
ЗАПИСНИК 

са 20. седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине , одржане 11 . фебруара 
2003. године , у Великој сали Скупштине АП Војводине . 

Седница је почела у 11,40 часова . 
Седницом је до 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 Скупштине је присуствовало 113 
посланика . 

Одсуство са седнице Скупштине оправдали су посланици : др Предраг Филипов 
и Никола Шимулак, а према евиденцији седници Скупштине нису присуствовали и 
посланици: др Милан Жигић , Љубомир Коларов , Томислав Ранисав и Донка Станчић . 

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине присуствују 
чланови Извршног већа АП Војводине , представници средстава јавног информисања и 
Душан Мијић у име групе невладиних организација из Војводине , која је била 
предлагач Иницијативе за сарадњу са Хашким трибуналом . 

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у 
службеној употреби , утврдио је истоветност са српским језиком предлога одлука , 
Предлог декларације о сарадњи са Међународним кривичним трибуналом и Предлог 
декларације о правном савладавању прошлости , које су разматране на седници 
Скупштине на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом Аутономне 
Покрајине Војводине . 

Записник са 19. седнице Скупштине , одржане 23. децембра 2002. године 
достављен је посланицима уз сазив за 20. седницу Сукпштине . 

Председавајући је ставио на гласање записник са 19. седнице Скупштине 
АП Војводине, одржане 23. децембра 2002. године . Након гласања председавајући је 
констатовао да је Скупштина једногласно усвојила записник са 19. седнице 
Скупштине. 

Предлог дневног реда посланицима је достављен уз сазив за 20. седницу 
Скупштине . 

Председавајући је обавестио Скупштину да је Извршно веће АП Војводине на 
седници одржаној 11 . фебруара 2003. године донело закључак да на основу члана 
132. Пословника Скупштине АП Војводине , повуче из поступка Предлог одлуке о 
давању сагласности на Статут Туристичке организације Војводине . 

Одбор за образовање , науку , културу, омладину и спорт Скупштине АП 
Војводине на седници одржаној 10. фебруара 2003. године , на основу члана 191 . 
Пословника Скупштине АП Војводине утврдио је Предлог одлуке о измени Одлуке о 
именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Српског народног 
позоришта у Новом Саду и на основу члана 84. Пословника Скупштине АП Војводине 
предложио да се предлог дневног реда 20. седнице Скупштине прошири новом тачком 
дневног реда - Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању председника и чланова 
Управног и Надзорног одбора Српског народног позоришта у Новом Саду . 

Председавајући је ставио на гласање предлог да се предложени дневни ред 
прошири новом тачком дневног реда - Предлог одлуке о измени 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 једним 
уздржаним гласом предлог усвојила . 

Пошто није било више предлога за измену и допуну предложеног дневног реда 
председавајући је ставио на гласање дневни ред предложен за 20. седницу 
Скупштине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 96 
гласова "за", једним " против" и 12 уздржаних усвојила следећи 

ДНЕВНИ РЕД: 

1. ПРЕДЛОГ ДЕКЛАРАЦИЈЕ О САРАДЊИ СА МЕЂУНАРОДНИМ КРИВИЧНИМ ТР.ИБУНАЛОМ , 

2. ПРЕДЛОГ ДЕКЛАРАЦИЈЕ О ПРАВНОМ САВЛАДАВАЊУ ПРОШЛОСТИ , 
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4 УТВРЂИВАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА 

О САМОСТАЛНОМ ОБАВЉАЊУ УМЕТНИЧКЕ ИЛИ ДРУГЕ ДЕЛАТНОСТИ У ОБЛАСТИ 

КУЛТУРЕ , 

5. ИЗВЕШТАЈ О РАСПРАВИ ПОВОДОМ ДОКУМЕНТА "ПОЛИТИКА НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКОГ 

РАЗВОЈА СРБИЈЕ" , 

б . ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКЕ УСТАНОВЕ 
"ЛИБЕРТАТЕА" (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ) , 

7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПРИВРЕМЕНОГ УПРАВНОГ ОДБОРА 
НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКЕ УСТАНОВЕ "ТХЕМ" , 

8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА НОВИНСКО
ИЗДАВАЧКЕ УСТАНОВЕ "ТХЕМ" , 

9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "МАЂАР СО" ЗА 
НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ, 

10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ОДГОВОРНОГ УРЕДНИКА НОВИНА "КЕПЕШ ИФЈУШАГ", 

11 . ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА СРПСКОГ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У НОВОМ САДУ. 

Председавајући је предложио да се дискусија посланика ограничи на пет 
минута на српском језику, а на језицима националних заједница, који су у службеној 
употреби , на осам минута . Председавајући је предлог ставио на гласање . Након 
гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 98 гласова "за" и пет 
уздржаних предлог усвојила . 

1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ДЕКЛАРАЦИЈЕ О САРАДЊИ СА 

МЕЂУНАРОДНИМ КРИВИЧНИМ ТРИБУНАЛОМ 
Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог декларације о сарадњи са 

Међународним кривичним трибуналом и доставило га Скупштини АП Војводине , ради 
доношења . 

Посланик у Скупштини АП Војводине , Ђорђе Суботић поднео је Амандман на 
Предлог декларације. Амандман је достављен Извршном већу АП Војводине на 

мишљење . Извршно веће АП Војводине је прихватило Амандман , који је на тај начин 
постао саставни део Предлога декларације и о њему се одвојено не гласа . 

Уводно излагање поднео је потпредседник Извршног већа АП Војводине , 
Александар Кравић . 

У име групе невладиних организација које су покренуле Иницијативу за 
доношење декларације о сарадњи са Хашким трибуналом , обратио се посланицима 
Душан Мијић са додатним образложењем Иницијативе . 

Председавајући је отворио претрес . 
У претресу су учествовали посланици : проф . др Драгољуб Живковић , Јухас 

Атила , др Велибор Радусиновић , Стево Бобић , др Душко Радосављевић , Борислав 
Новаковић , Мирољуб Љешњак, Радослав Гвоздић и Ненад Чанак. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог декларације о сарадњи са 
Међународним кривичним трибуналом. Након гласања председавајући је констатовао 
да је Скупштина са 87 гласова "за", четири "против" и осам уздржаних донела 
Декларацију о сарадњи са међународним кривичним трибуналом , која ће се објавити у 
"Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине". 

2. тачка дневног реда : ПРЕДЛОГ ДЕКЛАРАЦИЈЕ О ПРАВНОМ 

САВЛАдАВАЊУ ПРОШЛОСТИ 

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог декларације о правном 
савладавању прошлости и доставило га Скупштини АП Војводине , ради доношења . 

Уводно излагање поднео је члан Извршног већа АП Војводине и покрајински 

секретар за информације , Рафаил Русковски. 
Председавајући је отворио претрес. 
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: 

у претресу су учествовали посланик проф. др Драгољуб Живковић и члан 
Извршног већа АП Војводине и покрајински секретар за информације , Рафаил 
Русковски . 

Председавајући је ставио на гласање Предлог декларације о правном 
савладавању прошлости. Након гласања председавајући је констатовао да је 
Скупштина са 72 гласа "за", два "против" и девет уздржаних донела Декларацију о 
правном савладавању прошлости , која ће се објавити у "Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине" . 

3. тачка дневног реда : ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ОДГОВОРНОСТИ ЗА КРШЕЊЕ 

ЉУДСКИХ ПРАВА 
Посланик у Скупштини АП Војводине , Гордана Чомић на основу члана 159. 

Пословника Скупштине АП Војводине поднела је Предлог да Скупштина АП Војводине 
буде предлагач закона о одговорности за кршење људских права , са текстом за 

Предлог закона . 
Предлог да Скупштина буде предлагач и текст Предлога закона достављен је 

Извршном већу АП Војводине на мишљење. Извршно веће АП Војводине није имало 
примедби на Предлог закона. 

Предлог да Скупштина буде предлагач и текст Предлога закона претходно су 
размотрили Одбор за прописе и Одбор за сарадњу са одборима Народне скупштине у 
остваривању надлежности Покрајине . Одбори су предложили Скупштини да буде 
предлагач закона пред Народном скупштином Републике Србије и утврди Предлог 
закона о одговорности за кршење људских права . 

Додатно образложење разлога због којих Скупштина треба да буде предлагач 
закона и текста Предлога закона о одговорности за кршење људских права дала је 
посланик Гордана Чомић . 

Посланик Мирољуб Љешњак, члан Одбора за сарадњу са одборима Народне 

скупштине у остваривању надлежности Покрајине , на основу члана 72. став 2. 
Пословника Скупштине АП Војводине образложио је своје мишљење, које је издвојио 

на Одбору, поводом Предлога закона . 
у наставку седницом Скупштине је председавала Јелена Јевтић , потпредседник 

Скупштине АП Војводине . 

Председавајући је отворила претрес. 

у претресу су учествовали посланици : Телеки Јулијана , Ишпановић Иштван , 
Александар Грлић, Ђорђе Суботић, Драгомир Пудар , др Велибор Радусиновић и 
Гордана Чомић . 

Председавајући је ставила на гласање Предлог да Скупштина буде предлагач 
закона са текстом Предлога закона о одговорности за кршење људских права . Након 
гласања председавајући је констатовала да је Скупштина са 64 гласа "за", два "против" 

и три уздржана утврдила Предлог закона о одговорности за кршење људских права , 
који ће се доставити Народној скупштини Републике Србије на одлучивање и 
доношење . 

За представника у Народној скупштини Републике Србиј е, у складу са чланом 2. 
Пословника Скупштине АП Војводине одређен је Ненад Чанак, председник Скупштине 
Аутономне Покрајине Војводине . 

4. тачка дневног реда : УТВРЂИВАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О 

ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О САМОСТАЛНОМ ОБАВЉАЊУ УМЕТНИЧКЕ 
ИЛИ ДРУГЕ ДЕЛАТНОСТИ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ 

Извршно веће АП Војводине на основу члана 165. став 1. Пословника 
Скупштине АП Војводине на Предлог закона о изменама и допунама Закона о 
самосталном обављању уметничке или друге делатности у области културе поднело је 
Предлог амандмана И - ИИ и упутило га Скупштини АП Војводине , на разматрање . 

Предлог амандмана са Предлогом закона претходно су размотрили Одбор за 

образовање , науку, културу, омладину и спорт, Одбор за прописе и Одбор за сарадњу 

з 



· . 
са одборима Народне скупштине у остваривању надлежности Покрајине . Одбори су 
предложили Скупштини да прихвати предложене амандмане И - ИИ на Предлог 
закона са правно-техничким исправкама Одбора за прописе , са којима се сагласио 

представник предлагача . 

Уводно излагање поднео је члан Извршног већа АП Војводине и покрајински 

секретар за образовање и култур, Буњик Золтан . 
Председавајући је отворила претрес. 

Председавајући је ставила на гласање Амандман И Извршног већа АП 
Војводине на Предлог закона. Након гласања председавајући је констатовала да је 
Скупштина утврдила Амандман И на Предлог закона . 

Председавајући је ставила на гласање Амандман ИИ Извршног већа АП 
Војводине на Предлог закона . Након гласања председавајући је констатовала да је 
Скупштина утврдила Амандман ИИ на Предлог закона . 

Председавајући је констатовала да је Скупштина утврдила амандмане И - ИИ 
на Предлог закона о самосталном обављању уметничке или друге делатности у 
области културе , који ће се доставити Народној скупштини Републике Србије на 
одлучивање . За представника у Народној скупштини Републике Србије , у складу са 
чланом 2. Пословника Скупштине АП Војводине одређен је Ненад Чанак, председник 
Скупштине Аутономне Покрајине Војводине . 

5. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О РАСПРАВИ ПОВОДОМ ДОКУМЕНТА 
"ПОЛИТИКА НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА СРБИЈЕ" 

Извршно веће АП Војводине доставило је Скупштини АП Војводине Извештај о 
расправи поводом документа "Политика научно-технолошког развоја Србије", са 
Предлогом закључака , на разматрање и усвајање . 

Извештај је претходно размотрио Одбор за образовање , науку , културу , 
омладину и спорт и предложио Скупштини да размотри и усвоји Извештај и Закључке 
донесе у предложеном тексту. 

Уводно излагање поднео је члан Извршног већа АП Војводине и покрајински 

секретар за науку и технолошки развој , проф . др Душан Петровачки . 
Председавајући је отворила претрес. 
У претресу је учествовао посланик проф . др Драгољуб Живковић . 
Председавајући је ставила на гласање Извештај о расправи поводом документа 

"Политика научно-технолошког развоја Србије", са Предлогом закључака . Након 
гласања председавајући је констатовала да је Скупштина са 81 гласом "за" усвојила 

Извештај о расправи поводом документа "Политика научно-технолошког развоја 
Србије" и донела 

Закључке 

1. Скупштина АП Војводине оцењује да питање децентрализације у области 
науке треба решавати у оквиру дефинисања статуса Покрајине тако да се за науку и 
технолошки развој , од интереса за Војводину , утврде изворне надлежности и изворни 
приходи. 

2. Скупштина АП Војводине сматра да до коначног решења ових питања треба 
обезбедити изворне приходе АП Војводине за области науке и технолошког развоја , а 
којима би се финансирало: 

обављање и усавршавање научно-истраживачког кадра , научна 
инфраструктура (лабораторијска и рачунарска опрема, рачунарска мрежа , адаптација 

или изградња лабораторијског и пословног простора НИО-а , научно-стручна 
литература и друго) , међународна , а посебно регионална сарадња АП Војводине , у 

износу од 60%-80% изворних прихода Покрајине који се односе на ту врсту 
делатности , 

- пројекти од интереса за АП Војводину у износу од 30%-50% изворних прихода 
АП Војводине који се односе на ту врсту делатности . 

6. тачка дневног реда : ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА 

НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКЕ УСТАНОВЕ "ЛИБЕРТАТЕА" (ДдВАЊЕ САГЛАСНОСТИ) 

Управни одбор Новинско-издавачке установе "Либертатеа" Панчево , на 

седници одржаној 4. децембра 2002. године донео је Одлуку о измени и допуни 
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------------- -----------

Статута Новинско-издавачке установе "Либертатеа" Панчево и доставио је 
Скукпштини , ради давања сагласности. 

Одлука о измени и допуни Статута Новинско-издавачке установе "Либертатеа" 
Панчево достављена је Извршном већу дп Војводине на мишљење . Извршно веће дп 
Војводине није имало примедби на Одлуку о измени и допуни Статута и утврдило је 
Предлог одлуке о давању сагласности на измене и допуне Статута Новинско
издавачке установе "Либертатеа" Панчево. 

Предлог одлуке о давању сагласности и Одлуку о измени и допуни Статута 
претходно су размотрили Одбор за информисање и Одбор за прописе . Одбори су 
предложили Скупштини да донесе одлуку о давању сагласности на измене и допуне 

Статута Новинско-издавачке установе "Либертатеа" . 
Председавајући је отворила претрес. 

Председавајући је ставила на гласање Предлог одлуке о давању сагласности 
на Одлуку о измени и допуни Статута Новинско-издавачке установе "Либертатеа" 
Панчево . Након гласања председавајући је констатовала да је Скупштина са 81 гласом 
"за" и једним уздржаним донела Одлуку о давању сагласности на измене и допуне 
Статута Новинско-издавачке установе "Либертатеа" Панчево . 

7. тачка дневног реда : ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

ПРИВРЕМЕНОГ УПРАВНОГ ОДБОРА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКЕ УСТАНОВЕ "ТХЕМ" 

Одбор за информисање Скупштине дп Војводине , на седници одржаној 29. 
јануара 2003. године , на основу члана 191 . Пословника Скупштине дп Војводине , 
утврдио је Предлог одлуке о именовању чланова Привременог управног одбора 
Новинско-издавачке установе "Тхем" и поднео га Скупштини , на разматрање и 
одлучивање . 

Председавајући је отворила претрес. 

Председавајући је ставила на гласање Предлог одлуке о именовању чланова 

Привременог управног одбора Новинско-издавачке установе "Тхем" . Након гласања 
председавајући је констатовала да је Скупштина са 79 гласова "за" донела Одлуку о 
именовању чланова Привременог управног одбора Новинско-издавачке установе 

"Тхем" . 

8. тачка дневног реда : ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 

ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКЕ УСТАНОВЕ "ТХЕМ" 
Одбор за информисање Скупштине дп Војводине , на седници одржаној 29. 

јануара 2003. године , на основу члана 191. Пословника Скупштине дп Војводине , 
утврдио је Предлог одлуке о именовању вршиоца дужности директора Новинско
издавачке установе "Тхем" и поднео га Скупштини , на разматрање и одлучивање . 

Председавајући је отворила претрес. 

Председавајући је ставила на гласање Предлог одлуке о именовању вршиоца 
дужности директора Новинско-издавачке установе "Тхем" . Након гласања 

председавајући је констатовала да је Скупштина са 79 гласова "за" донела Одлуку о 
именовању вршиоца дужности директора Новинско-издавачке установе "Тхем" . 

9. тачка дневног реда : ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА "МАЂАР СО" ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ 
Одбор за информисање Скупштине дп Војводине , на седници одржаној 29. 

јануара 2003. године , на основу члана 191 . Пословника Скупштине дп Војводине , 
утврдио је Предлог одлуке о избору директора Јавног предузећа "Мађар Со" за 

новинско-издавачку делатност и поднео га Скупштини , на разматрање и одлучивање . 
Председавајући је отворила претрес. 

Председавајући је ставила на гласање Предлог одлуке о избору директора 

Јавног предузећа "Мађар Со" за новинско-издавачку делатност. Након гласања 
председавајући је констатовала да је Скупштина са 77 гласова "за", два "против" и 
шест уздржаних донела Одлуку о избору директора Јавног предузећа "Мађар Со" за 
новинско-издавачку делатност. 
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10. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ОДГОВОРНОГ 

УРЕДНИКА НОВИНА "КЕПЕШ ИФЈУШАГ" 
Одбор за информисање Скупштине дп Војводине , на седници одржаној 29. 

јануара 2003. године , на основу члана 191 . Пословника Скупштине дп Војводине , 
утврдио је Предлог одлуке о избору одговорног уредника новина "Кепеш Ифјушаг" и 
поднео га Скупштини, на разматрање и одлучивање. 

Председавајући је отворила претрес. 

Председавајући је ставила на гласање Предлог одлуке о избору одговорног 
уредника новина "Кепеш Ифјушаг" . Након гласања председавајући је констатовала да 

је Скупштина са 75 гласова "за" донела Одлуку о избору одговорног уредника новина 
"Кепеш Ифјушаг". 

11. тачка дневног реда : ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О 
ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
СРПСКОГ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТ А У НОВОМ САДУ 

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт Скупштине дп 
Војводине , на седници одржаној 10. фебруара 2003. године , на основу члана 191 . 
Пословника Скупштине дп Војводине, утврдио је Предлог одлуке о измени Одлуке о 
именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Српског народног 
позоришта у Новом Саду и поднео га Скупштини , на разматрање и одлучивање . 

Председавајући је отворила претрес. 
Председавајући је ставила на гласање Предлог одлуке о измени Одлуке о 

именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Српског народног 
позоришта у Новом Саду . Након гласања председавајући је констатовала да је 

Скупштина са 73 гласа "за" донела Одлуку о измени Одлуке о именовању председника 
и чланова Управног и Надзорног одбора Српског народног позоришта у Новом Саду . 

Пошто је окончан рад по усвојеном дневном реду , прешло се на ПОСЛАНИЧКА 

ПИТАЊА. 

Посланици Бела Тонковић и др Предраг Ђурић обавестили су Скупштину да су 
незадовољни добијеним одговорима на посланичка питања која су поставили на 19. 
седници Скупштине дп Војводине и поставили су допунска питања . 

Посланичка питања у усменом облику поставили су посланици: Златко 
Милићевић, Петар Пејин (два посланичка питања), Милан Мицић (три посланичка 

питања) , др Предраг Ђурић , Мирољуб Љешњак и Стево Бобић. 

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке . 

Седница је закључена у 14,55 часова. 

СЕКРЕТАР 

СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ, 

Марија Жекић

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ, 

Ненад Чанак
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