промени облика ”Дневник” Холдинг јавног 

предузећа у акционарско друштво.  

 

ДВАДЕСЕТШЕСТА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ПРВОЈ ЕМИСИЈИ АКЦИЈА ”ДНЕВНИК” ХОЛДИНГ 

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА НОВИНСКО–ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ  

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о давању сагласности на 

Одлуку о првој емисији акција ”Дневник” Холдинг Акционарско друштво за новинско–

издавачку делатност и упутило га Скупштини на разматрање и доношење по хитном 

поступку.  

Председавајући је отворио претрес.  

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о давању сагласности на 

Одлуку о првој емисији акција ”Дневник” Холдинг Акционарско друштво за новинско–

издавачку делатност. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 

73 гласа ”за” донела Одлуку о давању сагласности на Одлуку о првој емисији акција 

”Дневник” Холдинг Акционарско друштво за новинско–издавачку делатност.  

 

ДВАДЕСЕТСЕДМА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ”ДНЕВНИК” ХОЛДИНГ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА 

НОВИНСКО–ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ, НОВИ САД 

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о давању сагласности на 

Статут ”Дневник” Холдинг акционарског друштва за новинско–издавачку делатност, Нови 

Сад и упутило га Скупштини на разматрање и доношење по хитном поступку.  

Председавајући је отворио претрес.  

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о давању сагласности на 

Статут ”Дневник” Холдинг акционарског друштва за новинско–издавачку делатност, Нови 

Сад.   Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 76 гласа ”за” 

донела Одлуку о давању сагласности на Статут ”Дневник” Холдинг акционарског 

друштва за новинско–издавачку делатност, Нови Сад.  

 

Председавајући је обавестио посланике да је окончан рад по усвојеном дневном 

реду, а да из техничких разлога, посланичка питања посланици неће моћи постављати 

на 15. седници Скупштине. Посланичка питања у писменом облику посланици могу 

достављати председнику Скупштине АП Војводине до следеће седнице Скупштине.  

Посланичка питања у писменом облику поставили су посланици: Пушкаш Карољ, 

Др Лоди Г. Габор, Јасминка (Богдановић) Цвејановић, Телеки Јулија и Славољуб 

Грозданов.  

Посланик Живан Милутиновић незадовољан добијеним одговором на постављено 

посланичко питање на 14. седници Скупштине, затражио је на основу члана 138. став 1. 

Пословника Скупштине АП Војводине, да се на наредној седници Скупштине отвори 

претрес о добијеном одговору на постављено посланичко питање.  

Посланик Бранислав Бараксадић, пошто није добио одговор на питање које је 

поставио на 14. седници Скупштине, поново је поставио два посланичка питања.  
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Стенограм са ове седнице саставни је део записника.  

 

Седница је закључена у 16,04 часова.  

 

 

                 СЕКРЕТАР                            ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,                                     СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ, 

        Марија Жекић, с.р                       Ненад Чанак, с.р. 


