
, , 
, 

I ' 

, / 

ЗАПИСНИК 

са 30. седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 8. 
априла 2004. године, у Великој сали Скупштине АП Војводине, са почетком у 
12,45 часова. 

Седницом је председавао Ненад Чанак, председник Скупштине АП 

Војводине до половине прве тачке дневног реда, а у наставку Јелена Јевтић, 

потпредседник Скупштине АП Војводине. 

Од укупног броја посланика седници Скупштине је присуствовало 109 
посланика. 

Одсуство са седнице Скупштине оправдали су посланици: др Предраг 

Филипов, Владимир Куручев, Драгомир Пудар, Бела Тонковић, Тот др 

Тивадар и Бранко Вучковић. Према евиденцији седници Скупштине нису 

присуствовали и посланици: Ишпановић Иштван, Љубомир Коларов, Ђорђе 

Мисиркић и Томислав Ранисав. 
Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине 

присуствују председник и чланови Извршног већа Аутономне Покрајине и 

представници средстава јавног информисања. 

Председавајући је дао објашњење и образложио да је 30. седница 
сазвана мимо рокова одређених чланом 79. Пословника Скупштине АП 

Војводине из разлога целисходности и рационалности. Пошто је 8. априла 
2004. године одржан наставак 29. седнице Скупштине АП Војводине, а 

Извршно веће АП Војводине је на седници одржаној 7. априла 2004. године 
усвојило Предлог закона о престанку важења Закона о правима оптуженог у 

притвору Међународног кривичног трибунала и чланова његове породице и 
упутило га Скупштини са предлогом да се утврди по хитном поступку. 

Извршно веће АП Војводине доставило је Скупштини АП Војводине на 

основу члана 151. Пословника Скупштине АП Војводине на разматрање по 
хитном поступку Предлог закона о престанку важења закона о правима 

оптуженог у притвору Међународног кривичног трибунала чланова његове 

породице. 

На основу члана 152. Пословника Скупштине АП Војводине о предлогу 
да се одлука или други акт донесе по хитном поступку Скупштина одлучује 

као о претходном питању приликом утврђивања дневног реда. 

Председавајући је ставио на гласање предлог Извршног већа АП 
Војводине да се Предлог закона о престанку важења Закона о правима 

оптужених у притвору Међународног кривичног трибунала и чланова његове 
породице донесе по хитном поступку. Након гласања председавајући је 

констатовао да је Скупштина са 95 гласова "за", 10 "против" и 1 уздржаним 
гласом, предлог усвојила. 

Председавајући је ставио на гласање дневни ред предложен за 30. 
седницу Скупштине. 

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 85 
гласова "за", 10 "против" и 1 уздржаним гласом усвојила следећи 



ДНЕВНИ РЕД: 

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ЗАКОНА О ПРАВИМА ОПТУЖЕНОГ 

У ПРИТВОРУ МЕЂУНАРОДНОГ КРИВИЧНОГ ТРИБУНАЛА 

И ЧЛАНОВА ЊЕГОВЕ ПОРОДИЦЕ 

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 време од осам минута. 

Председавајући је предлог ставио на гласање. 
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 92 

гласа "за" предлог усвојила. 

1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА 
ЗАКОНА О ПРАВИМА ОПТУЖЕНОГ У ПРИТВОРУ МЕЋУНАРОДНОГ 

КРИВИЧНОГ ТРИБУНАЛА И ЧЛАНОВА ЊЕГОВЕ ПОРОДИЦЕ 

Извршно веће АП Војводине поднело је предлог да Скупштина буде 

предлагач Закона о престанку важења Закона о правима оптуженог у 

притвору Међународног кривичног трибунала и чланова његове породице са 
текстом Закона по хитном поступку. 

Предлог да Скупштина буде предлагач са текстом Предлога закона 

претходно је размотрио Одбор за прописе и предлажио Скупштини да буде 

предлагач закона и утврди Предлог закона. 

Уводно излагање поднео је потпредседник Извршног већа АП 

Војводине др Душко Радосављевић. 

Председавајући је отворио претрес. 
У претресу су учествовали: др Велибор Радусиновић, Живица 

Предојев, проф. др Драгољуб Живковић, Александар Вучковић, Иштван 

Пастор, Ненад Чанак, Борислав Новаковић, Стево Бобић, Зоран 

Велимировић, Томислав Богуновић, Слободан Симић, Калман Кунтић, Варга 
Ф. Јожеф, Душко Радосављевић, Ђорђе Суботић, Живан Милутиновић, 

Телеки Јулија, Донка Станчић и Кучера Геза. 

Председавајући је ставила на гласање предлог да Скупштина буде 

предлагач Закона о престанку важења Закона о правима оптуженог у 

притвору Међународног кривичног трибунала и чланова његове породице. 
Након гласања председавајући је констатовала да је са 83 гласа "за" 

Скупштина прихватила Предлог да буде предлагач Закона о престанку 

важења Закона о правима оптуженог у притвору Међународног кривичног 

трибунала и чланова његове породице. 

Пошто је Скупштина прихватила да буде предлагач закона, на основу 

члана 162. став 1. Пословника Скупштине АП Војводине, председавајући је 
отворила претрес о тексту Предлога закона. 

На основу члана 162. став 1. Пословника Скупштине АП Војводине о 
тексту Предлога закона гласа се у целини. 
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Председавајући је ставила на гласање Предлог закона о престанку 

важења Закона о правима оптуженог у притвору Међународног кривичног 

трибунала и чланова његове породице. 

Након гласања председавајући је констатовала да је Скупштина са 82 
гласа "за" утврдила Предлог закона о престанку важења Закона о правима 

оптуженог у притвору Међународног кривичног трибунала и чланова његове 
породице, који ће се доставити Народној скупштини Републике Србије на 

основу члана 157. Пословника Народне скупштине Републике Србије , на 

доношење по хитном поступку. 

За представника у Народној скупштини Републике Србије, у складу са 
чланом 162. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, одређен је Ненад 
Чанак, председник Скупштине Аутономне Покрајине Војводине . 

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке. 

Седница је закључена у 14,25 часова. 

СЕКРЕТАР 

СКУПШТИНЕ АП ВО ВОДИНЕ, 
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ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ, 

Ненад Чанак 
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