
ЗАПИСНИК 

са 31. седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 13. маја 
2004. године, у Великој сали Скупштине АП Војводине, са почетком у 12,40 
часова. 

Седницом је председавао Ненад Чанак, председник Скупштине АП 

Војводине. 

Од укупног броја посланика седници Скупштине је присуствовало 103 
посланика . 

Одсуство са седнице Скупштине оправдао је посланик Никола 

Шимулак. Према евиденцији седници Скупштине нису присуствовали и 

посланици: Славко Ђорђевић, Егереши Шандор, др Милан Жигић , Иштван 

Ишпановић , Мирољуб Љешњак, др Драган Милошевић, Милан Мицић , 

Александар Оџић , Иштван Пастор, Миодраг Перкучин , Драгомир Пудар , 

Срђан Тешић, Иштван Фехер, др Предраг Филипов и Чомић Гордана . 

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине 

присуствују председник и чланови Извршног већа Аутономне Покрајине 

Војводине и представници средстава јавног информисања . 
Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине АП 

Војводине присуствују директори новинско-издавачких јавних предузећа и 

установа , чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина. 

На данашњи дан пре четири године је трагично преминуо председник 

Извршног већа АП Војводине, мр Бошко Перошевић, па је председавајући 

позвао присутне да минутом ћутања одају пошту преминулом мр Бошку 

Перошевићу. 

Члан Извршног већа АП Војводине и покрајински секретар за науку и 
технолошки развој , проф. др Душан Петровачки је посланицима Скупштине 

представио МРЕЖЕУ ПЕРМАНЕНТНИХ GPS СТАНИЦА У ВОЈВОДИНИ. 
Потпредседник Извршног већа АП Војводине , др Душко Радосављевић 

је обавестио Скупштину да је Извршно веће АП Војводине на својој 246. 
седници , одржаној 13. маја 2004. године, донело 

Закључке 

1. Извршно веће АП Војводине осуђује одржавање скупа хонведа из 
Другог светског рата, који је одржан 7. маја 2004. године у Новом Саду , у 

згради Новинско-издавач ког Јавног предузећа "Мађар Со" . 

2. Извршно веће АП Војводине сматра да скупови хонведа , бивших 

војника Хортијеве војске, запамћене у Војводини по злогласним рацијама, 

нарушавају складне међунационалне односе у Војводини и отежавају 

превазилажење нетрпељивости из прошлости, за шта се Извршно веће у 

свом досадашњем раду све време залагало. 

3. С обзиром да је у питању Јавно предузеће за новинско-издавачку 
делатност чији је оснивач Скупштина АП Војводине, Извршно веће захтева 

од Управног одбора Јавног предузећа "Мађар Со" да оцени организовање 

овог догађаја у згради "Мађар Соа" и да обавести Скупштину и Извршно веће 

АП Војводине о мерама које су предузете. 

Председавајући је преДЛОЖУ10 да Скупштина подржи Закључке 
Извршног већа АП Војводине. 



Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања 
председавајући је констатовао да је Скупштина са 79 гласова "за" и 12 
гласова уздржаних подржала Закључке Извршног већа дп Војводине. 

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима 

у службеној употреби утврдио је истоветност са српским језиком предлога 

одлука, чије се разматрање предлаже на данашњој седници Скупштине, на 

језицима чија је службена употреба утврђена Статутом. 

Записник са 28. седнице, одржане 22. марта 2004. године, записник са 
29. седнице, одржане 30. марта 2004. године и у наставку 8 . априла 2004. 
године и записник са 30. седнице Скупштине дп Војводине, одржане 8. 
априла 2004. године, достављен је посланицима уз сазив за 31. седницу 
Скупштине дп Војводине . 

Председавајући је ставио на гласање записник са 28. седнице 

Скупштине дп Војводине. Након гласања председавајући је констатовао да 
је Скупштина дп Војводине са једним гласом уздржаним усвојила записник 

са 28. седнице. 
Председавајући је ставио на гласање записник са 29. седнице 

Скупштине дп Војводине. Након гласања председавајући је констатовао да 

је Скупштина дп Војводине са једним гласом уздржаним усвојила записник 

са 29. седнице . 

Председавајући је ставио на гласање записник са 30. седнице 

Скупштине дп Војводине. Након гласања председавајући је констатовао да 
је Скупштина дп Војводине са једним гласом уздржаним усвојила записник 

са 30. седнице. 
Предлог дневног реда посланицима је достављен уз сазив за 31. 

седницу Скупштине Дутономне Покрајине Војводине. 

Извршно веће дп Војводине доставило је Скупштини дп Војводине на 

основу члана 151. Пословника Скупштине дп Војводине на разматрање по 
хитном поступку - Предлог одлуке о оснивању Факултета за европску 

економију и бизнис у Новом Саду. 

На основу члана 152. Пословника Скупштине дп 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 дп 

Војводине да се Предлог одлуке о оснивању Факултета за европску 

економију и бизнис у Новом Саду донесе по хитном поступку. Након гласања 

председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласом "за", 11 гласова 
" против" и три гласа уздржана предлог усвојила. 

Посланичка група ПГ 7 - ДОС У Скупштини дп Војводине предложила 

је да се из предлога дневног реда седнице Скупштине повуку тачке 4-10. 
- предлози одлука о преношењу оснивачких права јавних гласила са 

Дутономне Покрајине Војводине на националне савете. 

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања 

председавајући је констатовао да је Скупштина са 51 гласом "за", 34 гласа 
"против" и два гласа уздржана предлог усвојила. 

Ђорђе Суботић, посланик у Скупштини дп Војводине предложио је да 
се предложени дневни ред седнице Скупштине прошири новом тачком 

дневног реда - Предлог закона о допунама Закона о јавном информисању. 

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања 
председавајући је констатовао да Скупштина предлог није усвојила . 
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Саша Пашић, посланик у Скупштини дп Војводине предложио је да се 

предложени дневни ред седнице Скупштине прошири новом тачком дневног 

реда - Годишњи извештај о пословању Јавног предузећа "Војводинашуме" за 

2003. годину. 
Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања 

председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласом "за" и једним 
гласом "против" предлог усвојила. 

Извршно веће дп Војводине предложило је да се предложени дневни 

ред седнице Скупштине прошири новим тачкама дневног реда: 

- Предлог закона о изменама Закона о обиму средстава и учешћу 
општина, градова и Града Београда у порезу на зараде и порезу на промет у 

2004. години, 
- Предлог одлуке о разрешењу директора Туристичке организације 

Војводине, 

- Предлог одлуке о именовању директора Туристичке организације 

Војводине и 

- Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о именовању председника 

и чланова Управног и Надзорног одбора Јавног предузећа за просторно и 
урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине", 

Нови Сад. 

Председавајући је ставио на гласање предлог да се предложени 

дневни ред седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда 

- Предлог закона о изменама Закона о обиму средстава и учешћу општина , 
градова и Града Београда у порезу на зараде и порезу на промет у 2004. 
години . 

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 
гласа "за" и четири уздржана гласа предлог усвојила. 

Председавајући је ставио на гласање предлог да се предложени 

дневни ред седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда 

Предлог одлуке о разрешењу директора Туристичке организације 

Војводине. 

Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина предлог 
није усвојила. 

Председавајући је ставио на гласање предлог да се предложени 

дневни ред седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда 

Предлог одлуке о именовању директора Туристичке организације 

Војводине. 

Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина предлог 

није усвојила. 

Председавајући је ставио на гласање предлог да се предложени 
дневни ред седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда 

- Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о именовању председника и 

чланова Управног и Надзорног одбора Јавног предузећа за просторно и 

урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине", 
Нови Сад. 

Након гласања председава:iући је констатовао да је Скупштина 

већином гласова предлог усвојила. 

Пошто није било више предлога за измену и допуну предложеног 
дневног реда председавајући је ставио на гласање дневни ред предложен за 
31. седницу Скупштине дп Војводине. Након гласања председавајући је 
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констатовао да је Скупштина са БЗ гласа "за", 20 гласова "против" и једним 
уздржаним гласом усвојила следећи 

ДНЕВНИ РЕД: 

1. ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ ОМБУДСМАНА, 

2. ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ОБИМУ СРЕДСТАВА И УЧЕШЋУ 

ОПШТИНА, ГРАДОВА И ГРАДА БЕОГРАДА У ПОРЕЗУ НА ЗАРАДЕ И ПОРЕЗУ 

НА ПРОМЕТ У 2004. ГОДИНИ, 

3. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ЗА 2003. ГОДИНУ И ПРОГРАМИ РАДА ЗА 2004. ГОДИНУ: 
- "ДНЕВНИК" ХОЛДИНГ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА, НОВИ САД, 
- "ДНЕВНИК-ПОЉОПРИВРЕДНИК" АКЦИОНАРСКО Г ДРУШТВА, НОВИ САД, 
- ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "МАЂАР СО" ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ, 
НОВИ САД, 

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

- НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКЕ УСТАНОВЕ "ТХЕМ", НОВИ САД, 

4. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2003. ГОДИНУ И ПЛАН РАДА И ПРОГРАМ ЗА 
2004. ГОДИНУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ФОРУМ - ИЗДАВАЧ КА ДЕЛАТНОСТ" , 

НОВИ САД, 

5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПОСЛАНИКА У 

СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, 

б. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ПЕРИОД 1 - ХII 2003. ГОДИНЕ ЈАВНОГ ВОДОПРИ
ВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ", НОВИ САД, 

7. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ", 
ЗА 2003. ГОДИНУ, 

8. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ 
ВОЈВОДИНЕ", НОВИ САД ЗА 2003. ГОДИНУ, 

9. ИЗВЕШТАЈ НАДЗОРНОГ ОДБОРА О РЕЗУЛТАТИМА ИЗВРШЕНОГ НАДЗОРА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ", НОВИ САД ЗА 

2003. ГОДИНУ, 

10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И 

ПРОЈЕКТОВАЊЕ "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" , НОВИ САД, 

11. ИЗВЕШТАЈ О ДОДЕЛИ ПРИЗНАЊА "ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ " ЗА ШКОЛСКУ 
2002/2003. ГОДИНУ, 

12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ФАКУЛТЕТА ЗА ЕВРОПСКУ ЕКОНОМИЈУ И 

БИЗНИС У НОВОМ САДУ. 
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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 

једним гласом "против" предлог усвојила. 

Варга Ф. Јожеф, посланик у Скупштини АП Војводине, након што је 

усвојен дневни ред у којем нису усвојене тачке дневног реда које се односе 

на предлоге одлука о преношењу оснивачких права јавних гласила са 

Аутономне Покрајине Војводине на националне савете, позвао је посланике 

који су чланови странке СВМ да напусте седницу, што су они и учинили. 

1. тачка дневног реда: ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ 

ОМБУДСМАНА 

Покрајински омбудсман на основу члана б. Одлуке о Покрајинском 

омбудсману поднео је Скупштини Предлог за избор заменика Покрајинског 

омбудсмана. 

Покрајински омбудсман, мр Петар Теофиловић је дао додатно 

образложење предлога за избор заменика Покрајинског омбудсмана. 

Председавајући је отворио претрес . 

Председавајући је дао паузу у трајању од 15 минута. 
На предлог председавајућег утврђен је кворум. Након пребројавања 

констатовано је да седници Скупштине АП Војводине присуствује 65 
посланика што је довољно за наставак рада седнице. 

На основу члана б. став З. Одлуке о Покрајинском омбудсману 

заменика бира Скупштина већином гласова укупног броја посланика. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог да се за заменика 

Покрајинског омбудсмана за равноправност полова изабере Даница Тодоров 

из Новог Сада. Након гласања председавајући је констатовао да је 
Скупштина од укупног броја посланика са б4 гласа "за" и једним уздржаним 

гласом, за заменика Покрајинског омбудсмана за равноправност полова 

изабрала Даницу Тодоров из Новог Сада. 

На основу члана 4б. Одлуке о Покрајинском омбудсману, изабран 

заменик Покрајинског омбудсмана Даница Тодоров из Новог Сада је 

положила свечану заклетву. 

Председавајући је у име Скупштине и у своје лично име, честитао 
заменику Покрајинског омбудсмана на избору и пожелео јој успешан рад. 

2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О 
ОБИМУ СРЕДСТАВА И УЧЕШЋУ ОПШТИНА, ГРАДОВА И ГРАДА 

БЕОГРАДА У ПОРЕЗУ НА ЗАРАДЕ И ПОРЕЗУ НА ПРОМЕТ У 2004. 
ГОДИНИ 

Извршно веће АП Војводине на основу члана 159. Пословника 

Скупштине АП Војводине поднело је Предлог да Скупштина буде предлагач 

закона о изменама Закона о обиму средстава и учешћу општина, градова и 

Града Београда у порезу на зараде и порезу на промет у 2004. години, са 
текстом Предлога закона. 

Предлог да Скупштина буде предлагач са текстом Предлога закона 

претходно су разматрали Одбор за буџет и финансије, Одбор за прописе и 
Одбор за сарадњу са одборима Народне скупштине у остваривању 
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надлежности Покрајине. Одбори су предлажили Скупштини да прихвати да 

буде предлагач закона и утврди Предлог закона. 

Посланици у Скупштини АП Војводине др Љубомир Миленковић и 

др Ђорђе Богдановић поднели су Амандман на Предлог закона . 

Уводно образложење поднео је члан Извршног већа АП Војводине , 
покрајински секретар за финансије, Мартин Злох. 

Председавајући је отворио претрес о Предлогу да Скупштина буде 

предлагач закона. 

у претресу су учествовали посланици: Живан Милутиновић, Томислав 

Богуновић, проф. др Драгољуб Живковић и Богољуб Тркуља. 
Председавајући је ставио Предлог да Скупштина буде предлагач 

закона на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је 

Скупштина са б5 гласова "за" прихватила Предлог да буде предлагач закона . 

Пошто је Скупштина прихватила да буде предлагач закона на основу 
члана 162. став 1. Пословника Скупштине АП Војводине, председавајући је 
отворио претрес о тексту Предлога закона. 

Покрајински секретар за финансије, Мартин Злох је изнео став 
Извршног већа којим се они изјашњавају о не прихватању Амандмана који су 

поднели Скупштини АП Војводине посланици др Ђорђе Богдановић и 

др Љубомир Миленковић. 

Председавајући је ставио Амандман на гласање. Након гласања 

председавајући је констатовао да Скупштина са 11 гласова "за" није 

прихватила Амандман. 

На основу члана 162. став 1. Пословника Скупштине АП Војводине о 
тексту Предлога закона гласа се у целини. 

Председавајући је отворио претрес о тексту Предлога закона. 

у претресу је учествовао посланик др Љубомир Миленковић . 
Председавајући је Предлог закона ставио на гласање. Након гласања 

председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова "за" утврдила 
Предлог закона о изменама Закона о обиму средстава и учешћу општина 

градова и Града Београда у порезу на зараде и порезу на промет у 2004. 
години, који ће се доставити Народној скупштини Републике Србије на 

разматрање и одлучивање. 

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. 

3. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ЗА 2003. ГОДИНУ И 
ПРОГРАМИ РАДА ЗА 2004. ГОДИНУ: 

- "ДНЕВНИК" ХОЛДИНГ АКЦИОНАРСКО Г ДРУШТВА, НОВИ САД, 
- "ДНЕВНИК-ПОЉОПРИВРЕДНИК" АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА, 
НОВИ САД, 

- ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "МАЂАР СО" ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ 
ДЕЛАТНОСТ, НОВИ САД, 

- НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКОГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ХЕТ НАП", 

СУБОТИЦА, 

- НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКЕ УСТАНОВЕ "РУСКЕ СЛОВО", 
НОВИ САД, 

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

- НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКЕ УСТАНОВЕ "ТХЕМ", НОВИ САД 

Скупштини Аутономне Покрајине Војводине упућени су извештаји о 

раду за 2003. годину и програми рада за 2004. годину организација јавног 
информисања чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина. 

Извршно веће АП Војводине разматрало је извештаје о раду за 2003. 
годину и програме рада за 2004. годину и утврдило Мишљење, са Предлогом 
закључака . 

Извештаје о раду за 2003. годину и програме рада за 2004. годину, са 
Мишљењем Извршног већа АП Војводине, претходно је разматрао Одбор за 
информисање и предложио Скупштини да усвоји извештаје о раду за 2003. 
годину и да сагласност на програме рада за 2004. годину и донесе закључке 
који су уз Мишљење предложило Извршно веће АП Војводине, са изменом у 
тачки 2. Предлога закључака. 

Предлог Одбора за информисање за измену Предлога закључака 

достављен је Извршном већу АП Војводине. Извршно веће АП Војводине као 

предлагач је прихватило измену Предлога закључака Одбора за 
информисање. 

Члан Извршног већа АП Војводине и покрајински секретар за 
информисање, Рафаил Русковски дао је додатно образложење Мишљења 

Извршног већа АП Војводине поводом извештаја о раду за 2003. годину и 
програма рада за 2004. годину организација јавног информисања. 

Председавајући је отворио претрес. 

Председавајући је ставио Извештај о раду за 2003. годину и програме 
рада за 2004. годину организација јавног информисања чији је оснивач 

Аутономна Покрајина Војводина, са Предлогом закључака, на гласање. 

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина 

усвојила извештаје о раду за 2003. годину и дала сагласност на програме 
рада за 2004. годину: 

- "ДНЕВНИК" ХОЛДИНГ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА, НОВИ САД, 
- "ДНЕВНИК-ПОЉОПРИВРЕДНИК" АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА, 
НОВИ САД, 

- ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "МАЂАР СО" ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ 
ДЕЛАТНОСТ, НОВИ САД, 

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

- НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКЕ УСТАНОВЕ "РУСКЕ СЛОВО", 
НОВИ САД, 

- НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКЕ УСТАНОВЕ "ХЛАС ЉУДУ", НОВИ САД , 

- НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКЕ УСТАНОВЕ "ЛИБЕРТАТЕА", ПАНЧЕВО , 

- НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКЕ УСТАНОВЕ "ХРВАТСКА РИЈЕЧ", 
СУБОТИЦА, 

- НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКЕ УСТАНОВЕ "ТХЕМ", НОВИ САД 
и донела 

Закључке 

1. Задужују се органи управљања организација јавног информисања 
чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина да рационалнијим 
пословањем, адекватним мерама пословне политике, повећањем тиража , 
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смањењем ремитенде, бољом наплатом продатог тиража, повећањем других 
сопствених прихода, побољшањем укупне економичности и продуктивности 

рада, остварују повољније резултате пословања. 

2. Задужује се Извршно веће АП Војводине да у сарадњи са 
организацијама јавног информисања и саветима националних заједница, 

предложи критеријуме и мерила за обезбеђивање дела средстава из буџета 
АП Војводине за издавање новина на језицима националних мањина. 

4. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2003. 
ГОДИНУ И ПЛАН РАДА И ПРОГРАМ ЗА 2004. ГОДИНУ ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА "ФОРУМ-ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ", НОВИ САД 
Јавно предузеће "Форум - издавачка делатност", Нови Сад доставило 

је Скупштини Извештај о пословању за 2003. годину и План рада и Програм 
за 2004. годину, на разматрање и усвајање. 

Извршно веће АП Војводине је размотрило Извештај о пословању за 

2003 . годину и План рада и Програм за 2004. годину Јавног предузећа и није 
имало примедби . 

Извештај о пословању за 2003. годину и План рада и Програм за 2004. 
годину Јавног предузећа разматрао је Одбор за образовање, науку, културу, 
омладину и спорт и предложио Скупштини да усвоји Извештај о пословању 

за 2003. годину и да сагласност на План рада и Програм за 2004. годину 
Јавног предузећа "Форум-издавачка делатност", Нови Сад. 

Председавајући је отворио претрес. 

Председавајући је ставио Извештај о пословању за 2003. годину и 

План рада и Програм за 2004. годину Јавног предузећа, на гласање. Након 
гласања председавајући је констатовао да је Скупштина једногласно 

усвојила Извештај о пословању за 2003. годину и дала сагласност на План 
рада и Програм за 2004. годину Јавног предузећа "Форум-издавачка 

делатност", Нови Сад. 

S. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О 
ИЗБОРУ ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ 

у складу са чланом 123. Пословника Скупштине АП Војводине 7.000 
бирача поднело је Скупштини ради разматрања и доношења Предлога 

одлуке о измени Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне 

Покрајине Војводине. 

Предлог одлуке разматрало је Извршно веће Аутономне Покрајине 

Војводине и утврдило Мишљење у коме сматра да није целисходно 

парцијално мењање Одлуке о избору посланика у Скупштини Аутономне 

Покрајине Војводине, с обзиром да Извршно веће АП Војводине припрема 

предлог нове одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине 

Војводине, о чему су обавештене посланичке групе у Скупштини АП 

Војводине. 

Предлог одлуке претходно је разматрао Одбор за организацију и рад 

управе и локалну самоуправу и предложио Скупштини да не прихвати 

Предлог одлуке. 

Одбор за прописе је такође разматрао Предлог одлуке и мишљења је 
да је решење садржано у Предлогу одлуке правно могуће . 

Председавајући је отворио претрес. 
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• 

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања 

председавајући је констатовао да Скупштина није донела Одлуку о измени 

Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине. 

Председавајући је обавестио посланике да су Скупштини поднета до 

сада још четири предлога одлуке о изменама Одлуке о избору посланика у 
Скупштину Аутономне Покрајине Војводине за које су у току провере 

потписа подносилаца предлога. 

Председавајући је предложио да се посланици изјасне да поднете 

предлоге одлука Скупштина не ставља на дневни ред и о њима не одлучује, 

већ да их упути Извршном већу АП Војводине, како би их оно имало у виду 

при изради предлога одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне 

Покрајине Војводине. 

Председавајући је отворио претрес. 

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања 

председавајући је констатовао да је Скупштина једногласно предлог 

усвојила . 

б. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ПЕРИОД 1 - ХII 

2003. ГОДИНЕ ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ 

ВОЈВОДИНЕ", НОВИ САД 

Управни одбор Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине", 

Нови Сад на седници одржаној 27. фебруара 2004. године усвојио је 

Извештај о раду за период I-XII 2003. године и доставио га Скупштини, на 
разматрање. 

Извештај о раду Јавног предузећа достављен је Извршном већу АП 

Војводине, на мишљење. Извршно веће АП Војводине није имало примедби. 

Извештај о раду Јавног предузећа претходно је разматрао Одбор за 

пољопирвреду и предложио Скупштини да прихвати Извештај о раду Јавног 

предузећа. 

Председавајући је отворио претрес. 

У претресу су учествовали посланици: Живан Милутиновић, Томислав 

Богуновић, Саша Пашић, др Радомир Поповић и покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство, мр Игор Курјачки. 

Председавајући је ставио на гласање Извештај о раду Јавног 

водопривредног предузећа "Воде Војводине", Нови Сад, за период I-XII 
2003 . године . 

Председавајући је констатовао да је Скупштина, са једним уздржаним 

гласом, прихватила Извештај о раду Јавног водопривредног предузећа "Воде 

Војводине", Нови Сад за период I-XII 2003. године. 

7. тачка дневног реда: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ" ЗА 2003. ГОДИНУ 
Управни одбор Јавног предузећа "Војводинашуме", на седници 

одржаној 13. априла 2004. године усвојио је Извештај о пословању Јавног 
предузећа за 2003. годину и доставио га Скупштини, на разматрање. 

Извештај о пословању Јавног предузећа достављен је Извршном већу 
ДП Војводине, на мишљење. Извршно веће дп Војводине није имало 
примедби. 
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Извештај о пословању Јавног предузећа претходно је разматрао Одбор 

за пољопривреду и предложио Скупштини да прихвати Годишњи извештај 

Јавног предузећа . 

Председавајући је отворио претрес. 

У претресу су учествовали посланици: Живан Милутиновић, Саша 

Пашић и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и 

шумарство, мр Игор Курјачки. 

Председавајући је ставио Годишњи извештај о пословању Јавног 

предузећа "Војводинашуме" за 2003. годину, на гласање. 
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 

гласа "за", једним гласом "против" и два уздржана гласа, прихватила 

Годишњи извештај о пословању Јавног предузећа "Војводинашуме" за 2003. 
годину. 

8. тачка дневног реда: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И 

ПРОЈЕКТОВАЊЕ "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ", НОВИ САД ЗА 

2003. ГОДИНУ 
Управни одбор Јавног предузећа "Завод за урбанизам Војводине", 

Нови Сад поднео је Скупштини Годишњи извештај о пословању за 2003. 
годину, на разматрање. 

Извештај о пословању Јавног предузећа достављен је Извршном већу 
ДП Војводине, на мишљење. Извршно веће дп Војводине није имало 

примедби. 

Извештај о пословању Јавног предузећа претходно је разматрао Одбор 

за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине и 

предложио Скупштини да прихвати Извештај о пословању овог Јавног 

предузећа . 

Председавајући је отворио претрес. 

Председавајући је ставио на гласање Годишњи извештај о пословању 

Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање 

"Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад за 2003. годину. 
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина 

једногласно прихватила Годишњи извештај о пословању Јавног предузећа за 

просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам 

Војводине", Нови Сад за 2003 . годину. 

9. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ НАДЗОРНОГ ОДБОРА О 

РЕЗУЛТАТИМА ИЗВРШЕНОГ НАДЗОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ЗАВОД ЗА 

УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" , НОВИ САД ЗА 2003. ГОДИНУ 
Надзорни одбор Јавног предузећа "Завод за урбанизам Војводине", 

Нови Сад поднео је Скупштини Извештај Надзорног одбора о резултатима 

извршено г надзора Јавног предузећа, на разматрање . 

Извештај Надзорног одбора достављен је Извршном већу дп 

Војводине, на мишљење. Извршно веће дп Војводине није имало примедби. 

Извештај Надзорног одбора Јавног предузећа претходно је разматрао 

Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине и 

предложио Скупштини да прихвати Извештај Надзорног одбора Јавног 

предузећа. 

Председавајући је отворио претрес. 
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Председавајући је ставио на гласање Извештај Надзорног одбора о 
резултатима извршеног надзора Јавног предузећа "Завод за урбанизам 

Војводине", Нови Сад за 2003. годину. Након гласања председавајући је 
констатовао да је Скупштина једногласно прихватила Извештај Надзорног 

одбора о резултатима извршеног надзора Јавног предузећа "Завод за 

урбанизам Војводине", Нови Сад за 2003. годину . 

10. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ 

ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ "ЗАВОД ЗА 

УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ", НОВИ САД 

Извршно веће дп Војводине утврдило је Предлог одлуке о измени и 

допуни Одлуке о именовању председника и чланова Управног и Надзорног 

одбора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и 
пројектовање "Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад и доставило га 

Скупштини , на разматрање и доношење. 

Уводно излагање је поднео члан Извршног већа дп Војводине и 

покрајински секретар за архитектуру, урбанизам и градитељство , Лазар 

Кузманов. 

Председавајући је отворио претрес. 

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања 

председавајући је констатовао да је Скупштина једногласно донела Одлуку о 
измени и допуни Одлуке о именовању председника и чланова Управног и 

Надзорног одбора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање 
и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад. 

11. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ДОДЕЛИ ПРИЗНАЊА 

"ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ" ЗА ШКОЛСКУ 2002/2003. ГОДИНУ 
Одбор за доделу Признања "Др Ђорђе Натошевић" доставио је 

Скупштини дп Војводине Извештај о додели Признања "Др Ђорђе 

Натошевић" за школску 2002/2003 годину, на разматрање и усвајање. 
Извештај је достављен Извршном већу дп Војводине, на мишљење. 

Извршно веће дп Војводине није имало примедби. 

Извештај је претходно разматрао Одбор за образовање, науку, 
културу, омладину и спорт и предложио Скупштини да усвоји Извештај 

Одбора за доделу Признања "Др Ђорђе Натошевић". 

Председавајући је отворио претрес. 

Председавајући је ставио на гласање Извештај о додели Признања "Др 

Ђорђе Натошевић" за 2002/2003. годину. 
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина дп 

Војводине једногласно усвојила Извештај о додели Признања "Др Ђорђе 

Натошевић" за школску 2002/2003 годину . 

12. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

ФАКУЛТЕТА ЗА ЕВРОПСКУ ЕКОНОМИЈУ И БИЗНИС У НОВОМ САДУ 

Извршно веће дп Војводине утврдило је Предлог одлуке о оснивању 

Факултета за европску економију и бизнис у Новом Саду и доставило га 

Скупштини, на разматрање и доношење по хитном поступку. 
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Уводно излагање поднео је потпредседник Извршног већа дп 

Војводине, др Душко Радосављевић. 

Председник је обавестио посланике да је писменим изјашњавањем 

чланова Савета добијено мишљење Универзитета тј. Савета Универзитета у 

Новом Саду. 

Председавајући је отворио претрес. 

У претресу је учествовао посланик Ђорђе Суботић. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке. Након гласања 
председавајући је констатовао да је Скупштина са БО гласова "за" и четири 

гласа уздржана, донела Одлуку о оснивању Факултета за европску економију 

и бизнис у Новом Саду. 

Пошто је окончан рад по усвојеном дневном реду прешло се на 

посланичка питања. 

Председавајући је подсетио посланике да су Скупштини дп Војводине, 

посланичка питања у писменом облику поставили посланици Живан 

Милутиновић (10 посланичких питања) и Бранислав Мијатов. 
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 дп Војводине. Посланик 

Бранислав Мијатов обавестио је Скупштину да је делимично задовољан 

добијеним одговором на посланичко питање које је писмено упутио 

Скупштини дп Војводине. 

Затим се прешло на постављање посланичких питања. 

Посланичко питање усмено је поставио посланик мр Пал Тибор. 
На седници Скупштине вођене су стенографске белешке. 

Седница је закључена у 15,35 часова. 

СЕКРЕТАР 

СКУПШТИНЕ АП Bor:;B ДИНЕ, 
~ија Жеки 

rv:~ 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ, 

Ненад Чанак 

~$J~ 
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