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ЗАПИСНИК 

са 22. седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 22. априла 
и у наставку 15. маја 2003. године, у Великој сали Скупштине АП Војводине. 

Седница је 22. априла почела у 11,37 часова. 
Седницом је до друге тачке дневног реда председавао Ненад Чанак, 

председник Скупштине АП Војводине, до 21. тачке дневног реда седницом је 
председавала Јелена Јевтић, потпредседник Скупштине АП Војводине, а у наставку 
до краја првог дела, седницом је председавао Егереши Шандор, потпредседник 

Скупштине АП Војводине. 
Од укупног броја посланика седници је присуствовало 108 посланика. 
Одсуство са седнице Скупштине оправдали су посланици: Биачи Антал, 

Ишпановић Иштван, Драгомир Пудар, др Предраг Филипов и Гордана Чомић, а према 
евиденцији седници Скупштине нису присуствовали и посланици: Влада Вученовић, 
Бранко Вучковић, Борислав Новаковић, Живан Павин, Ненад Петриновић и Живица 
Предојев. 

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине присуствују 
председник и чланови Извршног већа АП Војводине и представници средстава јавног 

и нформ иса ња. 
Председавајући је обавестио посланике да због ванредног стања које је 

уведено у Републици Србији, нема директног телевизијског преноса седнице 

Скупштине АП Војводине. 

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. 

3аписник са 20. седнице Скупштине АП Војводине, одржане 11. фебруара 
2003. године и записник са 21. седнице Скупштине АП Војводине, одржане 28. 
фебруара 2003. године достављени су посланицима уз сазив за 22. седницу 
Скупштине Аутономне Покрајине Војводине. 

Председавајући је ставио на гласање записник са 20. седнице Скупштине 
одржане 11. фебруара 2003. године. Након гласања председавајући је констатовао 
да је Скупштина једногласно усвојила записник са 20. седнице Скупштине, одржане 
11. фебруара 2003. године. 

Председавајући је ставио на гласање записник са 21. седнице Скупштине 
одржане 28. фебруара 2003. године. Након гласања председавајући је констатовао 
да је Скупштина са једним уздржаним гласом усвојила записник са 21. седнице 
Скупштине, одржане 28. фебруара 2003. године. 

Предлог дневног реда посланицима је достављен уз сазив за 22. седницу 
Скупштине. 

Извршно веће АП Војводине доставило је Скупштини на разматрање по хитном 
поступку, а у складу са чланом 151. Пословника Скупштине АП Војводине - Предлог 

одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа 

"Војводинашуме" и - Предлог одлуке о овлашћењу Извршног већа АП Војводине за 

ангажовање ревизора за обављање екстерне ревизије консолидованог 3авршног 
рачуна бууета Аутономне Покрајине Војводине за 2002. годину. 

На основу члана 152. 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 одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа 

"Војводинашуме" донесе по хитном поступку. Након гласања председавајући је 
констатовао да је Скупштина са три уздржана гласа предлог усвојила. 

Председавајући је ставио на гласање предлог Извршног већа АП Војводине , да 
се Предлог одлуке о овлашћењу Извршног већа АП Војводине за ангажовање 

ревизора за обављање екстерне ревизије консолидованог Завршног рачуна бууета 
Аутономне Покрајине Војводине за 2002. годину, донесе по хитном поступку. Након 
гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са једним гласом "против" и 
два уздржана предлог усвојила. 

Посланички колегијум ДОС-а за Војводину на основу члана 84. став 2. 
Пословника Скупштине АП Војводине предложио је да се у предложени дневни ред 



22. седнице уврсте две тачке дневног реда - Предлог кандидата за избор чланова 
Уставне комисије за израду Текста Устава Републике Србије и - Предлог одлуке о 
изменама и допунама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине 
Аутономне Покрајине Војводине. 

Председавајући је ставио на гласање да се у предложени дневни ред 22. 
седнице Скупштине уврсти тачка дневног реда - Предлог кандидата за избор 
чланова Уставне комисије за израду Текста Устава Републике Србије. Након гласања 
председавајући је констатовао да је Скупштина предлог једногласно усвојила. 

Председавајући је ставио на гласање да се у предложени дневни ред 22. 
седнице Скупштине уврсти тачка дневног реда - Предлог одлуке о изменама и 

допунама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне 
Покрајине Војводине. Након гласања председавајући је констатовао да је 
Скупштина предлог једногласно усвојила. 

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт предложио је 
Скупштини да се у предложени дневни ред 22. седнице уврсте две тачке дневног 
реда - Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању председника и чланова 

Управног и Надзорног одбора Српског народног позоришта у Новом Саду и

Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању председника и чланова Управног и 

Надзорног одбора Музеја Војводине у Новом Саду. 
Председавајући је ставио на гласање да се у предложени дневни ред 22. 

седнице Скупштине уврсти нова тачка 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. 

Председавајући је ставио на гласање да се у предложени дневни ред 22. 
седнице Скупштине уврсти нова тачка дневног реда - Предлог одлуке о измени 

Одлуке о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Музеја 
Војводине у Новом Саду. Након гласања председавајући је констатовао да је 

Скупштина предлог једногласно усвојила. 

Одбор за информисање предложио је да се у предложени дневни ред 22. 
седнице Скупштине утврсте две тачке дневног реда - Предлог одлуке о разрешењу 

вршиоца дужности директора Новинско-издавачког јавног предузећа "7 НАП" и 
- Предлог одлуке о избору директора Новинско-издавачког јавног предузећа "7 
НАП". 

Председавајући је ставио на гласање да се у предложени дневни ред 22. 
седнице Скупштине уврсти нова тачка дневног реда - Предлог одлуке о разрешењу 

вршиоца дужности директора Новинско-издавачког јавног предузећа "7 НАП". Након 
гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са једним уздржаним гласом 
предлог усвојила. 

Председавајући је ставио на гласање да се у предложени дневни ред 22. 
седнице Скупштине уврсти нова тачка дневног реда - Предлог одлуке о избору 

директора Новинско-издавач ког јавног предузећа "7 НАП". Након гласања 

председавајући је констатовао да је Скупштина предлог једногласно усвојила. 
Одбор за информисање предложио је да се 38. тачка предложеног дневног 

реда 22. седнице Скупштине допуни са извештајима о раду за 2002. годину и 

програмима рада за 2003. годину "Дневник" Холдинг А.Д. и "Дневник
Пољопривредник" А.Д. 

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући 

је констатовао да је Скупштина са једним уздржаним гласом предлог усвојила. 
Посланик др Велибор Радусиновић предложио је да се из предложеног 

дневног реда 22. седнице Скупштине повуку следеће тачке - Завршни рачун Фонда 

за развој Аутономне Покрајине Војводине за 2002. годину (давање сагласности) и -
Извештај о раду Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине за 2002. годину. 

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући 
је констатовао да Скупштина са 21 гласом "за", 51 "против" и 19 уздржаних предлог 
није усвојила. 

Пошто није било више предлога за измену и допуну предложеног дневног реда 
председавајући је ставио на гласање дневни ред предложен за 22. седницу 
Скупштине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 91 
гласом "за" и 10 уздржаних усвојила следећи 
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ДНЕВНИ РЕД: 

1. ПРЕДЛОГ КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА УСТАВНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ТЕКСТА УСТАВА 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, 

2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ ЗА 200З. ГОДИНУ, 

З. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОВЛАШЋЕЊУ ИЗВРШНОГ ВЕЋА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА АНГАЖОВАЊЕ 
РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ КОНСОЛИДОВАНОГ ЗАВРШНОГ РАЧУНА 
БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2002. ГОДИНУ, 

4 . ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 

5. ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О НАЦИОНАЛНИМ ПАРКОВИМА, 

6. ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРЕТВАРАЊУ ДРУШТВЕНЕ СВОЈИНЕ 
НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРУГЕ ОБЛИКЕ СВОЈИНЕ, 

7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И 

ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, 

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

9 . ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА МУЗЕЈА ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ, 

10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ", 

11 . ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
"ВОЈ ВОДИ НАШУМ Е", 

12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ОДГОВОРНОГ УРЕДНИКА НОВИНА "ЛИБЕРТАТЕА", 

13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ДИРЕКТОРА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКЕ УСТАНОВЕ 
"ХРВАТСКА РИЈЕЧ", 

14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ОДГОВОРНОГ УРЕДНИКА 
НОВИНА "ХРВАТСКА РИЈЕЧ ", 

15. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА НОВИНСКО
ИЗДАВАЧКОГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "7 НАП", 

16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ДИРЕКТОРА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКОГ ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА "7 НАП", 

17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СЛУЖБИ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, 

18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ НЕПРОФИТНОГ СЕКТОРА 
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, 

19. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ, 

20. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ 
ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ, 

21. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ СРЕДЊЕ МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ У СЕНТИ , 

22. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ФИЛОЛОШКЕ ГИМНАЗИЈЕ "ДЕЖЕ КОСТОЛАЊИ " 
У СУБОТИЦИ , 

23. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ГИМНАЗИЈЕ ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ 
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ УСМЕРЕЊА У СЕНТИ, 

24. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БРОЈУ, СТРУКТУРИ И ПРОСТОРНОМ РАСПОРЕДУ СРЕДЊИХ 
ШКОЛА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА, 

25. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ГОДИШЊЕГ ПРИЗНАЊА У ОБЛАСТИ СПОРТА, 

26 . ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ДЕЛА СРЕДСТАВА 

з 



ИЗ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗДАВАЊА 
НОВИНА, 

27. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОЈЕДИНИХ ПИТАЊА СЛУЖБЕНЕ 
УПОТРЕБЕ ЈЕЗИКА И ПИСАМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ 
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, 

28. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ВИШЕЈЕЗИЧКИМ 
ОБРАСЦИМА ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА И О НАЧИНУ УПИСА У ИСТЕ, 

29 . ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ", 

ЗО . ЗАВРШНИ РАЧУН ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 
ЗА 2002. ГОДИНУ (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ), 

31. ИЗВЕШТАЈ О РАдУ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 
ЗА 2002. ГОДИНУ, 

32 . СТАТУТ НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКЕ УСТАНОВЕ "ТХЕМ" (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ) , 

33. СТАТУТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "НАЦИОНАЛНИ ПАРК ФРУШКА ГОРА", СРЕМСКА 
КАМЕНИЦА (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ), 

34. ОДЛУКА О ПРОМЕНИ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "МАЂАР СО" 
(ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ) , 

35. ОДЛУКА О ДОПУНИ СТАТУТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "МАЂАР СО" 
(ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ), 

Зб . ИЗВЕШТАЈ О РАдУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ" ЗА ПЕРИОД 
1.8. - 31 . 12. 2002 . ГОДИНЕ, 

37. ИЗВЕШТАЈ О РАдУ И ИЗВЕШТАЈ О ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ 
ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ", НОВИ САд ЗА 2002 . 
ГОДИНУ, 

38. ИЗВЕШТАЈИ О РАдУ ЗА 2002. ГОДИНУ И ПРОГРАМИ РАдА ЗА 2003 . ГОДИНУ : 
- "ДНЕВНИК" ХОЛДИНГ А.Д . НОВИ САд, 
- "ДНЕВНИК-ПОЉОПРИВРЕДНИК" А .Д . НОВИ САд, 
- ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "МАЂАР СО" ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ, НОВИ САд, 

- НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКОГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "7 НАП", СУБОТИЦА, 
- НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКЕ УСТАНОВЕ "ХЛАС ЉУДУ", НОВИ САд, 
- НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКЕ УСТАНОВЕ "ЛИБЕРТАТЕА", ПАНЧЕВО, 
- НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКЕ УСТАНОВЕ "РУСКЕ СЛОВО", НОВИ САд, 
- НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКЕ УСТАНОВЕ "ХРВАТСКА РИЈЕЧ ", СУБОТИЦА, 

39 . ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2002. ГОДИНУ И ПЛАН РАдА И ПРОГРАМ ЗА 2003 . 
ГОДИНУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ФОРУМ-ИЗДАВАЧ КА ДЕЛАТНОСТ", НОВИ САд, 

40. ИЗВЕШТАЈ О ДОДЕЛИ ПРИЗНАЊА "ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ" ЗА ШКОЛСКУ 
2001/2002. ГОДИНУ, 

4 1. ПРЕДЛОГ ЗА ИЗГЛАСАВАЊЕ НЕПОВЕРЕЊА ПОТПРЕДСЕДНИКУ ИЗВРШНОГ 
ВЕЋА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 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 КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА 

УСТАВНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ТЕКСТА УСТАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине на основу члана 4. Закона о 

начину и поступку промене Устава Републике Србије предлаже кандидате за три 

члана Уставне комисије из реда посланика Скупштине Аутономне Покрајине 
Војводине. 

Посланички колегијум ДОС-а за Војводину утврдио је Предлог кандидата за 

избор чланова Уставне комисије за израду Текста Устава Републике Србије. 
Председавајући је отворио претрес. 
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Председавајући је ставио на гласање Предлог кандидата за избор чланова 
Уставне комисије за израду Текста Устава Републике Србије. Након гласања 
председавајући је констатовао да је Скупштина са 86 гласова "за", једним "против" и 
10 уздржаних утврдила Предлог кандидата за избор чланова Уставне комисије за 
израду Текста Устава Републике Србије. 

2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2003. ГОДИНУ 

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

Одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2003. 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. 

Уводно излагање поводом Предлога одлуке поднео је члан Извршно већа АП 
Војводине и покрајински секретар за финансије, Ђорђе Мисиркић. 

Председавајући је отворио претрес. 

У претресу су учествовали посланици: Стеван Коларевић, проф. др Драгољуб 
Живковић, Живан Милутиновић и Ђорђе Мисиркић, покрајински секретар за 

финансије. 

У наставку седницом је председавала потпредседник Скупштине, Јелена 

Јевтић. 

Председавајући је ставила на гласање Предлог одлуке о изменама и допунама 
Одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2003. годину. Након гласања 
председавајући је констатовала да је Скупштина са 67 гласова "за", осам "против" и 
једним уздржаним донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету 
Аутономне Покрајине Војводине за 2003. годину. 

3. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОВЛАШЋЕЊУ ИЗВРШНОГ 
ВЕЋА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА АНГАЖОВАЊЕ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ 

РЕВИЗИЈЕ КОНСОЛИДОВАНОГ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА АУТОНОМНЕ 

ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2002. ГОДИНУ 
Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о овлашћењу 

Извршног већа АП Војводине за ангажовање ревизора за обављање екстерне 
ревизије консолидованог 3авршног рачуна буџета Аутономне Покрајине Војводине за 
2002. годину и упутило га Скупштини АП Војводине на доношење по хитном 

поступку. 

Председавајући је отворила претрес. 
Председавајући је ставила на гласање Предлог одлуке о овлашћењу Извршног 

већа АП Војводине за ангажовање ревизора за обављање екстерне ревизије 
консолидованог 3авршног рачуна буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2002. 
годину. Након гласања председавајући је констатовала да је Скупштина већином 
гласова донела Одлуку о овлашћењу Извршног већа АП Војводине за ангажовање 
ревизора за обављање екстерне ревизије консолидованог Завршног рачуна буџета 
Аутономне Покрајине Војводине за 2002. годину. 

4. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Извршно веће АП Војводине, на основу члана 159. Пословника Скупштине АП 
Војводине поднело је Предлог да Скупштина буде предлагач закона о изменама и 
допунама Закона о заштити животне средине, са текстом закона. 

Предлог да Скупштина буде предлагач, са текстом закона претходно су 
размотрили: Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине, 
Одбор за прописе и Одбор за сарадњу са одборима Народне скупштине у 
остваривању надлежности Покрајине. Одбори су предложили да Скупштина буде 
предлагач и утврди предлог закона о изменама и допунама Закона о заштити 

животне средине. 
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у име предлагача додатно образложење због којих Скупштина треба да буде 
предлагач закона дала је др Љиљана Чонкић, покрајински секретар за заштиту 

животне средине и одрживи развој. 
Председавајући је отворила претрес о Предлогу да Скупштина буде предлагач 

закона. 

у претресу је учествовао посланик Томислав Богуновић и мр Игор Курјачки, 
покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство. 

Председавајући је ставила на гласање Предлог да Скупштина буде предлагач 
закона о изменама и допунама Закона о заштити животне средине. Након гласања 
председавајући је констатовала да је Скупштина једногласно прихватила да буде 
предлагач закона о изменама и допунама Закона о заштити животне средине. 

Пошто је Скупштина прихватила да буде предлагач закона, председавајући је 
отворила претрес о тексту предлога закона о изменама и допунама Закона о заштити 

животне средине. 

На основу члана 162. Пословника Скупштине АП Војводине, о тексту за 
предлог закона о изменама и допунама Закона о заштити животне средине гласа се у 

целини. 

Председавајући је ставила на гласање Предлог закона о изменама и допунама 

Закона о заштити животне средине. Након гласања председавајући је констатовала 
да је Скупштина једногласно утврдила Предлог закона о изменама и допунама 

Закона о заштити животне средине, који ће се доставити Народној скупштини 

Републике Србије, на одлучивање и доношење. 
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. 

S. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ЗАКОНА О НАЦИОНАЛНИМ ПАРКОВИМА 

Извршно веће АП Војводине, на основу члана 159. Пословника Скупштине АП 
Војводине поднело је Предлог да Скупштина буде предлагач закона о изменама и 

допунама Закона о националним парковима, са текстом закона. 

Предлог да Скупштина буде предлагач, са текстом закона претходно су 

размотрили: Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине, 
Одбор за пољопривреду, Одбор за прописе и Одбор за сарадњу са одборима Народне 

скупштине у остваривању надлежности Покрајине. Одбори су предложили да 
Скупштина буде предлагач и утврди предлог закона о изменама и допунама Закона о 
националним парковима, с тим што је Одбор за прописе поднео Амандман, са којим 

се сагласио представник предлагач, те је на тај начин постао саставни део предлога 

закона и о њему се одвојено не гласа. 

у име предлагача додатно образложење због којих Скупштина треба да буде 
предлагач закона дала је др Љиљана Чонкић, покрајински секретар за заштиту 
животне средине и одрживи развој. 

Председавајући је отворила претрес о Предлогу да Скупштина буде предлагач 
закона. 

Председавајући је ставила на гласање Предлог да Скупштина буде предлагач 
закона о изменама и допунама Закона о националним парковима. Након гласања 

председавајући је констатовала да је Скупштина једногласно прихватила да буде 
предлагач закона о изменама и допунама Закона о националним парковима. 

Пошто је Скупштина прихватила да буде предлагач закона, председавајући је 
отворила претрес о тексту предлога закона о изменама и допунама Закона о 

националним парковима. 

На основу члана 162. Пословника Скупштине АП Војводине, о тексту за 
предлог закона о изменама и допунама Закона о националним парковима гласа се у 
целини. 

Председавајући је ставила на гласање Предлог закона о изменама и допунама 
Закона о националним парковима. Након гласања председавајући је констатовала да 
је Скупштина једногласно утврдила Предлог закона о изменама и допунама Закона о 
националним парковима, који ће се доставити Народној скупштини Републике 
Србије, на одлучивање и доношење. 
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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. 

6. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
ЗАКОНА О ПРЕТВАРАЊУ ДРУШТВЕНЕ СВОЈИНЕ НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ 
ЗЕМЉИШТУ У ДРУГЕ ОБЛИКЕ СВОЈИНЕ 

Посланик у Скупштини АП Војводине, Живан Милутиновић на основу члана 
159. Пословника Скупштине АП Војводине поднео је Предлог да Скупштина буде 
предлагач закона о изменама и допунама Закона о претварању друштвене својине на 
пољопривредном земљишту у друге облике својине, са текстом предлога закона. 

Предлог да Скупштина буде предлагач, са текстом Предлога закона достављен 

је Извршном већу АП Војводине, Одбору за пољопривреду, Одбору за прописе и 
Одбору за сарадњу са одборима Народне скупштине у остваривању надлежности 

Покрајине. 

Извршно веће АП Војводине, Одбор за пољопривреду и Одбор за сарадњу са 
одборима Народне скупштине у остваривању надлежности Покрајине предложили су 

Скупштини да не прихвати предлог посланика Живана Милутиновића да Скупштина 
буде предлагач закона о изменама и допунама Закона о претварању друштвене 

својине на пољопривредном земљишту у друге облике својине. 
Одбор за прописе је констатовао да нема правних сметњи да Скупштина буде 

предлагач и да су решења у тексту закона правно могућа. 
Посланик Живан Милутиновић као предлагач дао је додатно образложење 

разлога због којих Скупштина треба да буде предлагач закона о изменама и 

допунама Закона о претварању друштвене својине на пољопривредном земљишту у 

друге облике својине. 
Представник Извршног већа АП Војводине и покрајински секретар за 

пољопривреду, водопривреду и шумарство, мр Игор Курјачки дао је додатно 

образложење разлога због којих Скупштина не треба да прихвати предлог посланика 
Живана Милутиновића да Скупштина буде предлагач закона о изменама и допунама 
Закона о претварању друштвене својине на пољопривредном земљишту у друге 

облике својине. 
Председавајући је отворила претрес о предлогу да Скупштина буде предлагач 

закона. 

у претресу је учествовао посланик Бела Тонковић. 
Председавајући је ставила на гласање предлог да Скупштина буде предлагач 

закона о изменама и допунама Закона о претварању друштвене својине на 

пољопривредном земљишту у друге облике својине. Након гласања председавајући 
је констатовала да Скупштина са З1 гласом "за", З4 "против" и шест уздржаних није 
прихватила да Скупштина буде предлагач текста закона о изменама и допунама 
Закона о претварању друштвене својине на пољопривредном земљишту у друге 

облике својине, па на основу члана 161. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине 
текст Предлога закона, Скупштина неће разматрати. 

7. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ 
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

Посланички колегијум ДОС-а за Војводину на седници одржаној 21. априла 
200З. године утврдио је Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о избору 
председника и чланова одбора Скупштине Аутономне Покрајине Војводине и 
доставио га Скупштини на разматрање и доношење. 

Председавајући је отворила претрес. 

у претресу су учествовали посланици: Ђорђе Суботић, др Предраг Ђурић и 
Марија Жекић, секретар Скупштине АП Војводине. 

Председавајући је ставила на гласање Предлог одлуке о изменама и допунама 
Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне Покрајине 
Војводине. Након гласања председавајући је констатовала да је Скупштина већином 
гласова донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о избору председника и 
чланова одбора Скупштине Аутономне Покрајине Војводине. 
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8. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О 
ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
СРПСКОГ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У НОВОМ САДУ 

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт, на седници одржаној 
16. априла 2003. године утврдио је Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању 
председника и чланова Управног и Надзорног одбора Српског народног позоришта у 
Новом Саду и доставио га Скупштини, на разматрање и доношење. 

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 69 гласова "за" и седам уздржаних донела Одлуку о измени Одлуке о 
именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Српског народног 

позоришта у Новом Саду. 

9. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О 
ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
МУЗЕЈА ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ 

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт, на седници одржаној 
16. априла 2003. године утврдио је Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању 
председника и чланова Управног и Надзорног одбора Музеја Војводине у Новом 

Саду и доставио га Скупштини, на разматрање и доношење. 

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

именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Музеја Војводине у 

Новом Саду. Након гласања председавајући је констатовала да је Скупштина са 69 
гласова "за" и 12 уздржаних донела Одлуку о измени Одлуке о именовању 

председника и чланова Управног и Надзорног одбора Музеја Војводине у Новом 

Саду. 

10. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ 
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ" 

Извршно веће дп Војводине утврдило је Предлог одлуке о разрешењу 

дужности вршиоца дужности директора Јавног предузећа "Војводинашуме" и 
доставило га Скупштини дп Војводине, на разматрање и доношење. 

Председавајући је отворила претрес. 
Председавајући је ставила на гласање Предлог одлуке о разрешењу дужности 

вршиоца дужности директора Јавног предузећа "Војводинашуме". Након гласања 
председавајући је констатовала да је Скупштина већином гласова донела Одлуку о 

разрешењу дужности вршиоца дужности директора Јавног предузећа 

"Вој води на шуме". 

11. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ" 

Извршно веће дп Војводине утврдило је Предлог одлуке о именовању 
директора Јавног предузећа "Војводинашуме" и доставило га Скупштини дп 
Војводине, на разматрање и доношење. 

Председавајући је отворила претрес. 

У претресу су учествовали посланици: Ђорђе Суботић, Љубомир Коларов, 
Саша Пашић, Рафаил Русковски и мр Игор Курјачки, покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство. 

Председавајући је ставила на гласање Предлог одлуке о именовању директора 
Јавног предузећа "Војводинашуме". Након гласања председавајући је констатовала 
да је Скупштина већином гласова донела Одлуку о именовању директора Јавног 
предузећа "Војводинашуме". 

12. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ОДГОВОРНОГ 
УРЕДНИКА НОВИНА "ЛИБЕРТАТЕА" 

Одбор за информисање, на седници одржаној 24. фебруара 2003. године 
разматрао је предлог Управног одбора Новинско-издавачке установе "Либертатеа" и 
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на основу члана 191. Пословника Скупштине АП Војводине утврдио Предлог одлуке о 
именовању одговорног уредника новина "Либертатеа" и доставио га Скупштини АП 
Војводине, на разматрање и доношење. 

Председавајући је отворила претрес. 

Председавајући је ставила на гласање Предлог одлуке о именовању 

одговорног уредника новина "Либертатеа". Након гласања председавајући је 
констатовала да је Скупштина са 71 гласом "за" донела Одлуку о именовању 

одговорног уредника новина "Либертатеа". 

13. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ДИРЕКТОРА 
НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКЕ УСТАНОВЕ "ХРВАТСКА РИЈЕЧ" 

Одбор за информисање, на седници одржаној 21. марта 2003. године 
разматрао је предлог Привременог управног одбора Новинско-издавачке установе 

"Хрватска ријеч" и на основу члана 191. Пословника Скупштине АП Војводине 
утврдио Предлог одлуке о избору директора Новинско-издавачке установе "Хрватска 
ријеч" и доставио га Скупштини АП Војводине, на разматрање и доношење. 

Председавајући је отворила претрес. 
Председавајући је ставила на гласање Предлог одлуке о избору директора 

Новинско-издавачке установе "Хрватска ријеч". Након гласања председавајући је 
констатовала да је Скупштина са 70 гласова "за" донела Одлуку о избору директора 
Новинско-издавачке установе "Хрватска ријеч". 

14. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ОДГОВОРНОГ УРЕДНИКА НОВИНА "ХРВАТСКА РИЈЕЧ" 

Одбор за информисање, на седници одржаној 21. марта 2003. године 
разматрао је предлог Привременог управног одбора Новинско-издавачке установе 
"Хрватска ријеч" и на основу члана 191. Пословника Скупштине АП Војводине 

утврдио Предлог одлуке о именовању вршиоца дужности одговорног уредника 

новина "Хрватска ријеч" и доставио га Скупштини АП Војводине, на разматрање и 
доношење. 

Председавајући је отворила претрес. 

Председавајући је ставила на гласање Предлог одлуке о именовању вршиоца 
дужности одговорног уредника новина "Хрватска ријеч". Након гласања 
председавајући је констатовала да је Скупштина са 74 гласа "за" донела Одлуку о 
именовању вршиоца дужности одговорног уредника новина "Хрватска ријеч". 

15. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА 

ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКОГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

"7 НАП" 
Одбор за информисање, на седници одржаној 17. априла 2003. године 

утврдио је Предлог одлуке о разрешењу вршиоца дужности директора Новинско

издавачког јавног предузећа "7 НАП" и доставио га Скупштини АП Војводине, на 
разматрање и доношење. 

Председавајући је отворила претрес. 

Председавајући је ставила на гласање Предлог одлуке о разрешењу вршиоца 
дужности директора Новинско-издавачког јавног предузећа "7 НАП". Након гласања 
председавајући је констатовала да је Скупштина са 71 гласом "за" и једним 
уздржаним донела Одлуку о разрешењу вршиоца дужности директора Новинско

издавачког јавног предузећа "7 НАП". 

16. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ДИРЕКТОРА 
НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКОГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "7 НАП" 

Одбор за информисање, на седници одржаној 17. априла 2003. године 
утврдио је Предлог одлуке о избору директора Новинско-издавачког јавног 

предузећа "7 НАП" и доставио га Скупштини АП Војводине, на разматрање и 
доношење. 

Председавајући је отворила претрес. 

Председавајући је ставила на гласање Предлог одлуке о избору директора 
Новинско-издавачког јавног предузећа "7 НАП". Након гласања председавајући је 
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констатовала да је Скупштина са 73 гласа "за" донела Одлуку о именовању 
директора Новинско-издавачког јавног предузећа "7 НАП". 

17. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СЛУЖБИ СКУПШТИНЕ 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања, на седници 

одржаној 7. априла 2003. године утврдио је текст Предлога одлуке о Служби 
Скупштине АП Војводине и доставио га Скупштини, на разматрање и доношење. 

Предлог одлуке претходно је размотрио Одбор за прописе и предложио 
Скупштини да размотри Предлог одлуке и одлуку донесе у предложеном тексту. 

Председавајући је отворила претрес. 
Председавајући је ставила на гласање Предлог одлуке о Служби Скупштине 

АП Војводине. Након гласања председавајући је констатовала да је Скупштина са 71 
гласом "за" и једним уздржаним донела Одлуку о Служби Скупштине АП Војводине. 

18. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ФОНДА ЗА 

РАЗВОЈ НЕПРОФИТНОГ СЕКТОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 
Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о оснивању Фонда за 

развој непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине и доставило га 

Скупштини, на разматрање и доношење. 

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за буует и финансије и Одбор 
за прописе. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог одлуке и одлуку 

донесе, са амандманима које су поднели одбори на Предлог одлуке, које је 

предлагач прихватио, па су на тај начин постали саставни део Предлога одлуке и о 

њима се одвојено не гласа. 

Уводно излагање поднео је потпредседник Извршног већа АП Војводине, 

др Душко Радосављевић. 
Председавајући је отворила претрес. 
у претресу је учествовао посланик проф. др Драгољуб Живковић и др Душко 

Радосављевић, потпредседник Извршног већа АП Војводине. 
Председавајући је ставила на гласање Предлог одлуке о оснивању Фонда за 

развој непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине. Након гласања 
председавајући је констатовала да је Скупштина већином гласова донела Одлуку о 
оснивању Фонда за развој непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине. 

19. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ 
ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ 

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о оснивању 
Покрајинског завода за заштиту природе и доставило га Скупштини, на разматрање и 

доношење. 

Предлог одлуке претходно су размотрили: Одбор за буует и финансије, Одбор 
за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине и Одбор за прописе . 
Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог одлуке и одлуку донесе, с 
тим што је Одбор за прописе поднео амандмане И - ИИ. Амандмани су достављени 
Извршном већу АП Војводине, на мишљење. Извршно веће АП Војводине није 
прихватило амандмане И - ИИ Одбора за прописе. Одбор за прописе такође је 
предложио да Скупштина донесе Закључак следеће садржине: 

"3адужује се Извршно веће АП Војводине да сачини Предлог одлуке којом би 
се, водећи рачуна о значају јавних предузећа, установа, служби, завода и других 
облика организовања за Аутономну Покрајину Војводину дефинисало када ће 
функцију оснивача вршити Скупштина АП Војводине, а када Извршно веће АП 
Војводине, односно надлежни покрајински орган управе." 

Посланик у Скупштини АП Војводине, Петар Пешић на Предлог одлуке поднео 
је амандмане И - ИИ. Амандмани су достављени Извршном већу АП Војводине, на 

мишљење. Извршно веће АП Војводине није прихватило амандмане посланика Петра 
Пешића. 

Председавајући је отворила претрес. 
у претресу је учествовао посланик Петар Пешић. 

Представник Одбора за прописе и посланик Петар Пешић остали су при 
поднетим амандманима. 
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На основу члана 13б. став 1. Пословника Скупштине АП Војводине, Скупштина 
одлучује о амандманима по редоследу чланова предлога акта . 

Председавајући је ставила на гласање амандман И посланика Петра Пешић . 
Након гласања председавајући је констатовала да је Скупштина прихватила 

амандман И посланика Петра Пешића. 
Председавајући је ставила на гласање амандман И Одбора за прописе. Након 

гласања председавајући је констатовала да је Скупштина прихватила амандман И 

Одбора за прописе. 
Председавајући је ставила на гласање амандман ИИ посланика Петра Пешића. 

Након гласања председавајући је констатовала да је Скупштина прихватила 

амандман ИИ посланика Петра Пешића. 
Председавајући је ставила на гласање амандман ИИ Одбора за прописе. Након 

гласања председавајући је констатовала да је Скупштина прихватила амандман ИИ 

Одбора за прописе. 

П редседа вајућ и је ставила на гласање Предлог одлуке о оснивању 

Покрајинског завода за заштиту природе. Након гласања председавајући је 
констатовала да је Скупштина већином гласова донела Одлуку о оснивању 

Покрајинског завода за заштиту природе. 

Председавајући је ставила на гласање предлог закључка Одбора за прописе. 
Након гласања председавајући је констатовала да је Скупштина донела 

3акључак 

3адужује се Извршно веће АП Војводине да сачини Предлог одлуке којом би 
се, водећи рачуна о значају јавних предузећа, установа, служби, завода и других 

облика организовања за Аутономну Покрајину Војводину дефинисало када ће 
функцију оснивача вршити Скупштина АП Војводине, а када Извршно веће АП 
Војводине, односно надлежни покрајински орган управе. 

20. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ 
ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ 

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о стављању ван снаге 
Одлуке о оснивању Покрајинског фонда за развој привреде и доставило га 

Скупштини, на разматрање и доношење. 

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за привреду и Одбор за 

прописе. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог одлуке и одлуку 
донесе, с тим што је Одбор за прописе поднео амандмане са којима се сагласио 
представник предлагача, па су на тај начин постали саставни део Предлога одлуке и 

о њима се одвојено не гласа. 

Председавајући је отворила претрес. 

Председавајући је ставила на гласање Предлог одлуке о престанку важења 
Одлуке о оснивању Покрајинског фонда за развој привреде. Након гласања 
председавајући је констатовала да је Скупштина већином гласова донела Одлуку о 
престанку важења Одлуке о оснивању Покрајинског фонда за развој привреде. 

Председавајући је одредила паузу у трајању од једног часа . 

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

На предлог председавајућег утврђен је кворум за даљи рад седнице 

Скупштине и констатовано да се у сали налази б5 посланика. 

у наставку седнице за реч се јавио посланик Петар Пешић, указујући да је 
повређен члан 93. Пословника Скупштине АП Војводине од стране председавајућег, 
пошто је после објављивања да је дата пауза са говорнице се обратио члан 
Извршног већа АП Војводине, др Љиљана Чонкић. Пошто је и после објашњења 
секретара Скупштине да Пословник није повређен, с обзиром да је др Љиљана 
Чонкић говорила без одобрења председавајућег и у време паузе, посланик Петар 
Пешић је и даље остао при тврдњи да је повређен Пословник Скупштине АП 
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Војводине. Председавајући је позвао посланике да се изјасне да ли је повређен 
Пословник. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 28 
гласова "за", 24 "против" и 19 уздржаних одлучила да није повређен Пословник 
Скупштине АП Војводине. 

21. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ СРЕДЊЕ 

МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ У СЕНТИ 

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о оснивању Средње 
медицинске школе у Сенти и доставило га Скупштини АП Војводине, на разматрање и 

доношење. 

Предлог одлуке претходно су размотрили: Одбор за образовање, науку , 
културу, омладину и спорт, Одбор за међунационалне односе и Одбор за прописе. 
Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог одлуке и одлуку донесе у 

предложеном тексту. 

Уводно излагање 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 одлуке о оснивању Средње 

медицинске школе у Сенти. Након гласања председавајући је констатовао да је 

Скупштина са 71 гласом "за", једним "против" и једним уздржаним донела Одлуку о 
оснивању Средње медицинске школе у Сенти. 

22. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ФИЛОЛОШКЕ 
ГИМНАЗИЈЕ "ДЕЖЕ КОСТОЛАЊИ" У СУБОТИЦИ 

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о оснивању 

Филолошке гимназије "Деже Костолањи" у Суботици и доставило га Скупштини АП 

Војводине, на разматрање и доношење. 

Предлог одлуке претходно су размотрили: Одбор за образовање, науку, 

културу, омладину и спорт, Одбор за међунационалне односе, Одбор за буует и 
финансије и Одбор за прописе. Одбори су предложили Скупштини да размотри 
Предлог одлуке и одлуку донесе у предложеном тексту. 

Извршно веће АП Војводине као предлагач одлуке поднело је Амандман, који 
је на основу члана 135. Пословника Скупштине АП Војводине постао саставни део 
Предлога одлуке и о њему се одвојено не гласа. 

Уводно излагање 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: Ђорђе Суботић, проф. др Драгољуб 

Живковић, Славко Ђорђевић, мр Пал Тибор и Буњик Золтан, покрајински секретар за 
образовање и културу. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о оснивању Филолошке 
гимназије "Деже Костолањи" у Суботици. Након гласања председавајући је 
констатовао да је Скупштина са 72 гласа "за", једним "против" и једним уздржаним 
донела Одлуку о оснивању Филолошке гимназије "Деже Костолањи" у Суботици. 

23. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ГИМНАЗИЈЕ ЗА 
ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ УСМЕРЕЊА У СЕНТИ 

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о оснивању Гимназије 
за талентоване ученике природно-математичког усмерења у Сенти и доставило га 

Скупштини АП Војводине, на разматрање и доношење. 

Предлог одлуке претходно су размотрили: Одбор за образовање, науку, 

културу, омладину и спорт, Одбор за међунационалне односе, Одбор за буует и 
финансије и Одбор за прописе. Одбори су предложили Скупштини да размотри 
Предлог одлуке и одлуку донесе у предложеном тексту . 

Извршно веће АП Војводине као предлагач одлуке поднело је Амандман, који 
је на основу члана 135. Пословника Скупштине АП Војводине постао саставни део 
Предлога одлуке и о њему се одвојено не гласа. 

Уводно излагање поднео је члан Извршног већа АП Војводине и покрајински 
секретар за образовање и културу, Буњик Золтан. 

Председавајући је отворио претрес. 
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у претресу је учествовао посланик проф. др Драгољуб Живковић. 
Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о оснивању Гимназије за 

талентоване ученике природно-математичког усмерења у Сенти. Након гласања 
председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласом "за" и једним 
уздржаним донела Одлуку о оснивању Гимназије за талентоване ученике природно

математичког усмерења у Сенти. 

24. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БРОЈУ, СТРУКТУРИ И 
ПРОСТОРНОМ РАСПОРЕДУ СРЕДЊИХ ШКОЛА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АУТОНОМНА 

ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о броју, структури и 

просторном распореду средњих школа чији је оснивач Аутономна Покрајина 
Војводина и доставило 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 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: Живан Милутиновић, проф. др 

Драгољуб Живковић, Мирослав Мрнуштик, др Предраг Ђурић, Петар Илић и Ђорђе 
Ђукић, председник Извршног већа АП Војводине. 

Председавајући је прекинуо седницу и одредио паузу од 15 минута. 

у наставку седнице, на предлог председавајућег утврђено је да је у сали 

присутно 49 посланика што није довољан број за одлучивање на седници. 

На предлог посланика Пастор Иштвана, председавајући је ради консултације 
са председницима посланичких група продужио паузу у трајању од десет минута. 

На предлог председавајућег утврђен је кворум за даљи рад седнице и 
констатовано да је у сали присутно б7 посланика. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о броју, структури и 
просторном распореду средњих школа чији је оснивач Аутономна Покрајина 

Војводина. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 
гласа "за" и три уздржана донела Одлуку о броју, структури и просторном распореду 
средњих школа чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина. 

Председавајући је обавестио посланике да је на основу консултација са 
председницима посланичких група договорено да се после 24. тачке дневног реда 
прекине седнице Скупштине, а да ће наставак седнице за казати председник 
Скупштине у року прописаним Пословником Скупштине АП Војводине. 

Први део седнице Скупштине закључен је у 17,10 часова. 

22. седница Скупштине Аутономне Покрајине Војводине 
наставила је са радом 15. маја 2003. године у Великој сали Скупштине 

АП Војводине, са почетком у 11,40 часова 

Седницом је од 25. до 31. тачке дневног реда председавао Ненад Чанак , 

председник Скупштине, а у наставку седницом до посланичких питања је 

председавала Јелена Јевтић, потпредседник Скупштине АП Војводине, а у току 
постављања посланичких питања председавао је Егереши Шандор, потпредседник 

Скупштине АП Војводине. 

Од укупног броја посланика седници Скупштине је присуствовало 110 
посланика. 

Одсуство са седнице Скупштине оправдали су посланици: Тот др Тивадар, 
др Предраг Филипов и Гордана Чомић, а према евиденцији седници Скупштине нису 

присуствовали и посланици: Зоран Велимировић, Јухас Атила, Александар Оуић, 
др Марија Попин, Драгомир Пудар и Бела Тонковић. 
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Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине присуствују 
чланови Извршног већа АП Војводине и представници средстава јавног 

информисања. 
По позиву председника Скупштине, у складу са чланом 82. Пословника 

Скупштине АП Војводине, на почетку наставка 22. седнице Скупштине, посланицима 
се обратио генерал Благоје Граховац, саветник председника државне заједнице 
Србије и Црне Горе за одбрану и безбедност на тему: "Одбрамбени проблем на 
простору западног Балкана - у сусрет будућности". 

Поводом обраћања генерала Благоја Граховца, питања су поставили 
посланици Мирољуб Љешњак и Стево Бобић, на која је одговорио генерал Благоје 
Граховац. 

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

усвојен 22. априла 2003. године. 

25. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ГОДИШЊЕГ 
ПРИЗНАЊА У ОБЛАСТИ СПОРТА 

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о додели годишњег 

признања у области спорта и доставило га Скупштини АП Војводине, на разматрање 
и доношење. 

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за образовање, науку, 
културу, омладину и спорт, Одбор за буует и финансије и Одбор за прописе. Одбори 

су предложили Скупштини да размотри Предлог одлуке и одлуку донесе, с тим што је 

Одбор за прописе поднео Амандман са правно-техничким исправкама, са којима се 
сагласио представник предлагача, па су на тај начин постали саставни део Предлога 

одлуке и о њима се одвојено не гласа. 

Уводно излагање поднео је члан Извршног већа АП Војводине и покрајински 
секретар за омладину и спорт, Снежана Лакићевић-Стојачић. 

Председавајући је отворио претрес. 
Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о додели годишњег 

признања у области спорта. Након гласања председавајући је констатовао да је 

Скупштина једногласно донела Одлуку о додели годишњег признања у области 
спорта. 

26. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА 
ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ДЕЛА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗДАВАЊА НОВИНА 

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о критеријумима за 
обезбеђивање дела средстава из буџета Аутономне Покрајине Војводине за 
финансирање издавања новина и доставило га Скупштини, на разматрање и 
доношење. 

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за информисање и Одбор за 
прописе. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог одлуке и одлуку 
донесе, с тим што је Одбор за прописе поднео Амандман, који је прихватио 

представник предлагача, чиме је постао саставни део Предлога одлуке и о њима се 

одвојено не гласа. 

Уводно излагање поднео је члан Извршног већа АП Војводине и покрајински 
секретар за информације, Рафаил Русковски. 

Председавајући је отворио претрес. 
Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о критеријумима за 

обезбеђивање дела средстава из буџета Аутономне Покрајине Војводине за 
финансирање издавања новина. Након гласања председавајући је констатовао да је 
Скупштина са једним уздржаним гласом донела Одлуку о критеријумима за 
обезбеђивање дела средстава из буџета Аутономне Покрајине Војводине за 
финансирање издавања новина. 

27. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БЛИЖЕМ 

ПОЈЕДИНИХ ПИТАЊА СЛУЖБЕНЕ УПОТРЕБЕ ЈЕЗИКА 

НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ 

ВОЈВОДИНЕ 

УРЕЂИВАЊУ 

И ПИСАМА 

ПОКРАЈИНЕ 
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Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о ближем уређивању 
појединих питања службене употребе језика и писама националних мањина на 

територији Аутономне Покрајине Војводине и доставило га Скупштини, на 

разматрање и доношење. 

Предлог одлуке претходно су размотрили: Одбор за међунационалне односе, 
Одбор за организацију управе и локалну самоуправу и Одбор за прописе. Одбори су 
предложили Скупштини да размотри Предлог одлуке и одлуку донесе. 

Одбор за организацију управе и локалну самоуправу поднео је Амандман, који 
је достављен Извршном већу АП Војводине, на мишљење. Извршно веће АП 
Војводине прихватило је поднети Амандман, који је на тај начин постао саставни део 

Предлога одлуке и о њему се одвојено не гласа. 

Одбор за прописе поднео је Амандман са којим се сагласио представник 

предлагача и на тај начин је постао саставни део Предлога одлуке и о њиму се 

одвојено не гласа. Одбор за прописе такође је предложио и правно-техничке 

исправке. 

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. 
у претресу је учествовао посланик Ваш Тибор. 
Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о ближем уређивању 

појединих питања службене употребе језика и писама националних мањина на 

територији Аутономне Покрајине Војводине. Након гласања председавајући је 
констатовао да је Скупштина са два уздржана гласа донела Одлуку о ближем 
уређивању појединих питања службене употребе језика и писама националних 

мањина на територији Аутономне Покрајине Војводине. 

28. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
ОДЛУКЕ О ВИШЕЈЕЗИЧКИМ ОБРАСЦИМА ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА И О 

НАЧИНУ УПИСА У ИСТЕ 

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о изменама и 

допунама Одлуке о вишејезичким обрасцима извода из матичних књига и о начину 

уписа у исте и доставило га Скупштини, на разматрање и доношење. 

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за организацију управе и 

локалну самоуправу и Одбор за прописе. Одбори су предложили Скупштини да 
размотри Предлог одлуке и одлуку донесе. 

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 изменама и допунама 

Одлуке о вишејезичким обрасцима извода из матичних књига и о начину уписа у 
исте. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина једногласно 
донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о вишејезичким обрасцима извода из 
матичних књига и о начину уписа у исте. 

29. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ" 

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о изменама и 
допунама Одлуке о оснивању јавног предузећа "Војводинашуме" и доставило га 
Скупштини АП Војводине, на разматрање и доношење по хитном поступку . 

Уводно излагање поднео је члан Извршног већа АП Војводине и покрајински 
секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство, мр Игор Курјачки. 

Председавајући је отворио претрес. 
Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о изменама и допунама 

Одлуке о оснивању јавног предузећа "Војводинашуме". Након гласања 

председавајући је констатовао да је Скупштина једногласно донела Одлуку о 
изменама и допунама Одлуке о оснивању јавног предузећа "Војводинашуме". 

30. тачка дневног реда: ЗАВРШНИ РАЧУН ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ 
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2002. ГОДИНУ (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ) 
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~--------------- --------

Управни одбор Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине, на седници 

одржаној 2. априла 2003. године донео је Одлуку о усвајању завршног рачуна Фонда 
за развој Аутономне Покрајине Војводине за 2002. годину и доставио је Скупштини 
АП Војводине, ради давања сагласности. 

Завршни рачун Фонда достављен је Извршном већу АП Војводине, ради 
давања мишљења. Извршно веће АП Војводине размотрило је Завршни рачун Фонда 
и предложило Скупштини да да сагласност на Завршни рачун Фонда за развој АП 

Војводине за 2002. годину. 
Завршни рачун Фонда претходно су размотрили Одбор за привреду и Одбор за 

буует и финансије и предложили Скупштини да да сагласност на Завршни рачун 

Фонда за развој АП Војводине за 2002. годину. 
Председавајући је отворио претрес. 
Председавајући је ставио на гласање предлог да Скупштина да сагласност на 

3авршни рачун Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине за 2002. годину. 
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 76 гласова "за", 
једним "против" и три уздржана дала сагласност на Завршни рачун Фонда за развој 

Аутономне Покрајине Војводине за 2002. годину. 

31. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2002. ГОДИНУ 
Управни одбор Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине, на седници 

одржаној 2. априла 2003. године усвојио је и поднео Извештај о раду Фонда за 

развој Аутономне Покрајине Војводине за 2002. годину Скупштини АП Војводине, на 
разматрање. 

Извештај о раду Фонда достављен је Извршном већу АП Војводине, ради 
давања мишљења. Извршно веће АП Војводине није имало примедби на Извештај 
Фонда. 

Извештај о раду Фонда претходно су размотрили Одбор за привреду и Од60Р 
за буует и финансије и нису имали примедби на Извештај о раду Фонда за развој АП 
Војводине за 2002. годину. 

Председавајући је отворио претрес. 
У претресу су учествовали посланици: Живан Милутиновић, Бранислав 

Мијатов, др Велибор Радусиновић, Јасминка Цвејановић-Богдановић, Стево Бобић, 

Небојша Нешковић, Петар Пешић, Пастор Иштван, потпредседник Извршног већа АП 
Војводине и Миле Мандић, потпредседник Извршног већа АП Војводине. 

У наставку седницом је председавао потпредседник Скупштине АП Војводине, 

Јелена Јевтић. 

Председавајући је ставила на гласање Извештај о раду Фонда за развој 

Аутономне Покрајине Војводине за 2002. годину. Након гласања председавајући је 
констатовала да је Скупштина са 62 гласа "за", једним "против" и 12 уздржаних 
прихватила Извештај о раду Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине за 

2002. годину. 

32. тачка дневног реда: СТАТУТ НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКЕ УСТАНОВЕ 

"ТХЕМ" (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ) 

Привремени управни одбор Новинско-издавачке установе ''Тхем'', на седници 
одржаној 23. децембра 2002. године донео је Статут Новинско-издавачке установе 
''Тхем'' и доставио га Скупштини АП Војводине, ради давања сагласности. 

Статут НИУ ''Тхем'' достављен је Извршном већу АП Војводине, на мишљење. 
Извршно веће АП Војводине није имало примедби на Статут и утврдило је Предлог 
одлуке о давању сагласности на Статут Новинско-издавачке установе ''Тхем''. 

Предлог одлуке о давању сагласности и Статут претходно су размотрили 

Одбор за информисање и Одбор за прописе. Одбори су предложили Скупштини да 
донесе одлуку о давању сагласности на Статут НИУ ''Тхем''. 

Председавајући је отворила претрес. 
Председавајући је ставила на гласање Предлог одлуке о давању сагласности 

на Статут Новинско-издавачке установе ''Тхем''. Након гласања председавајући је 
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констатовала да је Скупштина са 76 гласова "за" донела Одлуку о давању 
сагласности на Статут Новинско-издавачке установе "Тхем". 

33. тачка дневног реда: СТАТУТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "НАЦИОНАЛНИ 

ПАРК ФРУШКА ГОРА", СРЕМСКА КАМЕНИЦА (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ) 
Управни одбор Јавног предузећа "Национални парк Фрушка гора", Сремска 

Каменица, на седници одржаној 19. септембра 2002. године донео је Статут Јавног 
предузећа "Национални парк Фрушка гора", Сремска Каменица и доставио га 

Скупштини дп Војводине, ради давања сагласности. 

Статут ЈП "Национални парк Фрушка гора" достављен је Извршном већу дп 
Војводине, на мишљење. Извршно веће дп Војводине није имало примедби на Статут 
и утврдило је Предлог одлуке о давању сагласности на Статут ЈП "Национални парк 

Фрушка гора", Сремска Каменица. 
Предлог одлуке о давању сагласности и Статут претходно су размотрили 

Одбор за пољопривреду, Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту 
животне средине и Одбор за прописе. Одбори су предложили Скупштини да донесе 
одлуку о давању сагласности на Статут ЈП "Национални парк Фрушка гора", Сремска 
Каменица. 

Председавајући је отворила претрес. 
Председавајући је ставила на гласање Предлог одлуке о давању сагласности 

на Статут Јавног предузећа "Национални парк Фрушка гора", Сремска Каменица. 
Након гласања председавајући је констатовала да је Скупштина са 69 гласова "за" 
донела Одлуку о давању сагласности на Статут Јавног предузећа "Национални парк 
Фрушка гора", Сремска Каменица. 

34. тачка дневног реда: ОДЛУКА О ПРОМЕНИ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА "МАЂАР СО" (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ) 

Управни одбор Јавног предузећа "Мађар Со", на седници одржаној 12. марта 
2003. године донео је Одлуку о промени делатности Јавног предузећа "Мађар Со" и 
доставио је Скупштини, ради давања сагласности. 

Одлука ЈП "Мађар Со" достављена је Извршном већу дп Војводине, на 
мишљење. Извршно веће дп Војводине утврдило је Предлог одлуке о давању 

сагласности на Одлуку о промени делатности Јавног предузећа "Мађар Со". 
Одлуку о давању сагласности и Одлуку о промени делатности ЈП "Мађар Со" 

претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за информисање. Одбори су 
предложили Скупштини да донесе одлуку о давању сагласности на промену 
делатности Јавног предузећа "Мађар Со". 

Председавајући је отворила претрес. 

Председавајући је ставила на гласање Предлог одлуке о давању сагласности 
на Одлуку о промени делатности Јавног предузећа "Мађар Со". Након гласања 
председавајући је констатовала да је Скупштина са 68 гласова "за" донела Одлуку о 
давању сагласности на Одлуку о промени делатности Јавног предузећа "Мађар Со". 

35. тачка дневног реда: ОДЛУКА О ДОПУНИ СТАТУТА ЈАВНОГ ПРЕДУ3ЕЋА 
"МАЂАР СО" (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ) 

Управни одбор Јавног предузећа "Мађар Со", на седници одржаној 12. марта 
2003. године донео је Одлуку о допуни Статута Јавног предузећа "Мађар Со" и 
доставио је Скупштини, ради давања сагласности. 

Одлука ЈП "Мађар Со" достављена је Извршном већу дп Војводине, на 
мишљење. Извршно веће дп Војводине предложило је Скупштини да да сагласност 
на Одлуку о допуни Статута ЈП "Мађар Со". 

Одлуку о допуни Статута ЈП "Мађар Со", са мишљењем Извршног већа дп 
Војводине претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за информисање. 
Одбори су предложили Скупштини да да сагласност на Одлуку о допуни Статута 
Јавног предузећа "Мађар Со". 

Председавајући је отворила претрес. 
Председавајући је ставила на гласање предлог да Скупштина да сагласност на 

Одлуку о допуни Статута Јавног предузећа "Мађар Со". Након гласања 

председавајући је констатовала да је Скупштина са 72 гласа "за" дала сагласност на 
Одлуку о допуни Статута Јавног предузећа "Мађар Со". 
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36. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
"ВОЈВОДИНАШУМЕ" ЗА ПЕРИОД 1. 8. - 31. 12. 2002. ГОДИНЕ 

Јавно предузеће "Војводинашуме" доставило је Скупштини АП Војводине 
Извештај о раду за период 1.8. - 31.12. 2002. године, на разматрање и усвајање. 

Извештај о раду ЈП "Војводинашуме" достављен је Извршном већу АП 
Војводине, на мишљење. Извршно веће АП Војводине није имало примедби на 
Извештај о раду ЈП "Војводинашуме" за период 1.8. -31.12. 2002. године. 

Извештај о раду ЈП претходно је размотрио Одбор за пољопривреду и 

предложио Скупштини да размотри и усвоји Извештај. 

Председавајући је отворила претрес. 
у претресу је учествовао посланик Живан Милутиновић и мр Игор Курјачки, 

покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство. 

Председавајући је ставила на гласање Извештај о раду Јавног предузећа 
"Војводинашуме" за период 1. 8. - 31. 12. 2002. године. Након гласања 

председавајући је констатовала да је Скупштина са 67 гласова "за" и седам 
уздржаних усвојила Извештај о раду Јавног предузећа "Војводинашуме" за период 1. 
8. - 31. 12. 2002. године. 

37. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ИЗВЕШТАЈ О ЕКОНОМСКО
ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ 
ВОЈВОДИНЕ", НОВИ САД ЗА 2002. ГОДИНУ 

Јавно водопривредно предузеће "Воде Војводине", Нови Сад доставило је 

Скупштини АП Војводине Извештај о раду и Извештај о економско-финансијском 
пословању за 2002. годину, са допуном од 18. априла 2003. године Скупштини, на 
разматрање и усвајање. 

Извештај о раду и Извештај о економско-финансијском пословању за 2002. 
годину достављени су Извршном већу АП Војводине, на мишљење. Извршно веће АП 
Војводине није имало примедби. 

Извештај о раду и Извештај о економско-финансијском пословању ЈП "Воде 
Војводине" претходно је размотрио Одбор за пољопривреду и предложио Скупштини 

да размотри и усвоји извештаје. 

Председавајући је отворила претрес. 
у претресу су учествовали посланици Живан Милутиновић, проф. др Драгољуб 

Живковић, Керн Имре, Ђорђе Мисиркић, покрајински секретар за финансије и мр 
Игор Курјачки, покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство. 

Председавајући је ставила на гласање Извештај о раду и Извештај о 
економско-финансијском пословању Јавног водопривредног предузећа "Воде 
Војводине", Нови Сад за 2002. годину. Након гласања председавајући је 
констатовала да је Скупштина са 69 гласова "за" и два "против" усвојила Извештај о 
раду и Извештај о економско-финансијском пословању Јавног предузећа "Воде 
Војводине", Нови Сад за 2002. годину. 

38. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ЗА 2002. ГОДИНУ И 
ПРОГРАМИ РАДА ЗА 2003. ГОДИНУ: 

- "ДНЕВНИК" ХОЛДИНГ А.Д. НОВИ САД, 

- "ДНЕВНИК-ПОЉОПРИВРЕДНИК" А.Д. НОВИ САД, 
- ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "МАЋАР СО" ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ 
ДЕЛАТНОСТ, НОВИ САД, 

- НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКОГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "7 НАП", 
СУБОТИЦА, 

- НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКЕ УСТАНОВЕ "ХЛАС ЉУДУ", НОВИ САД, 
- НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКЕ УСТАНОВЕ "ЛИБЕРТАТЕА", ПАНЧЕВО, 
- НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКЕ УСТАНОВЕ "РУСКЕ СЛОВО", НОВИ САД, 
- НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКЕ УСТАНОВЕ "ХРВАТСКА РИЈЕЧ", 
СУБОТИЦА 

Скупштини Аутономне Покрајине Војводине упућени су извештаји о раду за 

2002. годину и програми рада за 2003. годину организација јавног информисања, 
чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина. 
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-----------

Извршно веће АП Војводине размотрило је извештаје о раду и програме рада и 

утврдило мишљење, са Предлогом закључака. 

Извештаје о раду и програме рада са мишљењем Извршног већа претходно је 
размотрио Одбор за информисање и предложио Скупштини да усвоји извештаје о 
раду за 2002. годину и да сагласност на програме рада за 2003. годину, као и да 
донесе закључке, које је уз мишљење предложило Извршно веће АП Војводине. 

Председавајући је отворила претрес. 
У претресу је учествовао посланик проф. др Драгољуб Живковић. 
Председавајући је ставила на гласање извештаје о раду за 2002. годину и 

програме рада за 2003. годину организација јавног информисања, чији је оснивач 
Аутономна Покрајина Војводина, са Предлогом закључака. Након гласања 

председавајући је констатовала да је Скупштина усвојила извештаје о раду за 2002. 
годину и дала сагласност на програме рада за 2003. годину: 

- "Дневник" Холдинг А,Д, 

- "Дневник-Пољопривредник" А. Д, 

- Јавног предузећа "Мађар Со" за новинско-издавачку делатност, 
- Новинско-издавачког јавног предузећа "7 НАП", 
- Новинско-издавачке установе "Хлас људу", 
- Новинско-издавачке установе "Либертатеа", 
- Новинско-издавачке установе "Руске слово" , 
- Новинско-издавачке установе "Хрватска ријеч" 

и донела 

3акључке 

1. 3адужује се Извршно веће АП Војводине да, у складу са остваривањем 
прихода Бууета АП Војводине, до краја 2003. године, сагледа могућност повећања 
средстава за финансирање редовне делатности новина, чији је оснивач Скупштина 
АП Војводине. Такође је неопходно сагледати могућност обезбеђивања дела 
средстава за техничко-технолошко осавремењавање редакција. 

2. 3адужује се "Дневник" а.Д. да интензивира започети процес 
реструктурирања са јасно дефинисаном стратегијом, циљевима и правцима даљег 

развоја. 

3. Обавезују се организације јавног информисања и јавна гласила, чији је 
оснивач Скуптшина АП Војводине, које послују средствима у државној својини да, 

одмах, након доношења закона о јавном информисању, започну припреме за 

усаглашавање са његовим одредбама и, о предузетим мерама обавештавају 

оснивача. 

39. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2002. ГОДИНУ И 
ПЛАН РАДА И ПРОГРАМ ЗА 2003. ГОДИНУ ЈАВНОГ ПРЕУДЗЕЋА "ФОРУМ
ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ", НОВИ САД 

Управни одбор Јавног предузећа "Форум-Издавачка делатност", на седници 
одржаној 25. фебруара 2003. године усвојио је Извештај о пословању за 2002. 
годину и План рада и Програм рада за 2003. годину и доставио га Скупштини АП 
Војводине на разматрање и усвајање. 

Извештај о пословању за 2002. годину и План рада и Програм рада за 2003. 
годину достављен је Извршном већу АП Војводине, на мишљење. Извршно веће АП 
Војводине није имало примедби. 

Извештај о пословању за 2002. годину и План рада и Програм рада за 2003. 
годину, са мишљењем Извршног већа АП Војводине, претходно је размотрио Одбор 

за образовање, науку, културу, омладину и спорт и предложио Скупштини да усвоји 
Извештај о пословању за 2002. годину и да сагласност на План рада и Програм рада 
за 2003. годину. 

Председавајући је отворила претрес. 
Председавајући је ставила на гласање Извештај о пословању за 2002. годину 

и План рада и Програм рада за 2003. годину "Форум-Издавачка делатност" за 
издавање књига и часописа. Након гласања председавајући је констатовала да је 
Скупштина са 64 гласа "за" усвојила Извештај о пословању за 2002. годину и дала 
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сагласност на План рада и Програм рада за 2003. годину "Форум-Издавачка 
делатност" за издавање књига и часописа. 

40. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ДОДЕЛИ ПРИЗНАЊА "ДР ЂОРЂЕ 
НАТОШЕВИЋ" ЗА ШКОЛСКУ 2001/2002. ГОДИНУ 

Покрајински секретаријат за образовање и култруу - Одбор за доделу 
признања "Др Ђорђе Натошевић" доставио је Скупштини дп Војводине Извештај о 
додели признања "Др Ђорђе Натошевић" за школску 2001/2002. годину, на 

разматрање и усвајање. 

Извршно веће дп Војводине размотрило је Извештај о додели признања и није 

имало примедби. 
Извештај о додели признања и мишљење Извршног већа дп Војводине 

претходно је размотрио Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт и 

предложио Скупштини да размотри и усвоји Извештај о додели признања "Др Ђорђе 
Натошевић" за шолску 2001/2002. годину. 

Уводно излагање поднео је члан Извршног већа дп Војводине и покрајински 

секретар за образовање и културу, Буњик 30лтан. 
Председавајући је отворила претрес. 
Председавајући је ставила на гласање Извештај о додели признања "Др Ђорђе 

Натошевић" за школску 2001/2002. годину. Након гласања председавајући је 
констатовала да је Скупштина са 71 гласом "за" усвојила Извештај о додели 
признања "Др Ђорђе Натошевић" за школску 2001/2002. годину. 

41. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ЗА ИЗГЛАСАВАЊЕ НЕПОВЕРЕЊА 

ПОТПРЕДСЕДНИКУ ИЗВРШНОГ ВЕЋА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 
Група од 32 посланика у Скупштини дп Војводине, на основу члана 205. став 

1. Пословника Скупштине дп Војводине поднела је образложени предлог да се 
изгласа неповерење Петру Мишићу, потпредседнику Извршног већа дп Војводине. 

Предлог групе посланика достављен је Извршном већу дп Војводине. 

у име предлагача додатно образложење предлога за изгласавање неповерења 
Петру Мишићу, потпредседнику Извршног већа дп Војводине дао је посланик Стеван 
Мишковић. 

Председавајући је отворила претрес. 
у претресу су учествовали посланици: проф. др Драгољуб Живковић, Петар 

Пешић и Мирослав Мрнуштик. 
Председавајући је обавестила посланике да су три посланика у писменом 

облику повукла своје потписе, па је на тај начин на предлогу за изгласавање 
неповерења потпредседнику Извршног већа дп Војводине Петру Мишићу остало 
мање од 30 потписа, те се на основу члана 206. став 2. Пословника Скупштине дп . 
Војводине сматра да је предлог за изгласавање неповерења Петру Мишићу, 

потпредседнику Извршног већа дп Војводине повучен. 

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

ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА. 

у наставку седницом је председавао Егереши Шандор, потпредседник 
Скупштине дп Војводине. 

Посланичка питања у усменом облику поставили су посланици: Златко 
Миличевић (три посланичка питања), Калман Кунтић (два посланичка питања), мр 
Пал Тибор (два посланичка питања) и Ђорђе Милић. 

Посланичка питања у писменом облику поставио је посланик Петар Пејин 

(шест посланичких питања). 

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке. 

Седница је закључена у 14,55 часова. 

СЕКРЕТАР 

СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ, 

Марија ~~~ћ 

~C1 V~~ 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ, 

Н ад Чанак 
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