ЗАПИСНИК
са 16. седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 27. јуна и у
наставку 3. јула 2002. године, у Великој сали Скупштине АП Војводине.
Седница је 27. јуна почела у 10,40 часова.
Седницом је до завршетка треће тачке дневног реда председавао Ненад Чанак,
председник Скупштине АП Војводине, а у наставку седницом је председавала Јелена
Јевтић, потпредседник Скупштине АП Војводине.
Од укупног броја посланика седници је присуствовало 103 посланика.
Одсуство са седнице Скупштине оправдали су посланици: Бурањ проф. др Бела,
Александар Грлић, Александар Јевтић, Златко Миличевић, Ненад Петриновић, Бела
Тонковић, др Предраг Филипов и Хорват Ласло. Према евиденцији седници Скупштине
нису присуствовали посланици: Биачи Антал, Радосав Гвоздић, Миленко Јекић, Живан
Павин, Драгомир Пудар, Томислав Ранисав, Душан Стојковић и Телеки Јулија.
Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине присуствују
председник и чланови Извршног већа АП Војводине 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 АП Војводине.
Записник са 15. седнице Скупштине АП Војводине, одржане 8. маја и 9. маја
2002. године достављен је посланицима уз сазив за 16. седницу Скупштине Аутономне
Покрајине Војводине.
Председавајући је ставио на гласање записник са 15. седнице Скупштине
одржане 8. маја и 9. маја 2002. године. Након гласања председавајући је констатовао
да је Скупштина са 86 гласова ”за”, 10 ”против” и једним уздржаним усвојила
записник са 15. седнице Скупштине АП Војводине.
Предлог дневног реда посланицима је достављен уз сазив за 16. седницу
Скупштине.
Извршно веће АП Војводине доставило је Скупштини на разматрање по хитном
поступку, а у складу са чланом 91. Пословника Скупштине АП Војводине – Предлог
закона о изменама и допунама Закона о приватизацији, Предлог одлуке о делокругу,
организацији и начину рада Дирекције за робне резерве Аутономне Покрајине
Војводине и Предлог одлуке о оснивању Јавног предузећа за просторно и
урбанистичко планирање и пројектовање.
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 Извршног већа АП Војводине, да
се Предлог закона о изменама и допунама Закона о приватизацији, донесе по хитном
поступку, у складу са чланом 92, а у вези са чланом 102. Пословника Скупштине АП
Војводине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 76
гласова ”за” и три уздржана предлог усвојила.
Председавајући је ставио на гласање предлог Извршног већа АП Војводине, да
се Предлог одлуке о делокругу, организацији и начину рада Дирекције за робне
резерве Аутономне Покрајине Војводине донесе по хитном поступку. Након гласања
председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласова ”за” предлог усвојила.
Председавајући је ставио на гласање предлог Извршног већа АП Војводине да
се Предлог одлуке о оснивању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко
планирање и пројектовање донесе по хитном поступку. Након гласања председавајући
је констатовао да је Скупштина са 82 гласа ”за” предлог усвојила.

Посланик у Скупштини АП Војводине, Ненад Чанак предложио је да се дневни
ред 16. седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда – Предлог одлуке о
употреби историјског знамења Аутономне Покрајине Војводине.
Председавајући је ставио на гласање да се предложени дневни ред 16. седнице
Скупштине допуни новом тачком дневног реда – Предлог одлуке о употреби
историјског знамења Аутономне Покрајине Војводине. Након гласања председавајући
је констатовао да је Скупштина са 77 гласова ”за”, 11 ”против” и три уздржана
предлог усвојила.
Извршно веће АП Војводине предложило је да се дневни ред 16. седнице
Скупштине допуни новим тачкама дневног реда – Предлог амандмана на Предлог
закона о систему заштите животне средине и Информација о реализацији пролећне
сетве и припремама за жетву у АП Војводини у 2002. години.
Председавајући је ставио на гласање да се предложени дневни ред 16. седнице
Скупштине допуни новом тачком дневног реда – Предлог амандмана на Предлог
закона о систему заштите животне средине. Након гласања председавајући је
констатовао да је Скупштина са 89 гласова ”за” предлог усвојила.
Председавајући је ставио на гласање да се предложени дневни ред 16. седнице
Скупштине допуни новом тачком дневног реда – Информација о реализацији пролећне
сетве и припремама за жетву у АП Војводини у 2002. години. Након гласања
председавајући је констатовао да је Скупштина са 87 гласова ”за” предлог усвојила.
Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт Скупштине АП
Војводине утврдио је предлоге одлука о именовању председника и чланова Савета
Универзитета у Новом Саду, савета факултета у саставу Универзитета у Новом Саду,
председника и чланова управних и надзорних одбора установа у области културе, које
Скупштина именује на основу Закона о утврђивању одређених надлежности аутономне
покрајине, и упутио их Скупштини, на разматрање и доношење.
Председавајући је ставио на гласање да се предложени дневни ред 16. седнице
Скупштине допуни предлозима одлука Одбора за образовање, науку,
културу,
омладину и спорт. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са
78 гласова ”за” предлог усвојила.
Управни одбор Јавног предузећа ”Војводинашуме”, Нови Сад доставио је
Скупштини Статут Јавног предузећа ”Војводинашуме”, Нови Сад, ради давања
сагласности.
Председавајући је ставио на гласање да се предложени дневни ред 16. седнице
Скупштине допуни новом тачком дневног реда – Статут Јавног предузећа
”Војводинашуме”, Нови Сад (давање сагласности). Након гласања председавајући је
констатовао да је Скупштина са 79 гласова ”за” предлог усвојила.
Посланички колегијум Демократске опозиције Србије за Војводину у Скупштини
АП Војводине утврдио је Предлог одлуке о допуни Одлуке о избору председника и
чланова одбора Скупштине Аутономне Покрајине Војводине и упутио га Скупштини, на
разматрање и доношење.
Председавајући је ставио на гласање да се предложени дневни ред 16. седнице
Скупштине допуни новом тачком дневног реда – Предлог одлуке о допуни Одлуке о
избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 76 гласова ”за”
предлог усвојила.
Одбор за информисање Скупштине АП Војводине утврдио је Предлог одлуке о
именовању чланова Привременог управног одбора Новинско–издавачке установе
”Хрватска ријеч” и Предлог одлуке о именовању чланова Надзорног одбора Новинско–
издавачке установе ”Хрватска ријеч” и упутио их Скупштини, на разматрање и
доношење.
Председавајући је ставио на гласање да се предложени дневни ред 16. седнице
Скупштине допуни новим тачкама дневног реда – Предлог одлуке о именовању
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чланова Привременог управног одбора Новинско–издавачке установе ”Хрватска ријеч”
и Предлог одлуке о именовању чланова Надзорног одбора Новинско–издавачке
установе ”Хрватска ријеч”. Након гласања председавајући је констатовао да је
Скупштина са 81 гласом ”за” предлог усвојила.
Управни одбор Јавног предузећа ”Мађар Со” упутио је Скупштини Статут Јавног
предузећа ”Мађар Со”, ради давања сагласности.
Председавајући је ставио на гласање да се предложени дневни ред 16. седнице
Скупштине допуни новом тачком дневног реда – Статут Јавног предузећа ”Мађар Со”
(давање сагласности). Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина
са 73 гласова ”за” предлог усвојила.
Посланик у Скупштини АП Војводине, Саша Пашић предложио је да се дневни
ред 16. седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда – Предлог одлуке о
оснивању Јавног предузећа за управљање националним парком на територији АП
Војводине.
Председавајући је ставио на гласање да се предложени дневни ред 16. седнице
Скупштине допуни новом тачком – Предлог одлуке о оснивању Јавног предузећа за
управљање националним парком на територији АП Војводине. Након гласања
председавајући је констовао да је Скупштина са 79 гласова ”за” предлог усвојила.
Пошто није било више предлога за измену и допуну предложеног дневног реда
председавајући је ставио на гласање дневни ред предложен за 16. седницу
Скупштине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 84
гласова ”за”, једним ”против” и осам уздржаних усвојила следећи
ДНЕВНИ РЕД:
1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПОТПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УПОТРЕБИ ИСТОРИЈСКОГ ЗНАМЕЊА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ЗА 2002. ГОДИНУ,
4. ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРИВАТИЗАЦИЈИ,
5. УТВРЂИВАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О СИСТЕМУ
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
6. ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ЛЕКАРСКИМ КОМОРАМА,
7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО
И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДЕЛОКРУГУ, ОРГАНИЗАЦИЈИ И НАЧИНУ РАДА
ДИРЕКЦИЈЕ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА СПОРТ,
10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОКРАЈИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА,
11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ УТВРЂИВАЊА ПОДРУЧЈА ЗА УПИС ДЕЦЕ У
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ,
13. ИНФОРМАЦИЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЛЕЋНЕ СЕТВЕ И ПРИПРЕМАМА
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ЗА ЖЕТВУ У АП ВОЈВОДИНИ У 2002. ГОДИНИ,
14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА
У НОВОМ САДУ,
15.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА:
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ,
МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
ПРИРОДНО–МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ У НОВОМ САДУ,
ФАКУЛТЕТА ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ У НОВОМ САДУ,
ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ,
ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА ”МИХАЈЛО ПУПИН” У ЗРЕЊАНИНУ,
УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА У СОМБОРУ,
ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ,

16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА АРХИВА ВОЈВОДИНЕ У
НОВОМ САДУ,
17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА
ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ У НОВОМ САДУ,
18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА МУЗЕЈА ВОЈВОДИНЕ У
НОВОМ САДУ,
19. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА СРПСКОГ НАРОДНОГ
ПОЗОРИШТА У НОВОМ САДУ,
20. СТАТУТ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
НОВИ САД (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ),
21. СТАТУТ ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”,
НОВИ САД (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ),
22. СТАТУТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”ВОЈВОДИНАШУМЕ”, НОВИ САД
(ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ),
23. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ЗА 2001. ГОДИНУ И ПРОГРАМИ РАДА
ЗА 2002. ГОДИНУ:
– ЈП ”ДНЕВНИК” ХОЛДИНГ,
– ЈП ”ДНЕВНИК–ПОЉОПРИВРЕДНИК”,
– ЈП ”ФОРУМ” ХОЛДИНГ,
– НИЈП ”7 НАП”,
– НИУ ”ХЛАС ЉУДУ”,
– НИУ ”ЛИБЕРТАТЕА”,
– НИУ ”РУСКЕ СЛОВО”,
24. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПРИВРЕМЕНОГ УПРАВНОГ
ОДБОРА НОВИНСКО–ИЗДАВАЧКЕ УСТАНОВЕ ”ХРВАТСКА РИЈЕЧ”,
25. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
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НОВИНСКО–ИЗДАВАЧКЕ УСТАНОВЕ ”ХРВАТСКА РИЈЕЧ”,
26. СТАТУТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”МАЂАР СО”, НОВИ САД
(ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ),
27. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ
НАЦИОНАЛНИМ ПАРКОМ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ.
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 предлог усвојила.

1.
тачка
дневног
реда:
ПРЕДЛОГ
ОДЛУКЕ
О
РАЗРЕШЕЊУ
ПОТПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Мирољуб Љешњак, потпредседник Скупштине Аутономне Покрајине Војводине
поднео је оставку на функцију потпредседника Скупштине Аутономне Покрајине
Војводине, коју је и усмено образложио.
Пошто се о поднетој оставци не отвара претрес, Скупштина је констатовала да
је Мирољуб Љешњак разрешен функције потпредседника Скупштине Аутономне
Покрајине Војводине, са 27. јуном 2002. године.
Председавајући је захвалио Мирољубу Љешњаку на досадашњем раду и
доприносу који је дао у раду Скупштине.
2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УПОТРЕБИ ИСТОРИЈСКОГ
ЗНАМЕЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Посланик у Скупштини АП Војводине Ненад Чанак, на основу члана 75.
Пословника Скупштине АП Војводине, упутио је Скупштини Предлог одлуке о употреби
историјског знамења Аутономне Покрајине Војводине, на разматрање и доношење.
Ближе објашњење садржаја грба чија се употреба предлаже Предлогом одлуке
дао је директор Музеја Града Новог Сада, господин Илија Комненовић.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали посланици: Донка Станчић, Милорад Катанић, Ненад
Чанак, Стево Бобић, Мирољуб Љешњак, проф. др Драгољуб Живковић, Бранислав
Мијатов, Калман Кунтић и др Велибор Радусиновић.
Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о употреби историјског
знамења Аутономне Покрајине Војводине. Након гласања председавајући је
констатовао да је Скупштина са 68 гласова ”за”, 11 ”против” и шест уздржаних донела
Одлуку о употреби историјског знамења Аутономне Покрајине Војводине.
3. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2002. ГОДИНУ
Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине утврдило је Предлог одлуке о
буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2002. годину и упутило га Скупштини АП
Војводине, на разматрање и доношење.
Предлог одлуке претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије и
предложио Скупштини да размотри Предлог одлуке и одлуку донесе у предложеном
тексту.
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Уводно излагање поводом Предлога одлуке поднео је члан Извршног већа АП
Војводине и покрајински секретар за финансије, Ђорђе Мисиркић.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали посланици: Стеван Коларевић, мр Пал Тибор,
др Велибор Радусиновић, Богољуб Тркуља, проф. др Драгољуб Живковић, Стево
Бобић, Петар Пешић, Пастор Иштван, Петар Илић, др Предраг Ђурић, Живан
Милутиновић, Берковић Ђерђ и покрајински секретар за финансије, Ђорђе Мисиркић.
Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о буџету Аутономне
Покрајине Војводине за 2002. годину. Након гласања председавајући је констатовао
да је Скупштина са 67 гласова ”за” донела Одлуку о буџету Аутономне Покрајине
Војводине за 2002. годину.
Председавајући је одредио паузу у трајању од једног часа.
У наставку седницом је председавала Јелена Јевтић, потпредседник Скупштине
АП Војводине.
На предлог председавајућег утврђен је кворум за даљи рад седнице Скупштине
и констатовано да седници присуствује 64 посланика.
4. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О ПРИВАТИЗАЦИЈИ
Извршно веће АП Војводине доставило је Скупштини АП Војводине Предлог
закона о изменама и допунама Закона о приватизацији.
Уводно излагање поводом Предлога закона поднео је члан Извршног већа АП
Војводине и покрајински секретар за приватизацију, предузетништво, мала и средња
предузећа, Пастор Иштван.
Председавајући је отворила претрес.
Председник Одбора за приватизацију, др Радомир Поповић обавестио је
Скупштину да је пре почетка седнице Скупштине одржана седница Одбора за
приватизацију. Одбор је предлажио Скупштини да утврди Предлог закона о изменама
и допунама Закона о приватизацији и достави га Народној скупштини Републике
Србије, на разматрање и одлучивање.
У претресу су учествовали посланици Живан Милутиновић и др Радомир
Поповић.
Председавајући је ставила на гласање Предлог закона о изменама и допунама
Закона о приватизацији. Након гласања председавајући је констатовала да је
Скупштина са 68 гласова ”за” утврдила Предлог закона о изменама и допунама Закона
о приватизацији, који ће се доставити Народној скупштини Републике Србије, на
разматрање и одлучивање.
Председавајући је обавестила Скупштину да ће се пета тачка дневног реда
– Утврђивање амандмана на Предлог закона о систему заштите животне
средине разматрати као последња тачка дневног реда, пошто није присутан
представник предлагача на седници Скупштине.
6. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ЛЕКАРСКИМ КОМОРАМА
Председник Одбора за здравство, социјалну политику и рад, др Марија Попин
обавестила је Скупштину да је у паузи седнице Скупштине одржана седница Одбора.
Имајући у виду сугестије Извршног већа АП Војводине, ставове Одбора за прописе и
Одбора за утврђивање и остваривање надлежности Аутономне Покрајине Војводине,

6

Одбор је закључио да као овлашћени предлагач, у складу са чланом 84. Пословника
Скупштине АП Војводине, повуче Предлог закона о лекарским коморама.
7. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ
Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о оснивању Јавног
преудзећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање и упутило га
Скупштини АП Војводине, на разматрање и одлучивање, по хитном поступку.
Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за урбанизам, стамбено–
комуналне делатности и заштиту животне средине и Одбор за прописе. Одбори су
предложили Скупштини да размотри Предлог одлуке и одлуку донесе у предложеном
тексту.
Уводно излагање поводом Предлога одлуке поднео је члан Извршног већа АП
Војводине и покрајински секретар за архитектуру, урбанизам и градитељство, Лазар
Кузманов.
Председавајући је отворила претрес.
Председавајући је ставила на гласање Предлог одлуке о оснивању Јавног
предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање. Након гласања
председавајући је констатовала да је Скупштина са 72 гласа ”за” донела Одлуку о
оснивању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање.
8. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДЕЛОКРУГУ, ОРГАНИЗАЦИЈИ И
НАЧИНУ РАДА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ
Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о делокругу,
организацији и начину рада Дирекције за робне резерве Аутономне Покрајине
Војводине и упутило га Скупштини АП Војводине, на разматрање и доношење, по
хитном поступку.
Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за пољопривреду и село и
Одбор за прописе. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог одлуке и
одлуку донесе у предложеном тексту.
Уводно излагање поводом Предлога одлуке 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 Предлог одлуке о делокругу,
организацији и начину рада Дирекције за робне резерве Аутономне Покрајине
Војводине. Након гласања председавајући је констатовала да је Скупштина донела
Одлуку о делокругу, организацији и начину рада Дирекције за робне резерве
Аутономне Покрајине Војводине.
9. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ
ЗАВОДА ЗА СПОРТ
Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о оснивању
Покрајинског завода за спорт и упутило га Скупштини АП Војводине, на разматрање и
доношење.
Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за образовање, науку, културу,
омладину и спорт и Одбор за прописе. Одбори су предложили Скупштини да размотри
Предлог одлуке и одлуку донесе у предложеном тексту.
Уводно излагање поводом Предлога одлуке поднела је члан Извршног већа и
покрајински секретар за спорт и омладину, Снежана Лакићевић–Стојачић.
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Председавајући је отворила претрес.
У претресу су учествовали посланици: Петар Пешић, Рафаил Русковски,
проф. др Драгољуб Живковић, председник Извршног већа АП Војводине, Ђорђе Ђукић
и покрајински секретар за спорт и омладину, Снежана Лакићевић–Стојачић.
На предлог председавајућег утврђен је кворум за даљи рад седнице Скупштине
и констатовано да седници присуствује 68 посланика.
Председавајући је ставила на гласање Предлог одлуке о оснивању Покрајинског
завода за спорт. Након гласања председавајући је констатовала да је Скупштина са 57
гласова ”за” донела Одлуку о оснивању Покрајинског завода за спорт.
10.
тачка
дневног
реда:
ПРЕДЛОГ
ОДЛУКЕ
О
ПОКРАЈИНСКИМ
АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА
Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о покрајинским
административним таксама и упутило га Скупштини АП Војводине, на разматрање и
доношење.
Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за буџет и финансије и Одбор
за прописе. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог одлуке и одлуку
донесе у предложеном тексту.
Уводно излагање поводом Предлога одлуке поднео је члан Извршног већа АП
Војводине и покрајински секретар за финансије, Ђорђе Мисиркић.
Председавајући је отворила претрес.
Председавајући је ставила на гласање Предлог одлуке о покрајинским
административним таксама. Након гласања председавајући је констатовала да је
Скупштина са 58 гласова ”за” донела Одлуку о покрајинским административним
таксама.
11. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ
Посланички колегијум Демократске опозиције Србије за Војводину у Скупштини
АП Војводине утврдио је Предлог одлуке о допуни Одлуке о избору председника и
чланова одбора Скупштине Аутономне Покрајине Војводине и упутио га Скупштини на
разматрање и доношење.
Председавајући је отворила претрес.
У претресу су учествовали посланици: Ђорђе Милић, Стево Бобић, Бранислав
Мијатов, потпредседник Скупштине АП Војводине Мирослав Мрнуштик, и председник
Посланичког колегијума Демократске опозиције Србије за Војводину у Скупштини АП
Војводине, Саша Пашић.
Председавајући је ставила на гласање Предлог одлуке о допуни Одлуке о
избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.
Након гласања председавајући је констатовала да је Скупштина са 61 гласом ”за”
донела Одлуку о допуни Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине
Аутономне Покрајине Војводине.
12. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ УТВРЂИВАЊА
ПОДРУЧЈА ЗА УПИС ДЕЦЕ У ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о начину утврђивања
подручја за упис деце у основне школе и упутило га Скупштини АП Војводине, на
разматрање и доношење.
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Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за образовање, науку, културу,
омладину и спорт и Одбор за прописе. Одбори су предложили Скупштини да размотри
Предлог одлуке и одлуку донесе у предложеном тексту.
Уводно излагање поводом Предлога одлуке поднео је члан Извршног већа и
покрајински секретар за образовање и културу, Буњик Золтан.
Председавајући је отворила претрес.
Председавајући је ставила на гласање Предлог одлуке о начину утврђивања
подручја за упис деце у основне школе. Након гласања председавајући је
констатовала да је Скупштина са 62 гласа ”за” донела Одлуку о начину утврђивања
подручја за упис деце у основне школе.
13. тачка дневног реда: ИНФОРМАЦИЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЛЕЋНЕ СЕТВЕ
И ПРИПРЕМАМА ЗА ЖЕТВУ У АП ВОЈВОДИНИ У 2002. ГОДИНИ
Извршно веће АП Војводине упутило је Скупштини АП Војводине Информацију о
реализацији пролећне сетве и припремама за жетву у АП Војводини у 2002. години, са
Предлогом закључака, на разматрање и одлучивање.
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: Славко Ђорђевић, др Радомир Поповић,
Павела Јано, Петар Пешић, Живан Милутиновић, Стево Бобић, Рафаил Русковски,
Зоран Велимировић и Бранислав Мијатов и покрајински секретар за пољопривреду,
водопривреду и шумарство, мр Игор Курјачки.
Посланик Петар Пешић је предложио да се Предлогу закључака под ИИ дода
нова тачка, која гласи: ”Да се по хитном поступку преиспита рад Министра
пољопривреде и водопривреде, др Драгана Веселинова, да се смени и на његово
место изабере стручно лице.”.
Председавајући је ставила на гласање Информацију о реализацији пролећне
сетве и припремама за жетву у АП Војводини у 2002. години, са Предлогом закључака
Извршног већа АП Војводине. Након гласања председавајући је констатовала да је
Скупштина са 75 гласова ”за” усвојила Информацију о реализацији пролећне сетве и
припремама за жетву у АП Војводини у 2002. години и донела
ЗАКЉУЧКЕ
I Предлаже се Савезној влади:
1. Да, у оквиру хармонизације односа са Европском Унијом примени мере које се
користе у Европској Унији ради заштите пољопривредних и прехрамбених производа
(прелевмани редовни, сезонски, субвенције и остале мере подстицаја).
2. Да се либерализује извоз брашна.
II Предлаже се Влади Републике Србије:
1. Да учини максималне напоре и изнађе могућност за откуп свих тржишних
вишкова меркантилне пшенице, рода 2002. године.
2. Да, због немогућности обезбеђивања контроле квалитета меркантилне
пшенице на терену, сва пшеница буде откупљена по јединственој цени од 7,5 динара,
уколико испуњава ЈУС квалитет.
3. Да, пшеница откупљена за потребе дирекција за робне резерве буде
исплаћена у највише 3 рате.
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4. Да, ради изузетног значаја производње хлебног жита у Републици, преко
Републичке дирекције за робне резерве, откупи све количине понуђеног квалитетног
семена пшенице овогодишње продукције.
5. Да се у откуп овогодишњег рода укључе сви складиштари са територије
Војводине који су прошле године коректно пословали и испунили своје обавезе према
држави и корисницима.
6. Да обезбеди повољне банкарске кредите код пословних банака са каматним
стопама испод 10% на годишњем нивоу, а ова средства да се усмере произвођачима и
прерађивачима пшенице (као што је учињено код откупа малина).
7. Да, приликом евиденције откупа пшенице за потребе Дирекције за робне
резерве, максимално смањи администрирање.
Пошто је Скупштина донела Закључке које је предложило Извршно веће АП
Војводине, председавајући је констатовала да нема потребе да се гласа о предлогу
посланика Петра Пешића о допуни Закључака.
После ове тачке седница Скупштине је прекинута. О наставку седнице
посланици ће бити накнадно обавештени.
Први део седнице Скупштине закључен је у 16,28 часова.
16. седница Скупштине Аутономне Покрајине Војводине
наставила је са радом 3. јула 2002. године у Великој сали Скупштине
АП Војводине, са почетком у 11,35 часова
Седницом је од 14. до средине 22. тачке дневног реда председавао Ненад
Чанак, председник Скупштине АП Војводине, а у наставку седницом је председавала
Јелена Јевтић, потпредседник Скупштине АП Војводине.
Од укупног броја посланика седници Скупштине је присуствовало 97 посланика.
Одсуство са седнице Скупштине оправдали су посланици: Донка Станчић,
Душан Стојковић, Бела Тонковић, др Предраг Филипов и Гордана Чомић, а према
евиденцији седници Скупштине нису присуствовали посланици: Биачи Антал, проф. др
Бурањ Бела, Илија Војиновић, Радосав Гвоздић, Милан Дунђерски, Ишпановић
Иштван, Александар Јевтић, др Миодраг Максић, Ђорђе Мисиркић, Борислав
Новаковић, мр Пал Тибор,
др Радомир Поповић, Драгомир Пудар, Томислав
Ранисав, Срђан Савулов, Срђан Тешић и др Тот Тивадар.
Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине присуствују
чланови Извршног већа АП Војводине и представници средстава јавног информисања.
Скупштина је наставила са радом по преосталим тачкама дневног реда који је
усвојен 27. јуна 2002. године.
14. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ
Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт Скупштине АП
Војводине утврдио је Предлог одлуке о именовању чланова Савета Универзитета у
Новом Саду и на основу члана 108. став 1. Пословника Скупштине АП Војводине
упутио га Скупштини, на разматрање и доношење.
Председавајући је отворио претерес.
Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању чланова
Савета Универзитета у Новом Саду. Након гласања председавајући је констатовао да
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је Скупштина са 62 гласа ”за”, једним ”против” и 11 уздржаних донела Одлуку о
именовању чланова Савета Универзитета у Новом Саду.
15. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
САВЕТА :
– ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
– ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
– ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
– ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
– ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ,
– МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
– ПРИРОДНО–МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
– АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ У НОВОМ САДУ,
– ФАКУЛТЕТА ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ У НОВОМ САДУ,
– ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ,
– ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА ”МИХАЈЛО ПУПИН” У ЗРЕЊАНИНУ,
– УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА У СОМБОРУ,
– ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт Скупштине АП
Војводине утврдио је предлоге одлука о именовању чланова савета факултета у
саставу Универзитета у Новом Саду и упутио их Скупштини АП Војводине на основу
члана 108. став 1. Пословника Скупштине АП Војводине, на разматрање и доношење.
Председавајући је предложио да се води заједнички претрес, а да се о сваком
предлогу одлуке гласа појединачно.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу је учествовао посланик Ђорђе Суботић.
Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању чланова
Савета Пољопривредног факултета у Новом Саду. Након гласања председавајући је
констатовао да је Скупштина са 74 гласова ”за” и два уздржана донела Одлуку о
именовању чланова Савета Пољопривредног факултета у Новом Саду.
Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању чланова
Савета Филозофског факултета у Новом Саду. Након гласања председавајући је
констатовао да је Скупштина са 76 гласова ”за” два ”против” и једним уздржаним
донела Одлуку о именовању чланова Савета Филозофског факултета у Новом Саду.
Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању чланова
Савета Технолошког факултета у Новом Саду. Након гласања председавајући је
констатовао да је Скупштина са 77 гласова ”за” и пет уздржаних донела Одлуку о
именовању чланова Савета Технолошког факултета у Новом Саду.
Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању чланова
Савета Правног факултета у Новом Саду. Након гласања председавајући је
констатовао да је Скупштина са 78 гласова ”за” и осам уздржаних донела Одлуку о
именовању чланова Савета Правног факултета у Новом Саду.
Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању чланова
Савета Економског факултета у Суботици. Након гласања председавајући је
констатовао да је Скупштина са 73 гласова ”за”, два ”против” и пет уздржаних донела
Одлуку о именовању чланова Савета Економског факултета у Суботици.
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Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању чланова
Савета Медицинског факултета у Новом Саду. Након гласања председавајући је
констатовао да је Скупштина са 73 гласова ”за” и четири уздржана донела Одлуку о
именовању чланова Савета Медицинског факултета у Новом Саду.
Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању чланова
Савета Природно–математичког факултета у Новом Саду. Након гласања
председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласом ”за” и седам уздржаних
донела Одлуку о именовању чланова Савета Природно–математичког факултета у
Новом Саду.
Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању чланова
Савета Академије уметности у Новом Саду. Након гласања председавајући је
констатовао да је Скупштина са 78 гласова ”за” и четири уздржана донела Одлуку о
именовању чланова Савета Академије уметности у Новом Саду.
Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању чланова
Савета Факултета физичке културе у Новом Саду. Након гласања председавајући је
констатовао да је Скупштина са 78 гласова ”за” и седам уздржаних донела Одлуку о
именовању чланова Савета Факултета физичке културе у Новом Саду.
Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању чланова
Савета Грађевинског факултета у Суботици. Након гласања председавајући је
констатовао да је Скупштина са 78 гласова ”за”, једним ”против” и пет уздржаних
донела Одлуку о именовању чланова Савета Грађевинског факултета у Суботици.
Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању чланова
Савета Техничког факултета ”Михајло Пупин” у Зрењанину. Након гласања
председавајући је констатовао да је Скупштина са 79 гласова ”за” и четири уздржана
донела Одлуку о именовању чланова Савета Техничког факултета ”Михајло Пупин” у
Зрењанину.
Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању чланова
Савета Учитељског факултета у Сомбору. Након гласања председавајући је
констатовао да је Скупштина са 76 гласова ”за”, два ”против” и пет уздржаних донела
Одлуку о именовању чланова Савета Учитељског факултета у Сомбору.
Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању чланова
Савета факултета техничких наука у Новом Саду. Након гласања председавајући је
констатовао да је Скупштина са 79 гласова ”за” и шест уздржаних донела Одлуку о
именовању чланова Савета Факултета техничких наука у Новом Саду.
16. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА АРХИВА ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ
САДУ
Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт Скупштине АП
Војводине утврдио је Предлог одлуке о именовању председника и чланова Управног и
Надзорног одбора Архива Војводине у Новом Саду и на основу члана 108. став 1.
Пословника Скупштине АП Војводине упутио га Скупштини АП Војводине, на
разматрање и доношење.
Председавајући је отворио претрес.
Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању председника
и чланова Управног и Надзорног одбора Архива Војводине у Новом Саду. Након
гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 76 гласова ”за” и четири
уздржана донела Одлуку о именовању председника и чланова Управног и Надзорног
одбора Архива Војводине у Новом Саду.
17. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА
ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ У НОВОМ САДУ
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Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт Скупштине АП
Војводине утврдио је Предлог одлуке о именовању председника и чланова Управног и
Надзорног одбора Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Новом Саду и
на основу члана 108. став 1. Пословника Скупштине
АП Војводине упутио га
Скупштини, на разматрање и доношење.
Председавајући је отворио претрес.
Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању председника
и чланова Управног и Надзорног одбора Покрајинског завода за заштиту споменика
културе у Новом Саду. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина
са 76 гласова ”за” и пет уздржаних донела Одлуку о именовању председника и
чланова Управног и Надзорног одбора Покрајинског завода за заштиту споменика
културе у Новом Саду.
18. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА МУЗЕЈА ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ
САДУ
Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт Скупштине АП
Војводине утврдио је Предлог одлуке о именовању председника и чланова Управног и
Надзорног одбора Музеја Војводине у Новом Саду и на основу члана 108. став 1.
Пословника Скупштине АП Војводине упутио га Скупштини, на разматрање и
доношење.
Председавајући је отворио претрес.
Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању председника
и чланова Управног и Надзорног одбора Музеја Војводине у Новом Саду. Након
гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 79 гласова ”за” и шест
уздржаних донела Одлуку о именовању председника и чланова Управног и Надзорног
одбора Музеја Војводине у Новом Саду.
19. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА СРПСКОГ НАРОДНОГ
ПОЗОРИШТА У НОВОМ САДУ
Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт Скупштине АП
Војводине утврдио је Предлог одлуке о именовању председника и чланова Управног и
Надзорног одбора Српског народног позоришта у Новом Саду и на основу члана 108.
став 1. Пословника Скупштине АП Војводине упутио га Скупштини АП Војводине, на
разматрање и доношење.
Председавајући је отворио претрес.
Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању председника
и чланова Управног и Надзорног одбора Српског народног позоришта у Новом Саду.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласова ”за”,
једним ”против” и девет уздржаних донела Одлуку о именовању председника и
чланова Управног и Надзорног одбора Српског народног позоришта у Новом Саду.
20. тачка дневног реда: СТАТУТ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ)
Управни одбор Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине на седници
одржаној 20. маја 2002. године донео је Статут Фонда за развој Аутономне Покрајине
Војводине и упутио га Скупштини, ради давања сагласности.
Статут Фонда претходно су размотрили Одбор за привреду и Одбор за прописе.
Одбор за привреду није имао примедби на Статут Фонда за развој Аутономне
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Покрајине Војводине и утврдио је Предлог одлуке о давању сагласности на Статут
Фонда.
Одбор за прописе је предложио Скупштини да донесе одлуку о двању
сагланости на Статут Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине.
Статут Фонда достављен је Извршном већу АП Војводине, ради давања
мишљења. Извршно веће АП Војводине није имало примедби на Статут Фонда за
развој Аутономне Покрајине Војводине.
Додатно образложење Статута Фонда дао је Пастор Иштван, члан Управног
одбора Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине .
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали посланици: Никола Шимулак, Стево Бобић, др Душко
Радосављевић, Борислав Бабић, Саша Пашић, др Велибор Радусиновић, Милорад
Катанић, Пастор Иштван и Марија Жекић, секретар Скупштине АП Војводине.
Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о давању сагласности на
Статут Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине. Након гласања
председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласа ”за” и 10 уздржаних
донела Одлуку о давању сагласности на Статут Фонда за развој Аутономне Покрајине
Војводине, Нови Сад.
21. тачка дневног реда: СТАТУТ ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА
”ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, НОВИ САД (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ)
Управни одбор Јавног водопривредног предузећа ”Воде Војводине”, Нови Сад,
на седници одржаној 7. јуна 2002. године донео је Статут Јавног водопривредног
предузећа ”Воде Војводине” и упутио га Скупштини, ради давања сагласности.
Статут Фонда достављен је Извршном већу АП Војводине, ради давања
мишљења. Извршно веће АП Војводине није имало примедби на Статут Фонда и
утврдило је Предлог одлуке о давању сагласности на Статут Јавног водопривредног
предузећа ”Воде Војводине”.
Статут Фонда и Предлог одлуке о давању сагласности претходно су размотрили
Одбор за пољопривреду и село и Одбор за прописе. Одбори су предложили Скупштини
да донесе одлуку о давању сагласности на Статут Јавног водопривредног предузећа
”Воде Војводине”.
Додатно образложење Предлога одлуке у име предлагача дао је покрајински
секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство, мр Игор Курјачки.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу је учествовао посланик Стеван Коларевић.
Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о давању сагласности на
Статут Јавног водопривредног предузећа ”Воде Војводине”, Нови Сад. Након гласања
председавајући је констатовао да је Скупштина са 61 гласом ”за” и три уздржана
донела Одлуку о давању сагласности на Статут Јавног водопривредног предузећа
”Воде Војводине”, Нови Сад.
22. тачка дневног реда: СТАТУТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”ВОЈВОДИНАШУМЕ”,
НОВИ САД (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ)
Управни одбор Јавног предузећа ”Војводинашуме”, Нови Сад, на седници
одржаној 7. јуна 2002. године донео је Статут Јавног предузећа ”Војводинашуме” и
упутио га Скупштини, ради давања сагласности.
Статут Фонда достављен је Извршном већу АП Војводине, ради давања
мишљења. Извршно веће АП Војводине није имало примедби на Статут Фонда и
утврдило је Предлог одлуке о давању сагласности на Статут Јавног предузећа
”Војводинашуме”.
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Статут Фонда и Предлог одлуке о давању сагласности претходно су размотрили
Одбор за пољопривреду и село и Одбор за прописе. Одбори су предложили Скупштини
да размотри Статут Фонда и донесе одлуку о давању сагласности на Статут Јавног
предузећа ”Војводинашуме”.
Додатно образложење Предлога одлуке у име предлагача дао је покрајински
секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство, мр Игор Курјачки.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали посланици: Ђорђе Милић, Слободан Симић, др
Душко Радосављевић, Небојша Нешковић, Петар Илић, Душица Карабенч, Живан
Милутиновић, Борислав Бабић, Александар Кравић, Стево Бобић, Богољуб Тркуља,
Берковић Ђерђ, др Предраг Ђурић, покрајински секретар за пољопривреду,
водопривреду и шумарство, мр Игор Курјачки и Марија Жекић, секретар Скупштине
АП Војводине.
После учешћа у расправи посланика Ђорђа Милића, у наставку седницом
Скупштине је председавала Јелена Јевтић, потпредседник Скупштине АП Војводине.
Посланик др Предраг Ђурић, с обзиром да му председавајући пре закључења
претреса није дала реч да учествује у претресу, сматра да је тиме повређен Пословник
Скупштине АП Војводине.
Секретар Скупштине, Марија Жекић обавестила је посланике да није била
намера да се посланику др Предрагу Ђурићу не да реч, већ да није било уочено да се
посланик јавио за дискусију.
Председавајући је у складу са чланом 62. Пословника Скупштине АП Војводине,
позвала Скупштину да се без претреса одлучи да ли је повређен Пословник
Скупштине АП Војводине. Након гласања председавајући је констатовала да је
Скупштина са
21 гласом ”за”, 36 ”против” и седам уздржаних одлучила да
Пословник Скупштине АП Војводине у овом случају није повређен.
Председавајући је ставила на гласање Предлог одлуке о давању сагласности на
Статут Јавног предузећа ”Војводинашуме”, Нови Сад. Након гласања председавајући је
констатовала да је Скупштина са 61 гласом ”за”, 12 ”против” и шест уздржаних донела
Одлуку о давању сагласности на Статут Јавног предузећа ”Војводинашуме”, Нови Сад.
23.
тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ЗА 2001. ГОДИНУ И
ПРОГРАМИ РАДА ЗА 2002. ГОДИНУ:
– ЈП ”ДНЕВНИК” ХОЛДИНГ,
– ЈП ”ДНЕВНИК–ПОЉОПРИВРЕДНИК”,
– ЈП ”ФОРУМ” ХОЛДИНГ,
– НИЈП ”7 НАП”,
– НИУ ”ХЛАС ЉУДУ”,
– НИУ ”ЛИБЕРТАТЕА”,
– НИУ ”РУСКЕ СЛОВО”
Скупштини Аутономне Покрајине Војводине упућени су извештаји о раду за
2001. годину и програми рада за 2002. годину организација новинско–издавачке
делатности, чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина.
Извршно веће АП Војводине размотрило је извештаје о раду за 2001. годину и
програме рада за 2002. годину и утврдило Мишљење са Предлогом закључака.
Извештаје о раду за 2001. годину и програме рада за 2002. годину са
Мишљењем Извршног већа АП Војводине претходно је размотрио Одбор за
информисање и предложио Скупштини да усвоји извештаје о раду за 2001. годину и
да сагласност на програме рада за 2002. годину, као и да донесе Закључке, које је уз
Мишљење предложило Извршно веће АП Војводине.
Председавајући је отворила претрес.
Председавајући је ставила на гласање извештаје о раду за 2001. годину и
програме рада за 2002. годину организација новинско–издавачке делатности, чији је
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оснивач Аутономна Покрајина Војводина, са Предлогом закључака. Након гласања
председавајући је констатовала да је Скупштина са 56 гласова ”за”, једним ”против” и
једним уздржаним, док остали присутни посланици нису гласали, усвојила извештаје о
раду за 2001. годину и дала сагласност на програме рада за 2002. годину:
– ЈП ”Дневник” Холдинг,
– ЈП ”Дневник–Пољопривредник”,
– ЈП ”Форум” Холдинг,
– НИЈП ”7 НАП”,
– НИУ ”Хлас људу”,
– НИУ ”Либертатеа,
– НИУ ”Руске слово” и донела
ЗАКЉУЧКЕ
1. Обавезује се управа јавних предузећа и установа новинско–издавачке
делатности чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина да одговорније спроводи
законе и одлуке оснивача, те да предузима мере ради повећања економичности и
ефикасности пословања.
За побољшање материјалног положаја редакција неопходно је: бољим
графичким дизајном и обогаћивањем садржаја новина повећати читаност и продати
тираж; побољшати наплату дистрибуираног тиража; ускладити штампане и продате
тираже у циљу смањења ремитенде; значајно умањити број бесплатних примерака;
даље повећавати приходе из других допунских послова; број радника свести на
оптималан број и предузимати друге мере у циљу рационалнијег пословања.
2. Задужују се ”Дневник” Холдинг ЈП и ”Форум” Холдинг ЈП да у што краћем року
спроведу одлуке Скупштине АП Војводине о статусно–организационим променама
чиме ће се, у циљу консолидације ових предузећа створити услови за њихову даљу
транзицију.
3. Задужује се Извршно веће АП Војводине да предложи измене Одлуке о
критеријумима за обезбеђивање дела средстава из буyета АП Војводине за
финансирање издавања листова (”Сл. лист АПВ”, бр. 2/94. и 2/98.). С обзиром да је
код појединих новина већ дуже време евидентно одступање оствареног обима
делатности
(тиража, броја страна, периодике излажења) у односу на елементе
утврђене Одлуком о критеријумима, потребно је изменама Одлуке о критеријумима
усагласити ове параметре.
24. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ПРИВРЕМЕНОГ
УПРАВНОГ
ОДБОРА
НОВИНСКО–ИЗДАВАЧКЕ
УСТАНОВЕ
”ХРВАТСКА РИЈЕЧ”
Одбор за информисање Скупштине АП Војводине утврдио је Предлог одлуке о
именовању чланова Привременог управног одбора Новинско–издавачке установе
”Хрватска ријеч” и упутио га Скупштини, на разматрање и доношење.
Председавајући је отворила претрес.
Председавајући је ставила на гласање Предлог одлуке о именовању чланова
Привременог управног одбора Новинско–издавачке установе ”Хрватска ријеч”. Након
гласања председавајући је констатовала да је Скупштина са 63 гласова ”за” и два
уздржана донела Одлуку о именовању чланова Привременог управног одбора
Новинско–издавачке установе ”Хрватска ријеч”.
25. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА НОВИНСКО–ИЗДАВАЧКЕ УСТАНОВЕ ”ХРВАТСКА РИЈЕЧ”
Одбор за информисање Скупштине АП Војводине утврдио је Предлог одлуке о
именовању чланова Надзорног одбора Новинско–издавачке установе ”Хрватска ријеч”
и упутио га Скупштини, на разматрање и доношење.
Председавајући је отворила претрес.
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Председавајући је ставила на гласање Предлог одлуке о именовању чланова
Надзорног одбора Новинско–издавачке установе ”Хрватска ријеч”. Након гласања
председавајући је констатовала да је Скупштина са 65 гласова ”за” и два уздржана
донела Одлуку о именовању чланова Надзорног одбора Новинско–издавачке установе
”Хрватска ријеч”.
26. тачка дневног реда: СТАТУТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”МАЂАР СО”, НОВИ
САД (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ)
Управни одбор Јавног предузећа ”Мађар Со”, Нови Сад, на седници одржаној 14.
јануара 2002. године донео је Статут Јавног предузећа ”Мађар Со”, Нови Сад и упутио
га Скупштини, ради давања сагласности.
Статут Јавног предузећа ”Мађар Со” достављен је Извршном већу АП Војводине,
ради давања мишљења. Извршно веће АП Војводине није имало примедби на Статут и
утврдило је Предлог одлуке о давању сагласности на Статут Јавног предузећа ”Мађар
Со”, Нови Сад.
Председавајући је отворила претрес.
Председавајући је ставила на гласање Предлог одлуке о давању сагласности на
Статут Јавног предузећа ”Мађар Со”, Нови Сад. Након гласања председавајући је
констатовала да је Скупштина са 69 гласова ”за” донела Одлуку о давању сагласности
на Статут Јавног предузећа ”Мађар Со”, Нови Сад.
27. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ НАЦИОНАЛНИМ ПАРКОМ НА ТЕРИТОРИЈИ АП
ВОЈВОДИНЕ
Посланик у Скупштини АП Војводине, Саша Пашић доставио је председнику
Скупштине АП Војводине Предлог одлуке о оснивању Јавног предузећа за управљање
Националним парком на територији АП Војводине, са молбом да Скупштина АП
Војводине Предлог одлуке размотри и донесе по хитном поступку.
Предлог одлуке достављен је Извршном већу АП Војводине, ради изјашњавања
на основу члана 92. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине. Извршно веће АП
Војводине утврдило је амандмане I – VI на Предлог одлуке.
Додатно образложење Предлога одлуке дао је предлагач, посланик Саша
Пашић.
Предлагач је поднео Предлог одлуке о именовању директора, као и предлоге
одлука о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора
”Националног парка Фрушка гора” и навео да су оне саставни део Предлога одлуке.
Предлагач није прихватио амандмане Извршног већа АП Војводине.
Председавајући је отворила претрес.
У претресу су учествовали посланици: Ђорђе Суботић, Ђорђе Милић, Мирољуб
Љешњак, Саша Пашић, потпредседник Извршног већа АП Војводине, Миле Мандић и
члан Извршног већа АП Вовјодине и покрајински секретар за заштиту животне
средине и одрживи развој, проф. др Љиљана Чонкић.
Председавајући је ставила на гласање Амандман I Извршног већа АП Војводине.
Након гласања председавајући је констатовала да је Скупштина са 40 гласова ”за”, 19
”против” и 16 уздржаних прихватила Амандман I.
Председавајући је ставила на гласање Амандман II Извршног већа АП
Војводине. Након гласања председавајући је констатовала да је Скупштина са 42
гласа ”за”, 18 ”против” и 10 уздржаних прихватила Амандман II.
Председавајући је ставила на гласање Амандман III Извршног већа АП
Војводине. Након гласања председавајући је констатовала да је Скупштина са 40
гласова ”за”, 19 ”против” и 13 уздржаних прихватила Амандман III.
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Председавајући је ставила на гласање Амандман IV Извршног већа АП
Војводине. Након гласања председавајући је констатовала да је Скупштина са 40
гласова ”за”, 16 ”против” и 15 уздржаних прихватила Амандман IV.
Председавајући је ставила на гласање Амандман V Извршног већа АП Војводине.
Након гласања председавајући је констатовала да је Скупштина са 44 гласа ”за”, 12
”против” и 14 уздржаних прихватила Амандман V.
Председавајући је ставила на гласање Амандман VI Извршног већа АП
Војводине. Након гласања председавајући је констатовала да је Скупштина са 44
гласа ”за”, 10 ”против” и 23 уздржана прихватила Амандман VI.
Председавајући је ставила на гласање Предлог одлуке о оснивању Јавног
предузећа за управљање Националним парком на територији АП Војводине. Након
гласања председавајући је констатовала да је Скупштина са 59 гласова ”за” и 13
уздржаних донела Одлуку о оснивању Јавног предузећа за управљање Националним
парком на територији АП Војводине.
5.
тачка дневног реда: УТВРЂИВАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА
О СИСТЕМУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Скупштина АП Војводине на основу члана 141, а у вези са чланом 131.
Пословника Народне скупштине Републике Србије (”Службени гласник РС”, бр.
32/2002. – пречишћен текст) има право подношења амандмана на предлоге закона,
које доноси Народна скупштина Републике Србије.
Предлог закона је достављен Извршном већу АП Војводине, ради давања
мишљења. Извршно веће АП Војводине предложило је амандмане I – LХХIII на
Предлог закона и доставило их Скупштини.
Амандмане I – LХХIII, са Предлогом закона претходно су размотрили Одбор за
урбанизам, стамбено–комуналне делатности и заштиту животне средине, Одбор за
прописе и Одбор за утврђивање и остваривање надлежности Аутономне Покрајине
Војводине. Одбори су предложили Скупштини да утврди амандмане на Предлог закона
о систему заштите животне средине и упути их Народној скупштини Републике Србије,
на разматрање и одлучивање.
Извршно веће АП Војводине на седници одржаној 2. јула 2002. године утврдило
је пречишћен текст амандмана I – LХХII на Предлог закона.
Уводно излагање поводом амандмана поднео је члан Извршног већа АП
Војводине и покрајински секретар за заштиту животне средине и одрживи развој,
проф. др Љиљана Чонкић.
Председавајући је отворила претрес.
У претресу је учествовао посланик проф. др Драгољуб Живковић.
Председавајући је предложила да се Скупштина истовремено изјасни о
амандманима I – LХХII на Предлог закона о систему заштите животне средине. Након
гласања председавајући је констатовала да је Скупштина са 66 гласова ”за” предлог
усвојила.
Председавајући је ставила на гласање амандмане I – LХХII. Након гласања
председавајући је констатовала да је Скупштина са 68 гласова ”за” и три уздржана
утврдила амандмане I – LХХII на Предлог закона о систему заштите животне средине,
који ће се доставити Народној скупштини Републике Србије, на разматрање и
одлучивање.
Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду, председавајући је обавестила
посланике да уколико имају, посланичка питања доставе Скупштини у писменом
облику.
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Стенограм са ове седнице саставни је део записника.
Седница је закључена у 14,25 часова.

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,
Марија Жекић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,
Ненад Чанак, с.р.
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