
ЗАПИСНИК 

са 24. седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 

24. септембра и у наставку 30. септембра 2003. године, у Великој сали 

Скупштине АП Војводине. 

Седница је 24. септембра почела у 11,35 часова. 
Седницом је председавао Ненад Чанак, председник Скупштине АП 

Војводине. 

На позив председавајућег Скупштина је одала пошту минутом ћутања 
настрадалима у трагедији која се догодила 23. септембра на градилишту у 
Новом Саду у којој су настрадала тројица радника. 

Од укупног броја посланика седници је присуствовало 112 посланика. 
Одсуство са седнице Скупштине оправдали су посланици Миле 

Перкучин и др Предраг Филипов. Према евиденцији, седници Скуштине нису 

присуствовали и посланици: Миле Мандић, Ђура Милошев, Живан 

Милутиновић, Светозар Панић и Донка Станчић. 
Председавајући је обавестио посланике да је на основу члана 42. став 

2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине Посланичкој групи Демократске 
странке приступио посланик Саша Пашић. 

Председавајући је обавестио посланике да је на основу члана 41. и 42. 
Пословника Скупштине АП Војводине конституисана нова посланичка група 

под називом Посланичка гурпа ДОС - Наша Војводина у Скупштини АП 

Војводине. Председник Посланичке групе је Милан Мицић, а заменик 

Живица Предојев. 

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине 

присуствују председник и чланови Извршног већа АП Војводине и 

представници средстава јавног информисања. 

Председник Скупштине АП Војводине уручио је захвалнице 

пословодном директору Јавног друштва Kvik гilif из Будимпеште , 

др Секељхиди Иштвану, са сарадницама Еви Сабо и Каталин Ери Ковач , на 

хуманитарној помоћи организације, која је испоручила АП Војводини помоћ у 

вредности од око 800.000 евра. 
Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима 

у службеној употреби, утврдио је истоветност са српским језиком предлога 

одлука које су разматране на седници Скупштине на језицима чија је 

службена употреба утврђена Статутом АП Војводине. 

Записник са 23. седнице Скупштине АП Војводине, одржане 10. јула 
2003. године достављен је посланицима уз сазив за 24. седницу Скупштине 
Аутономне Покрајине Војводине. 

Председавајући је ставио на гласање записник са 23. седнице 
Скупштине одржане 10. јула 2003. године. 

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина 

једногласно усвојила записник са 23. седнице Скупштине, одржане 10. јула 
2003. године. 

Предлог дневног реда посланицима је достављен уз сазив за 24. 
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 давању сагласности на Одлуку о прихватању 

Оквирног уговора закљученог између "Дневник" Холдинга а.Д. за новинско

издавачку делатност, Нови Сад и фирме WAZ Medienbeteiligungsgesellschaft 
Balkan mgH из Есена, СР Немачка, - Предлог одлуке о давању сагласности 
на Одлуку о прихватању Уговора о оснивању предузећа закљученог између 
"Дневник" Холдинга а.Д. за новинско-издавачку делатност, Нови Сад и 



фирме WAZ Medienbeteiligungsgesellschaft Balkan mgH из Есена, СР Немачка 

и - Предлог одлуке о престанку важења Одлуке о давању сагласности на 

Одлуку о статусним променама. 

На основу члана 152. Пословника Скупштине дп Војводине, о 

предлогу да се одлука донесе по хитном поступку Скупштина одлучује као о 

претходном питању, пре утврђивања дневног реда. Посланик Ђорђе Суботић 
позвао се на повреду члана 84. Пословника Скупштине дп Војводине и 

предложио да се предлози одлука не уврсте у дневни ред данашње седнице. 

Након објашњења секретара Скупштине да се не ради о повреди члана 84. 
Пословника Скупштине дп Војводине с обзиром да је хитан поступак уређен 
чланом 151. и 152. Пословника Скупштине дп Војводине. Председавајући је 
ставио на гласање предлог Извршног већа дп Војводине да се предлози 

одлука донесе по хитном посутпку. Након гласања председавајући је 
констатовао да је Скупштина са 71 гласом "за". 18 "против" и осам 
уздржаних предлог усвојила. 

Извршно веће дп Војводине на основу члана 84. став .3. Пословника 
Скупштине дп Војводине предложило је да се предложени дневни ред 24. 
седнице Скупштине прошири новим тачкама дневног реда - Извештај о раду 

Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2002. годину и - Предлог 
одлуке о именовању директора Туристичке организације Војводине. 

Председавајући је ставио на гласање да се предложени дневни ред 24. 
седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда - Извештај о раду 

Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2002. годину. Након гласања 
председавајући је констатовао да је Скупштина са 92 гласа "за" и једним 
уздржаним . предлог усвојила. 

Председавајући је ставио на гласање да се предложени дневни ред 24. 
седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда - Предлог одлуке о 

именовању директора Туристичке организације Војводине. Након гласања 

председавајући је констатовао да је Скупштина једногласно предлог 

усвојила. 

Одбор за европске интеграције и међународну регионалну сарадњу 

предложио је да се предложени дневни ред 24. седнице Скупштине прошири 
новим тачкама дневног реда - Предлог одлуке о прихватању Изјаве о 

сарадњи подунавских градова и регија и - Предлог одлуке о прихватању 

Споразума о оснивању Дунавског бироа. 
Председавајући је ставио на гласање да се предложени дневни ред 24. 

седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда - Предлог одлуке о 

прихватању Изјаве о сарадњи подунавских градова и регија. Након гласања 

председавајући је констатовао да је Скупштина предлог усвојила. 

Председавајући је ставио на гласање да се предложени дневни ред 24. 
седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда - Предлог одлуке о 
прихватању Споразума о оснивању Дунавског бироа. Након гласања 

председавајући је констатовао да је Скупштина предлог усвојила. 

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт предложио је 
да се предложени дневни ред 24. 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 да се предложени дневни ред 24. 
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. Након гласања 
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председавајући је констатовао да је Скупштина са пет уздржаних гласова 

предлог усвојила. 

Одбор за пољопривреду предложио је да се предложени дневни ред 
24. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда - Предлог 

одлуке о измени и допуни Одлуке о именовању Управног и Надзорног одбора 

Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине". 

Председавајући је ставио на гласање да се предложени дневни ред 24. 
седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда - Предлог одлуке о 

измени и допуни Одлуке о именовању Управног и Надзорног одбора Јавног 

водопривредног предузећа "Воде Војводине" . Након гласања председавајући 

је констатовао да је Скупштина предлог усвојила. 

Група посланика Скупштине дп Војводине предложила је да се 

предложени дневни ред 24. седнице Скупштине прошири новом тачком 

дневног реда - Предлог за избор Покрајинског омбудсмана . 
Председавајући је ставио на гласање да се предложени дневни ред 24. 

седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда - Предлог за избор 
Покрајинског омбудсмана. Након гласања председавајући је констатовао да 

је Скупштина са једним гласом "против" и девет уздржаних предлог 

усвојила. 

Група посланика Скупштине дп Војводине предложила је да се 

предложени дневни ред 24. седнице Скупштине прошири новом тачком 

дневног реда - Предлог за избор потпредседника Скупштине дп Војводине. 

Председавајући је ставио на гласање да се предложени дневни ред 24. 
седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда - Предлог за избор 
потпредседника Скупштине дп Војводине. Након гласања председавајући је 

констатовао да је Скупштина са осам уздржаних гласова предлог усвојила. 

Посланик у Скупштини дп Војводине, Александар Кравић предложио 

је да се предложени дневни ред 24. седнице Скупштине прошири новом 
тачком дневног реда - Предлог за именовање чланова Управног одбора 
Радиодифузне установе Војводине. 

Председавајући је ставио на гласање да се предложени дневни ред 24. 
седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда - Предлог за 

именовање чланова Управног одбора Радиодифузне установе Војводине. 
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са шест 

гласова "против" и три уздржана предлог усвојила. 

Пошто није било више предлога за измену и допуну предложеног 

дневног реда председавајући је ставио на гласање дневни ред предложен за 

24. седницу Скупштине. Након гласања председавајући је констатовао да је 
Скупштина са 89 гласова "за", три "против" и седам уздржаних усвојила 
следећи 

ДНЕВНИ РЕД: 

1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА БУЏЕТА 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2002. ГОДИНУ СА ИЗВЕШТАЈЕМ О ИЗВРШЕЊУ 
КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 

1. ЈАНУАР - 31. ДЕЦЕМБАР 2002. ГОДИНЕ, 

2. РАЗРЕШЕЊЕ ЧЛАНОВА ИЗВРШНОГ ВЕЋА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, ЗБОГ 
ПОДНЕТИХ ОСТАВКИ, 

3. РАЗРЕШЕЊЕ ПОТПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, 
ЗБОГ ПОДНЕТЕ ОСТАВКЕ, 
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4. ИЗБОР ЧЛАНОВА ИЗВРШНОГ ВЕЋА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, 

5. ИЗБОР ПОТПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, 

6. ИЗБОР ПОКРАЈИНСКОГ ОМБУДСМАНА. 

7. УТВРЂИВАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ТУРИЗМУ, 

8. ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА РАДИОДИФУЗНЕ УСТАНОВЕ 
ВОЈВОДИНЕ . 

9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИСПИТУ ИЗ СТРАНОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИКА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ЗА 
РАД У ОРГАНИМА УПРАВЕ, 

10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ , 

11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ МРЕЖЕ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ 
НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ , 

12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ НАЗИВА ДОМА ЗА ДЕЦУ И 
ОМЛАДИНУ "АНГЕЛИНА КОЈИЋ ГИНА" У ЗРЕЊАНИНУ, 

13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О МРЕЖИ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА 
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА, 

14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ НАЗИВА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ 
У КАЊИЖИ, 

15. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ФИЛОЛОШКЕ ГИМНАЗИЈЕ "ДЕЖЕ 

КОСТОЛАЊИ" У СУБОТИЦИ, 

16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ГИМНАЗИЈЕ ЗА 
ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ УСМЕРЕЊА У СЕНТИ, 

17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИХВАТАЊУ ИЗЈАВЕ О САРАДЊИ ПОДУНАВСКИХ ГРАДОВА И 
РЕГИЈА, 

18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИХВАТАЊУ СПОРАЗУМА О ОСНИВАЊУ ДУНАВСКОГ БИРОА, 

19. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОКРАЈИНСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ЗА 2002. 
ГОДИНУ, 

20 . ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА 
РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, 

21 . ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ, 

22. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ, 

23. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ОДГОВОРНОГ УРЕДНИКА НОВИНА 
"ТХЕМ" , 
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24. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА НОВИНСКО
ИЗДАВАЧКЕ УСТАНОВЕ "ХРВАТСКА РИЈЕЧ" , 

25. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА НОВИНСКО

ИЗДАВАЧКЕ УСТАНОВЕ "ХРВАТСКА РИЈЕЧ", 

26. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И 
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКЕ УСТАНОВЕ "РУСКЕ СЛОВО" , 

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

28. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ВОЈВОДИНЕ, 

29. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ И 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ", 

ЗА. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ПРИХВАТАЊУ ОКВИРНОГ 

УГОВОРА ЗАКЉУЧЕНОГ ИЗМЕЂУ "ДНЕВНИК" ХОЛДИНГА А.Д. ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ 
ДЕЛАТНОСТ, НОВИ САД И ФИРМЕ WAZ MEDIENBETEILIGUNGSGESELLSCHAFТ BALKAN 
MGH ИЗ ЕСЕНА, СР НЕМАЧКА, 

З1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ПРИХВАТАЊУ УГОВОРА О 
ОСНИВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА ЗАКЉУЧЕНОГ ИЗМЕЂУ "ДНЕВНИК" ХОЛДИНГА А,Д. ЗА 

НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ, НОВИ САД И ФИРМЕ WAZ 
MEDIENBETEILIGUNGSGESELLSCHAFТ BALKAN MGH ИЗ ЕСЕНА, СР НЕМАЧКА, 

З2 . ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
ОДЛУКУ О СТАТУСНИМ ПРОМЕНАМА. 

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 

предлог усвојила. 

1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ 
КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ ЗА 2002. ГОДИНУ СА ИЗВЕШТАЈЕМ О ИЗВРШЕЊУ 

КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР - 31. ДЕЦЕМБАР 2002. ГОДИНЕ 
Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о завршном 

рачуну консолидованог рачуна буџета Аутономне Покрајине Војводине за 

2002. годину са Извештајем о извршењу консолидованог рачуна буџета 

Аутономне Покрајине Војводине за период 1. јануар - 31. децембар 2002. 
године и упутило га Скупштини, на разматрање и доношење. 

Предлог одлуке претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије. 
Одбор за буџет и финансије предложио је Скупштини да размотри 

Предлог одлуке и одлуку донесе у предложеном тексту. 

Уводно излагање поднео је члан Извршног већа АП Војводине и 
покрајински секретар за финансије, Ђорђе Мисиркић. 

Председавајући је отворио претрес. 

у претресу су учествовали посланици Стеван Коларевић и 
покрајински секретар за финансије, Ђорђе Мисиркић. 
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Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о завршном 

рачуну консолидованог рачуна буџета Аутономне Покрајине Војводине за 

2002. годину са Извештајем о извршењу консолидованог рачуна буџета 
Аутономне Покрајине Војводине за период 1. јануар - 31. децембар 2002. 
године. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 76 
гласова "за", 11 "против" и два уздржана донела Одлуку о завршном рачуну 
консолидованог рачуна буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2002. 
годину са Извештајем о извршењу консолидованог рачуна буџета Аутономне 
Покрајине Војводине за период 1. јануар - 31. децембар 2002. године. 

2. тачка дневног реда: РАЗРЕШЕЊЕ ЧЛАНОВА ИЗВРШНОГ ВЕЋА 
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, ЗБОГ ПОДНЕТИХ ОСТАВКИ 

Члан Извршног већа АП Војводине и покрајински секретар за 

финансије, Ђорђе Мисиркић, на основу члана 209. став 1. Пословника 

Скупштине АП Војводине поднео је оставку на функцију члана Извршног 

већа АП Војводине и покрајинског секретара за финансије, због одласка на 

другу дужност. 

Пошто се о поднетој оставци не отвара претрес Скупштина је 

констатовала да је Ђорђе Мисиркић разрешен функције члана Извршног 
већа АП Војводине и покрајинског секретара за финансије, са 24. 
септембром 2003. године. 

Председавајући се захвалио Ђорђу Мисиркићу на досадашњем раду и 

пожелео му пуно успеха на новој дужности. 

Члан - потпредседник Извршног већа АП Војводине Александар 

Кравић, на основу члана 209. став 1. Пословника Скупштине АП Војводине 
поднео је оставку на функцију члана - потпредседника Извршног већа АП 
Војводине. 

Пошто се се о поднетој оставци не отвара претрес Скупштина је 

констатовала да је Александар Кравић разрешен функције члана -
потпредседника Извршног већа АП Војводине, са 24. септембром 2003. 
године. 

Председавајући се захвалио Алексаандру Кравићу на досадашњем 
раду и пожелео му пуно успеха на новој дужности. 

Ђорђе Мисиркић и Александар Кравић захвалили су се на сарадњи у 

досадашњем раду: председнику Извршног већа АП Војводине, Ђорђу Ђукићу, 

председнику Скупштине АП Војводине, Чанак Ненаду, секретарима 

покрајинских секретаријата и служби Извршног већа АП Војводине, 

секретару Извршног већа АП Војводине, секретару Скупштине АП Војводине, 
посланицима и свим запосленим у покрајинским органима. 

3. тачка дневног реда: РАЗРЕШЕЊЕ ПОТПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, ЗБОГ ПОДНЕТЕ 
ОСТАВКЕ 

Потпредседник Скупштине АП Војводине, Мирослав Мрнуштик, на 

основу члана 39. Пословника Скупштине АП Војводине поднео је оставку на 
функцију потпредседника Скупштине АП Војводине. 

Пошто се о поднетој оставци не отвара претрес Скупштина је 

констатовала да је Мирослав Мрнуштик разрешен функције потпредседника 

Скупштине Аутономне Покрајине Војводине са 24. септембром 2003. године. 
Председавајући се захвалио Мирославу Мрнуштику на досадашњем 

раду и пожелео му пуно успеха на новој дужности. 
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Мирослав Мрнуштик се захвалио председнику Скупштине дп 
Војводине, секретару Скупштине дп Војводине, Извршном већу дп 
Војводине, стручним службама и посланицима. 

4. тачка дневног реда: ИЗБОР ЧЛАНОВА ИЗВРШНОГ ВЕЋА 
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

Председник Извршног већа дп Војводине доставио је на основу члана 
198. Пословника Скупштине дп Војводине нов Предлог за избор чланова 
Извршног већа Дутономне Покрајине Војводине. 

Председавајући је отворио претрес. 

По члану 199. став З. Пословника Скупштине дп Војводине члан 

Извршног већа дп Војводине је изабран ако је за његов избор гласала 
већина од укупног броја посланика. 

О избору Извршног већа дп Војводине одлучује се јавним гласањем 
(члан 199. став 2. Пословника Скупштине дп Војводине). 

Председавајући је ставио Предлог о избору чланова Извршног већа дп 

Војводине, на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је 

Скупштина са 80 гласова "за" и 12 уздржаних изабрала нове чланове 

Извршног већа дп Војводине: Злоха Мартина, за покрајинског секретара за 
финансије и Душана Јаковљева, за потпредседника Извршног већа дп 

Војводине. 

На основу члана 4. Одлуке о организацији и начину рада Извршног 
већа дп Војводине, изабрани чланови Извршног већа дп Војводине 

положили су пред Скупштином заклетву. 

Председавајући је у име Скупштине и своје лично име честитао на 

избору новим члановима Извршног већа дп Војводине. 

s. тачка дневног реда: ИЗБОР ПОТПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

Група посланика на основу члана 24. Пословника Скупштине дп 

Војводине доставила је председнику Скупштине предлог да се за 

потпредседника Скупштине Дутономне Покрајине Војводине изабере 
Александар Кравић, посланик у Скупштини дп Војводине. 

Председавајући је отворио претрес. 
На основу члана 26. став 1. Пословника Скупштине дп Војводине пре 

приступању избора потпредседника Скупштине, Скупштина одлучује да ли 

ће се гласати тајно или јавно. Председавајући је предложио да се избор 

потпредседника Скупштине дп Војводине обави јавним гласањем. 

Председавајући је ставио на гласање предлог да се избор 
потпредседника Скупштине дп Војводине обави јавним гласањем. Након 

гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 91 гласом "за" и 
једним уздржаним одлучила да се потпредседник Скупштине изабере јавним 
гласањем. За потпредседника Скупштине изабран је кандидат који је добио 

већину гласова присутних посланика. 
Пошто је Скупштина одлучила да се гласа јавно, на основу члана 26. 

став 2. Пословника Скупштине дп Војводине, гласало се прозивањем 

посланика. 

Председавајући је констатовао да је са 85 гласова "за", шест "против" 
и 11 уздржаних за потпредседника Скупштине дп Војводине изабран 

Длександар Кравић. 

На основу члана 

потпредседник Скупштине 

заклетву. 

29. Пословника Скупштине дп Војводине, 

ДП Војводине је положио пред Скупштином 
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Председавајући је потпредседнику честитао на избору и пожелео 

успешан рад и добру сарадњу. 

б. тачка дневног реда: ИЗБОР ПОКРАЈИНСКОГ ОМБУДСМАНА 

Група посланика на основу члана 5. став 2. Одлуке о Покрајинском 

омбудсману доставила је Скупштини Предлог да се за Покрајинског 
омбудсмана изабере мр Петар Теофиловић. 

Председавајући је отворио претрес. 

Додатно образложење Предлога за избор Покрајинског омбудсмана 
дао је Егереши Шандор, посланик у Скупштини АП Војводине . 

Председавајући је одредио паузу у трајању од 10 минута. 
Након паузе на предлог председавајућег утврђен је кворум за даљи 

рад седнице Скупштине и констатовано да је присутан довољан број 

посланика за даљи рад Скупштине. 

Посланик Борислав Новаковић је предложио да се гласање за 

Покрајинског омбудсмана изврши јавном прозивком. 

Председавајући је ставио на гласање предлог да се избор 
Покрајинског омбудсмана обави јавном прозивком. Након гласања 

председавајући је констатовао да је Скупштина са 9б гласова "за" и два 
"против" одлучила да се Покрајински омбудсман изабере јавним гласањем. 

Пошто је Скупштина одлучила да се гласа јавно, на основу члана 99. 
став 1. Пословника Скупштине АП Војводине, гласало се прозивањем 

посланика. 

На основу члану 5. став 1. Одлуке о Покрајинском омбудсману, 

Покрајински омбудсман је изабран ако је за његов избор гласала 

двотрећинска већина од укупног броја посланика. 

Председавајући је констатовао да је са 89 гласова "за", пет "против" и 
шест уздржаних двотрећинском већином Скупштина изабрала мр Петра 

Теофиловића за Покрајинског омбудсмана. 

7. тачка дневног реда: УТВРЂИВАЊЕ АМАНДМАНА НА 

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ТУРИЗМУ 

Извршно веће АП Војводине на основу члана 1б5. став 1. Пословника 
Скупштине АП Војводине на Предлог закона о туризму поднело је Предлог 

амандмана и упутило га Скупштини, на разматрање. 

Предлог амандмана претходно су размотрили Одбор за прописе, Одбор 

за привреду и Одбор за сарадњу са одборима Народне скупштине у 

остваривању надлежности Покрајине. 

Одбор за прописе предложио је Скупштини да утврди амандмане, са 

техничким исправкама, са којима се сагласио представник предлагача. 

Одбор за привреду и Одбор за сарадњу са одборима Народне 
скупштине у остваривању надлежности Покрајине предложили су Скупштини 

да утврди Амандман на Предлог закона. 

Уводно излагање поднео је члан Извршног већа АП Војводине и 

покрајински секретар за привреду, Миодраг Вукотић. 

Председавајући је отворио претрес. 

Председавајући је ставио на гласање Амандман на Предлог закона о 

туризму. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина 

једногласно утврдила Амандман на Предлог закона о туризму. 

Амандман који је утврдила Скупштина поднеће се Народној скупштини 

Републике Србије на одлучивање. 
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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. 

8. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА 

УПРАВНОГ ОДБОРА РАДИОДИФУЗНЕ УСТАНОВЕ ВОЈВОДИНЕ 

Посланик Александар Кравић је на основу члана 123. Пословника 

Скупштине АП Војводине поднео Скупштини Предлог за именовање чланова 

Управног одбора Радиодифузне установе Војводине, на разматрање. 

Поводом овог Предлога, председавајући је предложио да Скупштина 

донесе закључак. Председавајући је ставио Предлог закључка на гласање . 

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 78 гласова 
"за" и осам уздржаних донелала 

Закључак 

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине овлашћује председника и 

потпредседнике Скупштине Аутономне Покрајине Војводине да, са 

председницима посланичких група у Скупштини Аутономне Покрајине 

Војводине, након спроведених консултација, утврде предлог персоналног 

састава Управног одбора Радиодифузне установе Војводине. 

9. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИСПИТУ ИЗ 

СТРАНОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИКА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ЗА РАД У 

ОРГАНИМА УПРАВЕ 

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о испиту из 

страног језика и језика националне мањине за рад у органима управе и 

упутило га Скупштини, на разматрање и доношење. 

Предлог одлуке претходно је размотрио Одбор за организацију управе 

и локалну самоуправу, Одбор за међунационалне односе и Одбор за 

прописе. 

Одбор за међунационалне односе предложио је Скупштини да 

размотри Предлог одлуке и одлуку донесе у предложеном тексту. 

Одбор за организацију управе и локалну самоуправу и Одбор за 
прописе поднели су амандмане на Предлог одлуке. Амандмани су 

достављени Извршном већу АП Војводине, на мишљење. 

Извршно веће АП Војводине прихватило је Амандман Одбора за 
организацију управе и локалну самоуправу и Амандман 1 Одбора за прописе, 
који су на тај начин постали саставни део Предлога одлуке и о њима се 

одвојено не гласа, а није прихватило Амандман II Одбора за прописе. 
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 су учествовали посланици: др Велибор Радусиновић, 

др Душко Радосављевић, Стеван Мишковић и покрајински секретар за 

прописе, управу и националне мањине, др Корхец Тамаш. 

Председавајући је ставио на гласање Амандман II Одбора за прописе. 
Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина није 

прихватила Амандман II Одбора за прописе. 
Пошто је представник Одбора остао при Амандману II, председавајући 

је ставио на гласање Предлог одлуке о испиту из страног језика и језика 

националне мањине за рад у органима управе. Након гласања 

председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа "за", осам 
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"против" и једним уздржаним донела Одлуку о испиту из страног језика и 
језика националне мањине за рад у органима управе. 

10. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 
ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ 

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о оснивању 
Педагошког завода Војводине и упутило га Скупштини АП Војводине, на 
разматрање и доношење. 

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

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт је предложио 
Скупштини да размотри Предлог одлуке и одлуку донесе у предложеном 
тексту. 

Одбор за прописе и посланик Иван Новаковић поднели су амандмане 
на Предлог одлуке. Амандмани су достављени Извршном већу АП Војводине, 

на мишљење. Извршно веће АП Војводине није прихватило амандмане. 
Уводно излагање поводом Предлога одлуке поднео је члан Извршног 

већа АП Војводине и покрајински секретар за образовање и културу, Буњик 

Золтан. 

Председавајући је отворио претрес. 
Посланик Иван Новаковић је одустао од поднетих амандмана. 

у претресу су учествовали посланици: Петар Пешић, проф. др 
Драгољуб Живковић и покрајински секретар за образовање и културу, 

Буњик Золтан. 

Председавајући је ставио на гласање амандмане Одбора за прописе. 

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 52 гласа 
"за", једним "против" и 23 уздржана прихватила амандмане Одбора за 

прописе. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о оснивању 
Педагошког завода Војводине. Након гласања председавајући је констатовао 
да је Скупштина са 67 гласова "за" и два уздржана донела Одлуку о 

оснивању Педагошког завода Војводине. 

11. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ 

МРЕЖЕ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о утврђивању 
мреже завода за заштиту споменика културе на територији Аутономне 

Покрајине Војводине и упутило га Скупштини АП Војводине, на разматрање 

и доношење. 

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

Скупштини да размотри Предлог одлуке и одлуку донесе у предложеном 
тексту. 

Посланичка група ДОС - Реформисти Војводине поднела је амандмане 

1 - II на Предлог одлуке. Извршно веће АП ВОјводине није прихватило 
поднете амандмане. 

Уводно излагање поводом Предлога одлуке 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 су учествовали посланици: Петар Пешић, проф. др 
Драгољуб Живковић, Ђорђе Суботић и покрајински секретар за образовање 
и културу, Буњик Золтан. 

Пошто је представник Посланичке групе ДОС - Реформисти Војводине 
остао при поднетим амандманима, председавајући је предложио да се 

Скупштина изјасни истовремено о амандманима 1 - П Посланичке групе. 
Председавајући је констатовао да је Скупштина већином гласова 

предлог усвојила. 

Председавајући је ставио на гласање амандмане 1 - П. Након гласања 
председавајући је констатовао да Скупштина са 2б гласова "за", 31 "против" 
и девет уздржаних није прихватила амандмане 1 - П Посланичке групе ДОС 

- Реформисти Војводине. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о утврђивању 

мреже завода за заштиту споменика културе на територији Аутономне 

Покрајине Војводине. Након гласања председавајући је констатовао да је 

Скупштина са б9 гласова "за", два "против" и три уздржана донела Одлуку о 

утврђивању мреже завода за заштиту споменика културе на територији 
Аутономне Покрајине Војводине. 

12. Тqчка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ НАЗИВА ДОМА ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ 

"АНГЕЛИНА КОЈИЋ ГИНА" У ЗРЕЊАНИНУ 

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о давању 

сагласности на промену назива Дома за децу и омладину "Ангелина Којић 
Гина" у Зрењанину и упутило га Скупштини АП Војводине, на разматрање и 

доношење. 

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за образовање, науку, 

културу омладину и спорт и Одбор за прописе. Одбори су предложили 

Скупштини да размотри Предлог одлуке и одлуку донесе у предложеном 

тексту. 

Уводно излагање поводом Предлога одлуке 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 давању 
сагласности на промену назива Дома за децу и омладину "Ангелина Којић 

Гина" у Зрењанину. Након гласања председавајући је констатовао да је 

Скупштина једногласно донела Одлуку о давању сагласности на промену 

назива Дома за децу и омладину "Ангелина Којић Гина" у Зрењанину. 

13. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О 

МРЕЖИ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о измени 
Одлуке о мрежи установа ученичког стандарда чији је оснивач Аутономна 
Покрајина Војводина и упутило га Скупштини АП Војводине, на разматрање 

и доношење. 

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за образовање, науку, 

културу омладину и спорт и Одбор за прописе. Одбори су предложили 
Скупштини да размотри Предлог одлуке и одлуку донесе у предложеном 

тексту. 

Председавајући је отворио претрес. 

11 



Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о измени Одлуке 
о мрежи установа ученичког стандарда чији је оснивач Аутономна Покрајина 

Војводина. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина 
једногласно донела Одлуку о измени Одлуке о мрежи установа ученичког 
стандарда чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина. 

14. тачка дневног реда : ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 
САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ НАЗИВА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У КАЊИЖИ 

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о давању 
сагласности на промену назива Техничке школе у Кањижи и упутило га 

Скупштини АП Војводине, на разматрање и доношење. 

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

Скупштини да размотри Предлог одлуке и одлуку донесе у предложеном 
тексту. 

Уводно излагање поводом Предлога одлуке 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 давању 

сагласности на промену назива Техничке школе у Кањижи. Након гласања 

председавајући је констатовао да је Скупштина једногласно донела Одлуку о 
давању сагласности на промену назива Техничке школе у Кањижи. 

15. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ 

О ОСНИВАЊУ ФИЛОЛОШКЕ ГИМНАЗИЈЕ "ДЕЖЕ КОСТОЛАЊИ" У 

СУБОТИЦИ 

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о измени 
Одлуке о оснивању Филолошке гимназије "Деже Костолањи" у Суботици и 

упутило га Скупштини АП Војводине, на разматрање и доношење. 

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за образовање, науку, 

културу омладину и спорт, Одбор за прописе и Одбор за међунационалне 
односе. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог одлуке и 

одлуку донесе у предложеном тексту. 

Председавајући је отворио претрес. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о измени Одлуке 

о оснивању Филолошке гимназије "Деже Костолањи" у Суботици. Након 
гласања председавајући је констатовао да је Скупштина једногласно донела 

Одлуку о измени Одлуке о оснивању Филолошке гимназије "Деже 

Костолањи" у Суботици. 

16. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И 

ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ГИМНАЗИЈЕ ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ 

УЧЕНИКЕ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ УСМЕРЕЊА У СЕНТИ 

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о изменама и 
допунама Одлуке о оснивању Гимназије за талентоване ученике природно

математичког усмерења у Сенти и упутило га Скупштини АП Војводине, на 

разматрање и доношење. 

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за образовање, науку, 

културу омладину и спорт, Одбор за прописе и Одбор за међунационалне 

односе. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог одлуке и 

одлуку донесе у предложеном тексту. 
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Председавајући је отворио претрес. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о изменама и 
допунама Одлуке о оснивању Гимназије за талентоване ученике природно

математичког усмерења у Сенти. Након гласања председавајући је 

констатовао да је Скупштина једногласно донела Одлуку о изменама и 
допунама Одлуке о оснивању Гимназије за талентоване ученике природно
математичког усмерења у Сенти. 

17. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИХВАТАЊУ 

ИЗЈАВЕ О САРАДЊИ ПОДУНАВСКИХ ГРАДОВА И РЕГИЈА 

Одбор за европске интеграције и међународну регионалну сарадњу 
утврдио је Предлог одлуке о прихватању Изјаве о сарадњи подунавских 

градова и регија и упутио га Скупштини дп Војводине, на разматрање и 

доношење. 

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе и Извршно 

веће дп Војводине. 

Одбор за прописе је предложио Скупштини да одлуку донесе у 

предложеном тексту, а Извршно веће дп Војводине није имало примедби на 
Предлог одлуке. 

Додатно образложење поводом Предлога одлуке поднео је Егереши 

Шандор, представник предлагача. 

Председавајући је отворио претрес. 
Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке, о прихватању 

Изјаве о сарадњи подунавских градова и регија, са исправком у погледу 

ступања на снагу Одлуке - "од наредног дана од дана објављивања". Након 

гласања председавајући је констатовао да је Скупштина једногласно донела 

Одлуку о прихватању Изјаве о сарадњи подунавских градова и регија, са 

исправком . 

18. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИХВАТАЊУ 

СПОРАЗУМА О ОСНИВАЊУ ДУНАВСКОГ БИРОА 

Одбор за европске интеграције и међународну регионалну сарадњу 

утврдио је Предлог одлуке о прихватању Споразума о оснивању Дунавског 

бироа и упутио га Скупштини дп Војводине, на разматрање и доношење. 

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе и Извршно 

веће дп Војводине. 

Одбор за прописе је предложио Скупштини да одлуку донесе у 

предложеном тексту, а Извршно веће дп Војводине није имало примедби на 
Предлог одлуке. 

Додатно образложење поводом Предлога одлуке поднео је Егереши 
Шандор, представник предлагача. 

Председавајући је отворио претрес. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о прихватању 

Споразума о оснивању Дунавског бироа, са исправком у погледу ступања на 
снагу Одлуке - "од наредног дана од дана објављивања". Након гласања 
председавајући је констатовао да је Скупштина једногласно донела Одлуку о 
прихватању Споразума о оснивању Дунавског бироа, са исправком. 

После ове тачке дневног реда председавајући је прекинуо седницу 
Скупштине у 15,04 часова. Председавајући је обавестио посланике да ће се 
наставак 24. седнице одржати у уторак, 30. септембра 2003. године, са 

почетком у 11,00 часова, о чему ће посланици бити писмено обавештени. 

Први део седнице Скупштине закључен је у 15,04 часова. 
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24. седница Скупштине Дутономне Покрајине Војводине 
наставила је са радом 30. септембра 2003. године у Великој сали 

Скупштине дп Војводине, са почетком у 11,40 часова 

Седницом је председавао Ненад Чанак, председник Скупштине дп 
Војводине. 

Од укупног броја посланика седници Скуштине је присустовало 107 
посланика. 

Према евиденцији седници Скупштине нису присуствовали посланици: 

др Предраг Филипов, који је оправдао одсуство са седнице, Борислав Бабић, 

Зорица Бундало, проф. др Бурањи Бела, Зоран Велимировић, Александар 
Вучковић, Егереши Шандор, Јухас Дтила, Александар Оџић, Живан Павин, 

Пастор Иштван и Срђан Тешић. 

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине 
присуствују чланови Извршног већа дп Војводини и представници средстава 

јавног информисања. 
Секретар Скупштине, Марија Жекић је обавестила посланике да је 

посланик у Скупштини дп Војводине, Живица Предојев доставио 

обавештење и потписану изјаву председнику Скупштине којом је изјавио да 

је 24. септембра 2003. године иступио из Посланичке групе ДОС -
Реформисти Војводине у Скупштини дп Војводине и приступио Посланичкој 

групи ДОС - Наша Војводина у Скупштини дп Војводине. Сходну члану 41. 
Пословника Скупштине дп Војовдине престала је да постоји Посланичка 

група ДОС - Реформисти Војводине у Скупштини дп Војводине, јер има мање 

од пет посланика. 

Скупштина је наставила са радом по преосталим тачкама дневног 

реда, који је усвојен 24. септембра 2003. године. 
у првом делу 24. седнице Скупштине, одржане 24. септембра 2003. 

године изабран је Покрајински омбудсман, господин мр Петар Теофиловић, 

који пре ступања на дужност у року од 15 дана од дана избора, пред 
Скупштином полаже заклетву. 

На основу члана 64. став 1. Одлуке о Покрајинском омбудсману, 
мр Петар Теофиловић је пред Скупштином положио свечану заклетву. 

Председавајући је у име Скупштине и своје лично име честитао 

Покрајинском омбудсману на избору и пожелео му успешан рад. 

19. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОКРАЈИНСКОГ 

ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ЗА 2002. ГОДИНУ 
Извршно веће дп Војводине доставило је Скупштини дп Војводине 

Извештај о раду Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2002. 
годину и упутило га Скупштини дп Војводине, на разматрање и усвајање. 

Извештај је претходно размотрио Од60Р за пољопривреду и 

предложио Скупштини да размотри и усвоји Извештај. 

Уводно излагање поводом Извештаја поднео је покрајински секретар 

за пољопривреду, водопривреду и шумарство, мр Игор Курјачки. 

Председавајући је отворио претрес. 
у претресу су учествовали: Ђорђе Милић, Стево Бобић, Бранислав 

Мијатов и Бачкулин Иштван. 

Председавајући је ставио на гласање Извештај о раду Покрајинског 

фонда за развој пољопривреде за 2002. годину. Након гласања 
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председавајући је констатовао да је Скупштина са 78 гласова "за" и једним 
уздржаним усвојила Извештај о раду Покрајинског фонда за развој 

пољопривреде за 2002. годину. 

20. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о именовању 

председника и чланова Савета Дирекције за робне резерве Аутономне 
Покрајине Војводине и упутило га Скупштини АП Војводине, на разматрање 

и усвајање. Извршно веће АП Војводине је 23. септембра 2003. године 

утврдило измену Предлога одлуке на предлог Посланичке групе Савеза 

војвођанских Мађара - ДОС У Скупштини АП Војводине. 
Председавајући је отворио претрес. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању 

председника и чланова Савета Дирекције за робне резерве Аутономне 

Покрајине Војводине. Након гласања председавајући је констатовао да је 
Скупштина са 72 гласа "за" и једним уздржаним донела Одлуку о именовању 
председника и чланова Савета Дирекције за робне резерве Аутономне 

Покрајине Војводине. 

21. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ 

ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ 

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт, на седници 

одржаној 9. септембра 2003. године, на основу члана 191. Пословника 

Скупштине АП Војводине утврдио је Предлог одлуке о именовању 

председника и чланова Управног одбора Завода за културу ВОјводине у 

Новом Саду и поднео га Скупштини АП Војводине, на разматрање и 

доношење. Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт, на 

седници одржаној 23. септембра 2003. године утврдио је измену Предлога 
одлуке. 

Председавајући је отворио претрес. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању 

председника и чланова Управног одбора Завода за културу Војводине у 

Новом Саду. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина 

једногласно донела Одлуку о именовању председника и чланова Управног 

одбора Завода за културу Војводине у Новом Саду. 

22. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ 
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗАВОДА ЗА 

КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ 

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт, на седници 

одржаној 9. септембра 2003. године, на основу члана 191. Пословника 
Скупштине АП ВОјводине утврдио је Предлог одлуке о именовању 

председника и чланова Надзорног одбора Завода за културу Војводине у 

Новом Саду и поднео га Скупштини АП Војводине, на разматрање и 

доношење. 

Председавајући је отворио претрес. 
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Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању 
председника и чланова Надзорног одбора Завода за културу Војводине у 
Новом Саду. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина 

једногласно донела Одлуку о именовању председника и чланова Надзорног 

одбора Завода за културу Војводине у Новом Саду. 

23. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ВРШИОЦА 

ДУЖНОСТИ ОДГОВОРНОГ УРЕДНИКА НОВИНА "ТХЕМ" 

Одбор за информисање, на седници одржаној 11. септембра 2003. 
године, на основу члана 191. Пословника Скупштине дп ВОјводине утврдио 
је Предлог одлуке о избору вршиоца дужности одговорног уредника новина 
"Тхем" и поднео га Скупштини дп Војводине, на разматрање и доношење. 

Председавајући је отворио претрес. 
Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о избору 

вршиоца дужности одговорног уредника новина "Тхем". Након гласања 
председавајући је констатовао да је Скупштина једногласно донела Одлуку о 

избору вршиоца дужности одговорног уредника новина "Тхем" . 

24. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ И 

ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКЕ УСТАНОВЕ 

"ХРВАТСКА РИЈЕЧ" 

Одбор за информисање, на седници одржаној 11. септембра 2003. 
године , на основу члана 191. Пословника Скупштине дп Војводине утврдио 
је Предлог одлуке о разрешењу и именовању Управног одбора Новинско

издавачке установе "Хрватска ријеч" и поднео га Скупштини дп Војводине, 

на разматрање и доношење. 

Председавајући је отворио претрес. 

У претресу су учествовали посланици: Бела Тонковић, Ђорђе Суботић, 

Калман Кунтић, Варга Ф. Јожеф, Александар Кравић и покрајински секретар 
за информације, Рафаил Русковски. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу и 

именовању Управног одбора Новинско-издавачке установе "Хрватска ријеч" . 

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 75 гласова 
"за" , осам "против" и 13 уздржаних донела Одлуку о разрешењу и 

именовању Управног одбора Новинско-издавачке установе "Хрватска ријеч" . 

25. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ И 

ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКЕ 

УСТАНОВЕ "ХРВАТСКА РИЈЕЧ" 

Одбор за информисање, на седници одржаној 11. септембра 2003. 
године, на основу члана 191. Пословника Скупштине дп Војводине утврдио 
је Предлог одлуке о разрешењу и именовању Надзорног одбора Новинско
издавачке установе "Хрватска ријеч" и поднео га Скупштини дп Војводине, 

на разматрање и доношење. 

Председавајући је отворио претрес. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу и 

именовању Надзорног одбора Новинско-издавачке установе "Хрватска 
ријеч". Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 
гласом "за", једним "против" и 11 уздржаних донела Одлуку о разрешењу и 
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именовању Надзорног одбора Новинско-издавачке установе "Хрватска 

ријеч" . 

26. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О 

РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 

ОДБОРА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКЕ УСТАНОВЕ "РУСКЕ СЛОВО" 

Одбор за информисање, на седници одржаној 11. септембра 2003. 
године, на основу члана 191. Пословника Скупштине дп Војводине утврдио 
је Предлог одлуке о измени Одлуке о разрешењу и именовању председника 

и чланова Управног одбора Новинско-издавачке установе "Руске слово" и 
поднео га Скупштини дп Војводине, на разматрање и доношење. 

Председавајући је отворио претрес. 
Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о измени Одлуке 

о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора 
Новинско-издавачке установе "Руске слово" . Након гласања председавајући 
је констатовао да је Скупштина са 87 гласова "за", једним "против" и три 

уздржана донела Одлуку о измени Одлуке о разрешењу и именовању 

председника и чланова Управног одбора Новинско-издавачке установе 

"Руске слово" . 

27. 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 23. септембра 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 дп Војводине, на 

разматрање и доношење. 

Председавајући је отворио претрес. 

У претресу је учествовала посланик Донка Станчић. 
Председавајући је ставио 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 

констатовао да је Скупштина са 75 гласова "за", 10 "против" и два уздржана 
донела Одлуку о измени Одлуке о именовању председника и чланова 

Управног и Надзорног одбора Српског народног позоришта у Новом Саду. 

28. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ 

ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ 

Извршно веће дп Војводине утврдило је Предлог одлуке о именовању 
директора Туристичке организације Војводине и упутило га Скупштини дп 

Војводине, на разматрање и доношење. 

Председавајући је отворио претрес. 
Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању 

директора Туристичке организације Војводине. Након гласања 

председавајући је констатовао да је Скупштина са 83 гласа "за" и два 
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уздржана донела Одлуку о именовању директора Туристичке организације 

Војводине. 

29. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И 

ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" 

Одбор за пољопривреду на седници одржаној 19. септембра 2003. 
године, на основу члана 191. Пословника Скупштине АП Војводине утврдио 
је Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о именовању Управног и 

Надзорног одбора Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине". 
Председавајући је обавестио Скупштину да је представник предлагача 

повукао Предлог одлуке на основу члана 132. Пословника Скупштине АП 
Војводине и констатовао да је Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о 

именовању Управног и Надзорног одбора Јавног водопривредног предузећа 
"Воде Војводине" повучен из поступка. 

30. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 
САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ПРИХВАТАЊУ ОКВИРНОГ УГОВОРА 

ЗАКЉУЧЕНОГ ИЗМЕЋУ "ДНЕВНИК" ХОЛДИНГА А.Д. ЗА НОВИНСКО

ИЗДАВАЧ КУ ДЕЛАТНОСТ, НОВИ САД И ФИРМЕ WAZ 
MEDIENBETEILIGUNGSGESELLSCHAFT BALKAN MGH ИЗ ЕСЕНА, СР 

НЕМАЧКА 

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о давању 

сагласности на Одлуку о прихватању Оквирног уговора закљученог између 
"Дневник" Холдинга а.Д. за новинско-издавачку делатност, Нови Сад и 

фирме WAZ МеdiепЬеtеiliguпgsgеsеllsсhаft Balkan mgH, из Есена, СР Немачка 
и упутило га Скупштини АП Војводине, на разматрање и доношење по 

хитном поступку. 

Предлог одлуке претходно је разматрао Одбор за информисање и 
предложио Скупштини да размотри Предлог одлуке и одлуку донесе у 

предложеном тексту. На основу члана 72. став 2. Пословника Скупштине АП 
Војводине посланик Ђорђе Суботић, председник Одбора за информисање, 

издвојио је своје мишљење и образложио га на седници Скупштине. 
Уводно излагање поводом Предлога одлуке поднео је члан Извршног 

већа АП Војводине и покрајински секретар за информације, Рафаил 
Русковски. 

Председавајући је отворио претрес. 

У претресу су учествовали посланици: проф. др Драгољуб Живковић, 
Бела Тонковић, Александар Кравић, Стево Бобић, Борислав Новаковић и 

покрајински секретар за информације, Рафаил Русковски. Посланик 
Александар Кравић поднео је Предлог закључка. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог закључка. Након 
гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 76 гласова "за", 
осам "против" и осам уздржаних донела 

Закључак 

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине доставља "Дневник" 

Холдингу а.Д. Уговор о оснивању предузећа "Дневник-пласман", ради 

спровођења. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о давању 
сагласности на Одлуку о прихватању Оквирног уговора закљученог између 

"Дневник" Холдинга а.Д. за новинско-издавачку делатност, Нови Сад и 
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фирме WAZ Medienbeteiligungsgesellschaft Balkan mgH, из Есена, СР Немачка. 
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа 
"за", 10 "против" и осам уздржаних донела Одлуку о давању сагласности на 
Одлуку о прихватању Оквирног уговора закљученог између "Дневник" 

Холдинга а.Д. за новинско-издавачку делатност, Нови Сад и фирме WAZ 
Medienbeteiligungsgesellschaft Balkan mgH, из Есена, СР Немачка. 

31. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ПРИХВАТАЊУ УГОВОРА О ОСНИВАЊУ 

ПРЕДУ3ЕЋА 3АКЉУЧЕНОГ И3МЕЂУ "ДНЕВНИК" ХОЛДИНГА А.Д. 3А 

НОВИНСКО-И3ДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ, НОВИ САД И ФИРМЕ WAZ 
MEDIENBETEILIGUNGSGESELLSCHAFT BALКAN MGH И3 ЕСЕНА, СР 

НЕМАЧКА 

Извршно веће дп Војводине утврдило је Предлог одлуке о давању 

сагласности на Одлуку о прихватању Уговора о оснивању предузећа 
закљученог између "Дневник" Холдинга а.Д. за новинско-издавачку 

делатност, Нови Сад и фирме WAZ Medienbeteiligungsgesellschaft Balkan mgH, 
из Есена, СР Немачка и упутило га Скупштини дп Војводине, на разматрање 

и доношење по хитном поступку. 

Предлог одлуке претходно је разматрао Одбор за информисање и 

предложио Скупштини да размотри Предлог одлуке и одлуку донесе у 

предложеном тексту. На основу члана 72. став 2. Пословника Скупштине дп 
Војводине, посланик Ђорђе Суботић, председник Одбора за информисање 

издвојио своје мишљење и образложио га на седници Скупштине. 

Председавајући је отворио претрес. 
Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о давању 

сагласности на Одлуку о давању сагласности на Одлуку о прихватању 

Уговора о оснивању предузећа закљученог између "Дневник" Холдинга а.Д. 

за новинско-издавачку делатност, Нови Сад и фирме WAZ 
Medienbeteiligungsgesellschaft Balkan mgH, из Есена, СР Немачка. Након 

гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласом "за", 
седам "против" и 10 уздржаних донела Одлуку о давању сагласности на 
Одлуку о прихватању Уговора о оснивању предузећа закљученог између 

"Дневник" Холдинга а.Д. за новинско-издавачку делатност, Нови Сад и 

фирме WAZ Medienbeteiligungsgesellschaft Balkan mgH, из Есена, СР Немачка. 

32. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О 

ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

СТАТУСНИМ ПРОМЕНАМА 

ПРЕСТАНКУ 

ОДЛУКУ О 

Извршно веће дп Војводине утврдило је Предлог одлуке о престанку 

важења Одлуке о давању сагласности на Одлуку о статусним променама и 
упутило га Скупштини дп Војводине, на разматрање и доношење по хитном 

поступку. 

Предлог одлуке претходно је разматрао Одбор за информисање и 

предложио Скупштини да размотри Предлог одлуке и одлуку донесе у 

предложеном тексту. Посланик Ђорђе Суботић, председник Одбора за 
информисање, на основу члана 72. став 2. Пословника Скупштине дп 
Војводине издвојио је своје мишљење, са правом да га образложи. 

Уводно образложење поводом Предлога одлуке дао је покрајински 

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

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о престанку 

важења Одлуке о давању сагласности на Одлуку о статусним променама. 

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа 
"за", једним "против" и четири уздржана донела Одлуку о престанку важења 

Одлуке о давању сагласности на Одлуку о статусним променама. 

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

ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА. 

Председавајући је подсетио посланике да су на 23. седници 
Скупштине посланичка питања у усменом облику поставили: Бела Тонковић, 

Славољуб Грозданов, Томислав Богуновић, Телеки Јулија, мр Пал Тибор, 

Стеван Коларевић, Живан Милутиновић, Петар Пејин и Иван Новаковић. 
Председавајући је поставио питање посланицима који су добили 

одговор на посланичка питања да ли желе да користе једно од права 

утврђених у члану 190. Пословника Скупштине АП Војводине. 
Посланик мр Пал Тибор обавестио је Скупштину да није добио одговор 

на два посланичка питања која је поставио на 22. седници Скупштине. 
Посланици Александар Павков и Петар Пејин обавестили су Скупштину 

да нису задовољни добијеним одговором на посланичка питања, која су 

поставили на 22. седници Скупштине. 
Посланици Живан Милутиновић и Телеки Јулија обавестили су 

Скупштину да нису задовољни добијеним одговором на посланичко питање 
које су поставили на 23. седници Скупштине АП Војводине. 

Затим се прешло на постављање посланичких питања. 

Посланичка питања у усменом облику поставили су посланици: Донка 

Станчић, Бачкулин Иштван, др Лоди Габор (два посланичка питања), Живан 
Милутиновић и Ненад Чанак. На постављена питања (два посланичка 
питања) посланика мр Пал Тибора одговор је дао мр Игор Курјачки, 
покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство -
посланик је био задовољан датим одговором. Јасминка Цвејановић -
Богдановић, на основу члана 220. Пословника Скупштине АП Војводине, 
затражила обавештење о увиду у стенографске белешке седнице Скупштине 
од секретара Скупштине. 

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке. 

Седница је закључена у 13,37 часова. 

Председавајући је обавестио посланике да ће се 25 . седница 
Скупштине АП Војводине одржати 23. октобра у 11,00 часова. 

СЕКРЕТАР 

СКУПШТИНЕ АП ВОЗВ 

Марија Жеки 

~~ 

ПРЕДСЕДНИК 

ШТИ Н Е АП ВОЗ ВОДИ Н Е, 

Ненад Чанак 
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