
ЗАПИСНИК 

са 21. седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине , одржане 28. фебруара 
2003. године, у Великој сали Скупштине АП Војводине . 

Седница је почела у 11 ,30 часова . 
Седницом је до завршетка четврте тачке дневног реда председавао Ненад 

Чанак, председник Скупштине АП Војводине , а у наставку , седницом је председавао 

Егереши Шандор , потпредседник Скупштине АП Војводине . 

Од укупног броја посланика седници Скупштине је присуствовало 111 
посланика. 

Седници Скупштине нису присуствовали посланици : Милан Вуковљак, 
др Бранислав Даничић , др Милан Жигић, Живан Павин , др Марија Попин , Томислав 

Ранисав , Слободан Симић и др Предраг Филипов. 
Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине присуствују 

представници Еуропеан Унион Мониторинг Миссион г-ђа Александра Вагнер и г-ђа Ана 

Варакас, чланови Комисије за израду Преднацрта конститутивног акта АП Војводине , 

чланови Извршног већа АП Војводине и представници средстава јавног информисања . 
Непосредно пре одржавања седнице Скупштине седницу је одржао Одбор за 

утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби и 

утврдио истоветност са српским језиком Предлог одлуке о образовању комисије за 

израду нацрта основног закона Аутономне Покрајине Војводине, Предлог одлуке о 

регионалној сарадњи Дунав-Криш-Мориш-Тиса и Предлог резолуције о непризнавању 
колективне кривице , који су разматрани на седници Скупштине на језицима чија је 

службена употреба утврђена Статутом Аутономне Покрајине Војводине . 
Председавајући је обавестио посланике да представник СПС-а , Душан 

Бајатовић жели да се обрати Скупштини а у поводу става ове странке , која је 
парламентарна странка у Скупштини и има своје посланике , по првој тачки 

предложеног дневног реда . Председавајући је предложио да се о захтеву изјасни 

Скупштина гласањем. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина 
са 86 гласова "за" и 31 "против" предлог усвојила . 

Након тога Скупштини се обратио представник СПС-а, Душан Бајатовић . 

Чланом 80. Пословника Скупштине АП Војводине регулисано је да се седнице 
Скупштине одржавају, по правилу, уторком, средом и четвртком , а изузетно могу се 
одржати и другим данима уколико за то постоје оправдани разлози које председник 
Скупштине саопштава посланицима . Председавајући је обавестио посланике да је 
седницу Скупштине заказао за 28. фебруар 2003. године, јер је тог дана пре 29 година 
1974. године донет Устав Социјалистичке Аутономне Покрајине Војводине . 

Председавајући је ставио на гласање саопштење о разлозима заказивања 
седнице за петак, 28. фебруар 2003. године. Након гласања председавајући је 
констатовао да је Скупштина са 74 гласа "за " и 13 "против" саопштење прихватила . 

, Председавајући је обавестио посланике да је посланик Александар Вучковић 
престао да буде члан Посланичке групе ПГ -7 ДОС из разлога што је постао члан друге 
посланичке групе . 

Председавајући је обавестио посланике да су основане две посланичке групе : 
Посланичка група ЛСВ - ДОС У Скупштини АП Војводине , чији је председник Стеван 
Мишковић , а заменик Предраг Ђурић , и Посланичка група ДОС - Реформисти 
Војводине у Скупштини АП Војводине , чији је председник Ђорђе Суботић . 

Предлог дневног реда посланицима је достављен уз сазив за 21 . седницу 
Скупштине . 

Извршно веће АП Војводине доставило је Скупштини АП Војводине , на основу 

члана 151. Пословника Скупштине АП Војводине на разматрање по хитном поступку -
Предлог резолуције о непризнавању колективне кривице и Предлог одлуке о 
регионалној сарадњи Дунав-Криш-Мориш-Тиса (ДКМТ). 

На основу члана 152. Пословника Скупштине АП Војводине о предлогу да се 
одлука или други акт 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 резолуције о непризнавању колективне кривице донесе по хитном 
поступку . Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 94 гласа 
"за", 12 "против" и једним уздржаним предлог усвојила . 

Председавајући је ставио на гласање предлог Извршног већа АП Војводине да 
се Предлог одлуке о регионалној сарадњи Дунав-Криш-Мориш-Тиса (ДКМТ) донесе 
по хитном поступку . Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 

81 гласом "за" и 12 "против" предлог усвојила. 
Посланик у Скупштини АП Војводине , Стево Бобић предложио је да се 

предложена тачка дневног реда - Преднацрт основног закона Аутономне Покрајине 
Војводине повуче из предлога дневног реда за 21. седницу и предлог, у складу са 
чланом 84. став 5. Пословника Скупштине АП Војводине , образложио. 

Председавајући је ставио на гласање предлог посланика Стева Бобића . Након 
гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 14 гласова "за" и 91 "против 
предлог није усвојила. 

Одбор за питања уставно-правног положаја Покрајине предложио је Скупштини 

да се предложени дневни ред 21 . седнице прошири са две тачке дневног реда -
Предлог одлуке о образовању комисије за израду нацрта основног закона Аутономне 
Покрајине Војводине и Предлог одлуке о одређивању представника Скупштине 
Аутономне Покрајине Војводине у Комисију за припрему закона о начину и поступку 

промене Устава Републике Србије . 
Председавајући је ставио на гласање да се предложени дневни ред 21 . седнице 

Скупштине допуни новом тачком дневног реда - Предлог одлуке о образовању 
комисије за израду нацрта основног закона Аутономне Покрајине Војводине . Након 

гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 88 гласова "за" и 15 
" против" предлог усвојила. 

Председавајући је ставио на гласање да се предложени дневни ред 21 . седнице 
Скупштине допуни новом тачком дневног реда - Предлог одлуке о одређивању 
представника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине у Комисију за припрему 
закона о начину и поступку промене Устава Републике Србије . Након гласања 
председавајући је констатовао да је Скупштина са 89 гласова "за", 13 "против" и једним 
уздржаним предлог усвојила. 

Посланик у Скупштини АП Војводине, Живан Милутиновић , на основу члана 84. 
Пословника Скупштине АП Војводине предложио је да се предлог дневног реда 21 . 
седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда - Предлог закона о 
изменама и допунама Закона о претварању друштвене својине на пољопривредном 
земљишту у друге облике својине . 

Председавајући је констатовао да нису испуњени услови за проширење 

предложеног дневног реда 21. седнице Скупштине предлогом који је поднео посланик 
Живан Милутиновић, из разлога што претходно предлог посланика да Скупштина буде 
предлагач Предлога закона о изменама и допунама Закона о претварању друштвене 
својине на пољопривредном земљишту у друге облике својини нису разматрали 
Извршно веће АП Војводине и надлежни одбори. 

Пошто није било више предлога за измену и допуну предложеног дневног реда 

председавајући је ставио на гласање дневни ред предложен за 21 . седницу 
Скупштине . Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 90 
гласова "за", 1 3 "против" и једним уздржаним усвојила следећи 

ДНЕВНИ РЕД: 

1. ПРЕДНАЦРТ ОСНОВНОГ ЗАКОНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ , Ј 
2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИ ИЈЕ ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА ОСНОВНОГ ЗАКОНА 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ , 

3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ 
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У КОМИСИЈУ ЗА ПРИПРЕМУ ЗАКОНА О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ 
ПРОМЕНЕ УСТАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ , 

4 . ПРЕДЛОГ РЕЗОЛУЦИЈЕ О НЕПРИЗНАВАЊУ КОЛЕКТИВНЕ КРИВИЦЕ , 
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5. VПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РЕГИОНАЛНОЈ САРАДЊИ ДУНАВ-КРИШ-МОРИШ-ТИСА (ДКМТ) . 

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 93 гласа "за" три "против" и 
једним уздржаним предлог усвојила . 

1. тачка дневног реда : ПРЕДНАЦРТ ОСНОВНОГ ЗАКОНА АУТОНОМНЕ 

ПОК АЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 
Комисија за израду Преднацрта конститутивног акта Аутономне Покрајине 

Војводине на 5. седници , одржаној 14. фебруара 2003. године утврдила је Преднацрт 
основног закона Аутономне Покрајине Војводине , са алтернативним предлозима на 

поједине одредбе Преднацрта и доставила га Скупштини Аутономне Покрајине 
Војводине . 

Преднацрт основног закона Аутономне Покрајине Војводине , на захтев чланова 
одбора, претходно су размотрили Одбор за питања уставно-правног положаја 

Покрајине и Одбор за прописе, ради утврђивања начина одлучивања о Преднацрту 

основног закона Аутономне Покрајине Војводине. 
Одбор за прописе на седници одржаној 28. фебруара 2003. године повукао је 

свој закључак о начину одлучивања поводом Преднацрта основног закона Аутономне 
Покрајине Војводине , који је утврђен на седници одржаној 26. фебруара 2003. године . 

Предлоге за измену и допуну Преднацрта основног закона Аутономне Покрајине 
Војводине доставили су Посланичка група СВМ - ДОС и посланици : др Предраг 

Ђурић , проф . др Драгољуб Живковић и Саша Пашић . 

Председавајући је отворио претрес . 

у претресу су учествовали посланици : Мирољуб Љешњак, Стеван Коларевић , 
Зоран Велимировић , Јонике Тођеращ проф . др Драгољуб Живковић , др Миодраг 
Максић , др Велибор Радусиновић , Владимир Куручев , мр Пал Тибор , Миле Мандић , 
Егереши Шандор, Славко Ђорђевић , Петар Илић , Милан Мицић , Златко Миличевић , 

Ђорђе Суботић , Донка Станчић, Калман Кунтић , Ђорђе Милић , Стево Бобић , Пастор 
Иштван , Љубомир Миленковић, Живан Милутиновић , Драгомир Пудар, др Душко 

Радосављевић , Бела Тонковић , Борислав Новаковић , Борислав Бабић , Ђорђе 
Богдановић , Милорад Катанић и Ненад Чанак. 

Председавајући је на основу члана 112. Пословника Скупштине АП Војводине 
изрекао меру опомене посланику Мирољубу Љешњаку. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог закључка Одбора за питања 
уставно-правног положаја Покрајине . Након гласања председавајући је констатовао да 

је Скупштина са 94 гласа "за" и 14 "против" донела Закључак о изради нацрта основног 

закона Аутономне Покрајине Војводине. ("'("'"---------
-_-t-I·f3&д-седавЩу ио паузу од 14,55 часова до 15,45 часова . 

у наставку седнице , на предлог председавајућег, утврђен је кворум за даљи 
рад седнице Скупштине . 

2. тачка дневног реда : ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

ИЗРАДУ НАЦРТА ОСНОВНОГ ЗАКОНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 
Одбор за питања уставно-правног положаја Покрајине на седници одржаној 

28. фебруара 2003. године утврдио је Предлог одлуке о образовању Комисије за 
израду нацрта основног закона Аутономне Покрајине Војводине и упутио га Скупштини 

на разматрање и доношење. 

Председавајући је отворио претрес . 
у претресу су учествовали посланици : проф . др Драгољуб Живковић , Милан 

Мицић , Ђорђе Суботић и Ненад Чанак. 
Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о образовању Комисије 

за израду нацрта основног закона Аутономне Покрајине Војводине . Након гласања 
председавајући је констатовао да је Скупштина са 79 гласова "за" и осам уздржаних 
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донела Одлуку о образовању Комисије за израду нацрта основног закона Аутономне 
Покрајине Војводине . 

3. тачка дневног реда : ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА 

СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У КОМИСИЈУ ЗА ПРИПРЕМУ 

ЗАКОНА О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПРОМЕНЕ УСТАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

Одбор за питања уставно-правног положаја Покрајине на седници одржаној 
28. фебруара 2003. године утврдио је Предлог одлуке о одређивању представника 
Скупштине Аутономне Покрајине Војводине у Комисију за припрему закона о начину и 
поступку промене Устава Републике Србије и упутио га Скупштини на разматрање и 
доношење . 

Председавајући је отворио претрес. 
У претресу је учествовао посланик проф. др Драгољуб Живковић . 
Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о одређивању 

представника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине у Комисију за припрему 

закона о начину и поступку промене Устава Републике Србије . Након гласања 
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председавајући је констатовао да је Скупштина са 84 гласа "за" и шест уздржаних 
донела Одлуку о одређивању представника Скупштине Аутономне Покрајине 
Војводине у Комисију за припрему закона о начину и поступку промене Устава 
Републике Србије . 

4. тачка дневног реда : ПРЕДЛОГ РЕЗОЛУЦИЈЕ О НЕПРИЗНАВАЊУ 

КОЛЕКТИВНЕ КРИВИЦЕ 

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог резолуције о непризнавању 
колективне кривице и упутило га Скупштини АП Војводине , на разматрање и 
доношење по хитном поступку. 

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

Председавајући је отворио претрес. 

У претресу су учествовали: Телеки Јулијана, Ђорђе Суботић , проф . др 
Драгољуб Живковић, Пал мр Тибор , Милан Мицић, Донка Станчић , Петар Пешић , 
Калман Кунтић, Пастор Иштван , Милорад Катанић и Петар Илић . 

Посланик Ђорђе Суботић поднео је Амандман на Предлог резолуције , кога 
Извршно веће АП Војводине због недостатка кворума није разматрало као предлагач , 
па се ни Скупштина није изјашњавала о овом Амандману . 

Председавајући је ставио на гласање Предлог резолуције о непризнавању 
колективне кривице . Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 
71 гласом "за" и једним уздржаним донела Резолуцију о непризнавању колективне 
кривице , која ће се објавити у "Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине" . 

5. тачка дневног реда : ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РЕГИОНАЛНОЈ САРАДЊИ 
ДУНАВ-КРИШ-МОРИШ-ТИСА (ДКМТ) 

У наставку седницом је председавао потпредседник Скупштине АП Војводине , 
Егереши Шандор . 

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о регионалној 
сарадњи Дунав-Криш-Мориш-Тиса (ДКМТ) и упутило га Скупштини АП Војводине, на 
разматрање и доношење по хитном поступку. 

Уводно излагање поднео је члан Извршног већа АП Војводине и покрајински 
секретар за прописе, управу и националне мањине, др Корхец Тамаш . 

Председавајући је отворио претрес. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о регионалној сарадњи 
Дунав-Криш-Мориш-Тиса (ДКМТ) . Након гласања председавајући је констатовао да је 
Скупштина са 64 гласа "за" донела Одлуку о регионалној сарадњи Дунав-Криш
Мориш-Тиса (ДКМТ) . 

Пошто је окончан рад по усвојеном дневном реду, прешло се на ПОСЛАНИЧКА 
ПИТАЊА. 
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Председавајући је подсетио посланике да су на 20. седници Скупштине 
посланичка питања у усменом облику поставили посланици : Златко Милићевић , Петар 

Пејин (два посланичка питања), Милан Мицић (три посланичка питања) , др Предраг 
Ђурић , Мирољуб Љешњак и Стево Бобић . 

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

Посланичка питања у усменом обику поставили су посланици др Предраг Ђурић 
и Живан Милутиновић . 

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке . 

Седница је закључена у 17,15 часова . 

СЕКРЕТДР 

СКУПШТИНЕ дп ВОЈВОДИНЕ, 

Марија Жекић

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ дп ВОЈВОДИНЕ, 

Ненад Чанак
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