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ЗАПИСНИК 

са 5. седнице Скупштине Дутономне Покрајине Војводине, одржане 29. марта 2001 . године , у Великој 

сали Скупштине дп Војводине. 

Седница је почела у 11,15 часова. 
Седници је председавао др Предраг Филипов, потпредседник Скупштине дп Војводине , по 

овлашћењу председника Скупштине дп Војводине . 

Од 120 седници је присуствовало 104 посланика. 
Одсуство са седнице Скупштине оправдали су посланици: проф. др Момчило Грубач, Нача Иштван, 

Томислав Ранисав, Бела Тонковић, Тот др Тивадар, Ненад Чанак и Гордана Чомић. Према евиденцији 

седници Скупштине нису присуствовали посланици : Биачи Днтал, Зоран Велимировић, Влада Вученовић , 

Иштван Ишпановић , Јухас Дтила, Љубомир Коларов , Калман Кунтић , Борислав Новаковић и Драгомир 

Пудар . 

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине присуствује председник и чланови 

Извршног већа дп Војводине и представници средстава јавног информисања. 

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 . 
Записник са 4 седнице Скупштине Дутономне Покрајине Војводине, одржане 6 фебруара 2001. 

године, достављен је посланицима уз сазив за 5. седницу Скупштине. Председавајући је записник ставио на 
гласање . Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина једногласно усвојила записник са 

4. седнице одржане 6. фебруара 2001 . године . 

Извршно веће дп Војводине достави ло је Скупштини дп Војводине на разматрање по хитном 

поступку , у складу са чланом 91 . Пословника Скупштине дп Војводине, Предлог одлуке о полагању 

класификационог испита, пријемног испита, односно испита за проверу склоности и способности за упис на 

вишу школу и факултет на језицима народности и Предлог одлуке о буџету Дутономне Покрајине Војводине 
за 2001 . годину 

На основу члана 92. Пословника Скупштине дп Војводине, о предлогу да се одлука донесе по 
хитном поступку Скупштина одлучује као о претходном питању, пре утврђивања дневног реда. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о полагању класификационог испита , 

пријемног испита, односно испита за проверу склоности и способности за упис на вишу школу и факултет 
на језицима народности. Након гласања председавајући је констатовао да је са седам "уздржаних" гласова 

усвојен предлог Извршног већа дп Војводине да се Предлог одлуке о полагању класификационог испита, 

пријемног испита, односно испита за проверу склоности и способности за упис на вишу школу и факултет 
на језицима народности, донесе по хитном поступку . 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о буџету Дутономне Покрајине Војводине за 

2001 . годину . Након гласања председавајући је констатовао да је усвојен предлог Извршног већа дп 

Војводине да се Предлог одлуке о буџету Дутономне Покрајине Војводине за 2001 . годину, донесе по 
хитном поступку. 

Извршно веће дп Војводине предложило је да се дневни ред седнице Скупштине допуни новом 

тачком дневног реда - "Информација о стању слинавке и шапа, са предлогом мера за спречавање уношења 

и ширења у дп Војводини" . 

Председавајући је ставио на гласање "Информацију о стању слинавке и шапа, са предлогом мера 

за спречавање уношења и ширења у дп Војводини". Након гласања председавајући је констатовао да је 

Скупштина једногласно усвојила предлог да се предложени дневни ред допуни новом тачком дневног реда -
"Информација о стању слинавке и шапа, са предлогом мера за спречавање уношења и ширења у дп 

Војводини " . 
Посланик Егереши Шандор предложио је да се дневни ред 5. седнице Скупштине допуни новим 

тачкама дневног реда Предлог одлуке о разрешењу председника и четири члана Управног одбора "Форум" 

Холдинга и Предлог одлуке о разрешењу в.Д. директора "Форум" Холдинга . 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова 

Управног одбора "Форум" Холдинга. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина 
једногласно усвојила предлог да се предложени дневни ред допуни новом тачком дневног реда - Предлог 

одлуке о разрешењу председника и чланова Управног одбора "Форум" Холдинга. 
Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу в.Д. директора "Форум" 

Холдинга. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина једногласно усвојила предлог да 

се предложени дневни ред допуни новом тачком дневног реда - Предлог одлуке о разрешењу в .Д . 

директора "Форум" Холдинга. 

Пошто није било више предлога за измену и допуну предложеног дневног реда, председавајући је 
ставио на гласање дневни ред предложен за пету седницу Скупштине, с тим што је допуњен са предлозима 

одлука за које је одлучено да се разматрају по хитном поступку, као и Информацијом о стању слинавке и 
шапа са предлогом мера за спречавање и ширења у дп Војводини. Након гласања председавајући је 

констатовао да је са 83 гласа "за", три "против", три "уздржана" усвојен следећи 



ДНЕВНИ РЕД: 

1. ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДЕЛАТНОСТИМА 
ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ, 

2. ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И 
УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И НАСЕЉА, 

З . ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ АНКЕТНОГ ОДБОРА 
ЗА УТВРЂИВАЊЕ ИСТИНЕ О ДОГАЂАЈИМА У ПЕРИОДУ ОД 1941. ДО 1945. ГОДИНЕ 
У ВОЈВОДИНИ , 

4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОЛАГАЊУ КЛАСИФИКАЦИОНОГ ИСПИТА, ПРИЈЕМНОГ 
ИСПИТА ОДНОСНО ИСПИТА ЗА ПРОВЕРУ СКЛОНОСТИ И СПОСОБНОСТИ ЗА 
УПИС НА ВИШУ ШКОЛУ И ФАКУЛТЕТ НА ЈЕЗИЦИМА НАРОДНОСТИ , 

5. ИНФОРМАЦИЈА О ПРОБЛЕМИМА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА. 

6. ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ СЛИНАВКЕ И ШАПА СА ПРЕДЛОГОМ МЕРА ЗА 
СПРЕЧАВАЊЕ УНОШЕЊА И ШИРЕЊА У АП ВОЈВОДИНИ , 

7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И 
ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, 

8. ПРЕДЛОГ ПЛАТФОРМЕ О ОСТВАРИВАЊУ УСТАВНИХ НАДЛЕЖНОСТИ 

И АУТОНОМИЈЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, СА НАЧЕЛИМА 

ЗА БУДУЋЕ УСТАВНО УСТРОЈСТВО ПОКРАЈИНЕ , 

9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ ЗА 2000. ГОДИНУ, СА ИЗВЕШТАЈЕМ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА 
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2000 . ГОДИНИ , 

10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 
2001 . ГОДИНУ, 

11 . ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 
ОДБОРА "ФОРУМ" ХОЛДИНГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВА

ЧКУ ДЕЛАТНОСТ, 

12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА "ФОРУМ" ХОЛДИНГ 

ЈАВНОГ РПЕДУЗЕЋА ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСт. 

Председавајући је предложио да се дискусија посланика ограничи на пет минута на српском језику , а 

на језицима националних мањина, који су у службеној употреби , на осам минута. Председавајући је предлог 
ставио на гласање . Након гласања председавајући је констатовао да је предлог једногласно усвојен . 

ПРВА тачка дневног реда : ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 

ДЕЛАТНОСТИМА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ 

Извршно веће АП Војводине упутило је Скупштини АП Војводине Предлог закона о изменама и 

допунама Закона о делатностима од општег интереса у области културе . 
Предлог закона претходно су размотрили Одбор за образовање, науку , културу , омладину и спорт 

и Одбор за прописе . Одбори су предложили Скупштини да размотри и утврди Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о делатностима од општег интереса у области културе. 

Уводно излагање поводом Предлога закона поднео је члан Извршног већа и покрајински секретар 

за културу , образовање и науку , Буњик Золтан . 
Председавајући је отворио претрес. 

У претресу су учествовали посланици : Донка Станчић , Александар Кравић , Ђорђе Суботић , Милан 
Мицић , Мирољуб Љешњак, проф. др Драгољуб Живковић, Мирослав Мрнуштик , Богољуб Тркуља и 
др Предраг Филипов . 
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Председавајући је ставио на гласање Предлог закона о изменама и допунама Закона о 
делатностима од општег интереса у области културе . Након гласања председавајући је констатовао да је 
са 90 гласова "за" 1 О "против" и једним "уздржаним" гласом Скупштина утврдила Предлог закона о 
изменама и допунама Закона о делатностима од општег интереса у области културе, који ће се доставити 
Народној скупштини Републике Србије на разматрање и одлучивање. 

ДРУГА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 
ПЛАНИРАЊУ И УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И НАСЕЉА 

Извршно веће дп Војводине упутило је Скупштини дп Војводине Предлог закона о изменама и 

допунама Закона о планирању и уређењу простора и насеља. 

Предлог закона претходно су размотрили Одбор за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и 
заштиту животне средине и Одбор за прописе. Одбори су предложили Скупштини да размотри и утврди 
Предлог закона о изменама и допунама Закона о планирању и уређењу простора и насеља. 

Уводно излагање поводом Предлога закона поднео је члан Извршног већа дп Војводине, Лазар 

Кузманов . 

Председавајући је отворио претрес. 

у претресу су учествовали посланици: Лазар Крчмар, Милан Дунђерски и Ђорђе Суботић . 
Председавајући је ставио на гласање Предлог закона о изменама и допунама Закона о планирању и 

уређењу простора и насеља. Након гласања председавајући је констатовао да је са 86 гласова "за", девет 
"против" и три "уздржана" гласа Скупштина утврдила Предлог закона о изменама и допунама Закона о 

планирању и уређењу простора и насеља, који ће се доставити Народној скупштини Републике Србије на 
разматрање и одлучивање . 

ТРЕnА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ 
АНКЕТНОГ ОДБОРА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ИСТИНЕ О ДОГАЂАЈИМА У ПЕРИОДУ ОД 1941-1945. ГОДИНЕ 
У ВОЈВОДИНИ 

Посланички колегијум Демократске опозиције Србије за Војводину утврдио је Предлог одлуке о 
изменама Одлуке о образовању Днкетног одбора за утврђивање истине о догађајима у периоду од 1941-
1945. године у Војводини и упутио га Скупштини на разматрање и Доношење . 

Председник Днкетног одбора, проф. др Драгољуб Живковић као представник предлагача дао је 
додатно образложење Предлога одлуке. 

По члану 31. Пословника Скупштине дп Војводине о предложеним кандидатима за чланове одбора 
отвара се претрес. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о изменама Одлуке о образовању Днкетног 

одбора за утврђивање истине о догађајима у периоду од 1941-1945. године у Војводини . Након гласања 

председавајући је констатовао да је Скупштина једногласно донела Одлуку о изменама Одлуке о 

образовању Днкетног одбора за утврђивање истине о догађајима у периоду од 1941-1945. године у 
Војводини . 

ЧЕТВРТА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОЛАГАЊУ КЛАСИФИКАЦИОНОГ 

ИСПИТА, ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ОДНОСНО ИСПИТА ЗА ПРОВЕРУ СКЛОНОСТИ И СПОСОБНОСТИ ЗА 

УПИС НА ВИШУ ШКОЛУ И ФАКУЛТЕТ НА ЈЕЗИЦИМА НАРОДНОСТИ 

Извршно веће дп Војводине упутило је Скупштини дп Војводине Предлог одлуке о полагању 

класификационог испита, пријемног испита односно испита за проверу склоности и способности за упис на 
вишу школу и факултет на језицима народности, на разматрање и доношење по хитном поступку . 

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

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

Одбор за прописе предложио је Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе након 
отклањања недостатака на које је указано у извештају Одбора. 

Одбор за међунационалне односе поднео је амандман на Предлог одлуке и предложио Скупштини 
да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту са амандманом. 

Дмандман је достављен Извршном већу дп Војводине, ради давања мишљења. Извршно веће дп 

Војводине није прихватило амандман Одбора за међунационалне односе . 
Одбор за међунационалне односе одржао је седницу у току одржавања седнице Скупштине дп 

Војводине на којој је одустао од амандмана који је утврђен на седници Одбора која је одржана 22. марта 
2001 . године. 

Уводно излагање поводом Предлога одлуке поднео је члан Извршног већа дп Војводине и 

покрајински секретар за културу, образовање и науку, Буњик Золтан. 
Председавајући је отворио претрес. 

у претресу су учествовали посланици: Иван Новаковић, мр Пал Тибор, проф. др Драгољуб 
Живковић, Богољуб Тркуља, Пастор Иштван, Томислав Богуновић, др Бурањ Бела, Стипан Стипић и 
др Милан Жигић. 
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Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о полагању класификационог испита, 

пријемног испита односно испита за проверу склоности и спосо6ности на вишу школу и факултет на 
језицима народности . Након гласања, председавајући је констатовао да је са 82 гласа "за", једним "против" 
и пет "уздржаних" гласова Скупштина донела Одлуку о полагању класификационог испита, пријемног испита 
односно испита за проверу склоности и спосо6ности на вишу школу и факултет на језицима народности . 

ПЕТА тачка дневног реда : ИНФОРМАЦИЈА О ПРОБЛЕМИМА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА 
Извршно веће дп Војводине упутило је Скупштини дп Војводине Информацију о про6лемима 

превоза ученика, са Предлогом закључака. 

Информацију је претходно размотрио од60Р за 06разовање , науку, културу , омладину и спорт и 
предложио Скупштини да размотри и усвоји Информацију и донесе Закључке у предложеном тексту . 

Уводно излагање поводом Информације поднео је члан Извршног већа и покрајински секретар за 

културу , 06разовање и науку , Буњик Золтан . 
Председавајући је отворио претрес. 

У претресу су учествовали посланици: Ђорђе Милић, Милан Мицић , Томислав Богуновић и Петар 

Дндрејић . 

Председавајући је ставио на гласање Информацију о про6лемима превоза ученика, са Предлогом 
закључака. Након гласања , председавајући је констатовао да је Скупштина једногласно усвојила 

Информацију о проблемима превоза ученика и донела 

ЗАКЉУЧКЕ 

1. Предлаже се Министарству просвете и спорта Републике Србије да пропише висину , начин и 
поступак остваривања регреса за трошкове превоза ученика, ради остваривања права на школовање под 

једнаким условима у складу са чланом 32. став 1. Устава Репу6лике Ср6ије . 

2. Препоручује се општи нама да у складу са својим материјалним могућностима учествују у 

регресирању трошкова превоза ученика са своје теритрорије до доношења прописа Министарства 

просвете и спорта Републике Србије . 
3. Задужује се Извршно веће дп Војводине да приликом предлога измена и допуна Закона о ученичком 

и студентском стандарду утврди надлежност Покрајинског секретаријата за културу , образовање и науку 
за доношење подзаконског акта којим ће се прописати услови за регресирање трошкова превоза ученика. 

ШЕСТА тачка дневног реда: ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ СЛИНАВКЕ И ШАПА СА ПРЕДЛОГОМ 
МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ УНОШЕЊА И ШИРЕЊА У АП ВОЈВОДИНИ 

Извршно веће дп Војводине упутило је Скупштини дп Војводине Информацију о стању слинавке и 

шапа са Предлогом мера за спречавање уношења и ширења у дп Војводини , са Предлогом закључака. 

Информацију је претходно размотрио Одбор за пољопривреду и село и предложио Скупштини да 
размотри и усвоји Информацију и Закључке донесе у предложеном тексту . 

Уводно излагање поводом Информације поднео је члан Извршног већа и покрајински секретар за 

пољопривреду , мр Игор Курјачки .. 
Председавајући је отворио претрес . 

Председавајући је ставио на гласање Информацију о стању слинавке и шапа са Предлогом мера за 

спречавање уношења и ширења у дп Војводини , са Предлогом закључака. Након гласања председавајући је 

констатовао да је Скупштина једногласно усвојила Информацију о стању слинавке и шапа са Предлогом 

мера за спречавање уношења и ширења у дп Војводини и донела 

ЗАКЉУЧКЕ 

1. Указује се на значај предузимања свих мера за спречавање уношења нарочито опасне заразне 
болести слинавке и шапа у СР Југославију, односно у дп Војводину, као аграрно најразвијенијем делу 
земље, а ради заштите здравља животиња, даљег развоја сточарске производње и обез6еђења потребних 
услова за унутрашњи промет и извоз животиња и њихових производа. 

2. Предлаже се да Савезно министарство пољопривреде, у сарадњи са репу6личким органима управе 
надлежним за послове ветеринарства, у складу са законским прописима и надлежностима, обезбеди 
неопходне активности у циљу доследног спровођења свих мера за спречавање уношења слинавке и шапа у 

СР Југославију. У том смислу неопходно је на граничним прелазима организовати појачану систематску 

контролу од стране савезне граничне ветеринарске инспекције . На угроженим граничним прелазима 

ванредно ангажовати потребан број савезних граничних ветеринарских инспектора уз обезбеђење 
финансијских средстава за исплату рада и набавку потребне опреме . 

3. Предлаже се да Савезно министарство унутрашњих послова и Савезна управа царина, у границама 

својих надлежности , предузимају мере појачане контроле промета животиња и њихових производа на 

граничним прелазима. 
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СЕДМА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ 
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

Посланички колегијум Демократске опозиције Ср6ије за Војводину утврдио је Предлог одлуке о 
допунама Одлуке о из60РУ председника и чланова од60ра Скупштине Аутономне Покрајине Војводине и 
упутио га Скупштини на разматрање и доношење. 

По члану 31 . Пословника Скупштине АП Војводине о предложеним кандидатима за председника и 
чланове од60ра отвара се претрес . 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о допунама Одлуке о из60РУ председника и 
чланова од60ра Скупштине Аутономне Покрајине Војводине . Након гласања председавајући је констатовао 
да је Скупштина једногласно донела Одлуку о допунама Одлуке о из60РУ председника и чланова од60ра 
Скупштине Аутономне Покрајине Војводине. 

С 06зиром на делокруг рада Од60ра за утврђивање и остваривање надлежности Аутономне 
Покрајине Војводине , и потре6е да размотри Предлог платформе о остваривању уставних надлежности и 
аутономије Аутономне Покрајине Војводине, са начелима за 6удуће уставно устројство Покрајине , 
председавајући је одредио паузу за одржавање седнице Од60ра. 

Пре наставка седнице , утврђен је кворум за даљи рад седнице Скупштине . 

ОСМА тачка дневног реда : ПРЕДЛОГ ПЛАТФОРМЕ О ОСТВАРИВАЊУ УСТАВНИХ 

НАдЛЕЖНОСТИ И АУТОНОМИЈЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, СА НАЧЕЛИМА ЗА 

БУДУЋЕ УСТАВНО УСТРОЈСТВО ПОКРАЈИНЕ 

Извршно веће АП Војводине упутило је Скупштини АП Војводине Предлог платформе о 
остваривању надлежности и аутономије Аутономне Покрајине Војводине , са начелима за 6удуће уставно 

устројство Покрајине . 

Предлог платформе претходно су размотрили надлежнио од60РИ, који су у извештај има подржали 
Предлог платформе и предложили Скупштини да је усвоји , с тим што су поједини од60РИ имали и 
одређених указивања и предлоге . 

Од60Р за Статут поводом разматрања Предлога платформе предложио је Скупштини да донесе 
закључке који су наведени у извештају Од60ра. 

Извршно веће АП Војводине је размотрило указивања и предлоге одбора Скупштине и прихватило 
већину предлога, као саставни део Предлога платформе . 

Посланик Александар Кравић, заменик председника Од60ра за утврђивање и остваривање 
надлежности Аутономне Покрајине Војводине 06авестио је посланике да је Од60Р разматрао Предлог 
платформе и предложио Скупштини да размотри Предлог и платформу усвоји и донесе закључке које је 
предложио Од60Р за Статут . 

Уводно излагање поводом Предлога платформе поднео је потпредседник Извршног већа АП 

Војводине , др Душко Радосављевић . 

Председавајући је отворио претрес. 

у претресу су учествовали посланици : Мирољу6 Љешњак, Ђорђе Су60тић , Славољу6 Грозданов , 
проф. др Драгољу6 Живковић, др Миодраг Максић, Милан Дунђерски , др Вели60Р Радусиновић, Милан 
Мицић , Керн Имре, Миодраг Вукотић , мр Пал Ти60Р, Егереши Шандор, Богољу6 Тркуља, Бранислав Мијатов , 
Јонике Тођеращ Милорад Катанић, Петар Илић, Лазар Крчмар, Александар Кравић, Мирослав Мрнуштик , 

Петар Пешић, Живица Предојев, Стипан Стипић, др Предраг Ђурић, Саша Пашић, Ђорђе Милић , Сло60дан 

Симић, др Предраг Филипов, др Душко Радосављевић и Ђорђе Ђукић, председник Извршног већа АП 
Војводине. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог платформе о остваривању уставних надлежности и 

аутономије Аутономне Покрајине Војводине , са начелима за 6удуће уставно уређење Покрајине . Након 
гласања председавајући је констатовао да је са 86 гласова "за" , 10 " против" и два "уздржана" гласа 

Скупштина усвојила Платформу о остваривању уставних надлежности и аутономије Аутономне Покрајине 
Војводине , са начелима за 6удуће уставно уређење Покрајине . 

Председавајући је ставио на гласање Предлог закључака Од60ра за Статут. Након гласања 
председавајући је констатовао да је са 88 гласова "за", три "против" и 10 "уздржаних" гласова Скупштина 
донела 

ЗАКЉУЧКЕ 

1. Полазећи од аутономије Војводине у оквиру демократске државе Репу6лике Ср6ије , потребно је 
да, Скупштина Аутономне Покрајине Војводине , преко Одбора за утврђивање и остваривање надлежности 

Аутономне Покрајине Војводине, остварује непосредну и пуну сарадњу са надлежним одборима Народне 
скупштине Репу6лике Ср6ије у фази предлагања закона и других општих аката као и фази њиховог 
претходног разматрања у Народној скупштини , а у циљу уређивања односа у појединим 06ластима на 

најцелисходнији и правно могућ начин . 
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2. Задужује се Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине да у оквиру својих надлежности 

остварује сталну и непосредну сарадњу са министарствима и Владом Републике Србије у функцији 
предлагача и обрађивача закона и других општих аката, како би законодавна иницијатива покрајинских 
органа била предмет разматрања већ у првим фазама израде законских текстова. 

ДЕВЕТА тачка дневног реда : ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ 
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2000. ГОДИНУ, СА ИЗВЕШТАЈЕМ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ 
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2000. ГОДИНИ 

Извршно веће АП Војводине упутило је Скупштини АП Војводине Предлог одлуке о Завршном 

рачуну буџета Аутономне Покрајине Војводине у 2000. години , са Извештајем о извршењу буџета 
Аутономне Покрајине Војводине у 2000. години . 

Предлог одлуке претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије и предложио Скупштини да 
Предлог одлуке размотри и Одлуку донесе у предложеном тексту . 

Уводно излагање поводом Предлога одлуке поднео је члан Извршног већа и покрајински секретар 

за финансије , Ђорђе Мисиркић . 

Председавајући је отворио претрес. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о Завршном рачуну буџета Аутономне 
Покрајине Војводине у 2000. години . Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина 

једногласно донела Одлуку о Завршном рачуну буџета Аутономне Покрајине Војводине у 2000. години . 

ДЕСЕТА тачка дневног реда : ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ ЗА 2001. ГОДИНУ 
Извршно веће АП Војводине упутило је Скупштини АП Војводине Предлог одлуке о буџету 

Аутономне Покрајине Војводине за 2001. годину, на разматрање и доношење по хитном поступку. 
Предлог одлуке претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије и предложио Скупштини да 

Предлог одлуке размотри и Одлуку донесе у предложеном тексту . 

Уводно излагање поводом Предлога одлуке поднео је члан Извршног већа и покрајински секретар 

за финансије , Ђорђе Мисиркић. 

Председавајући је отворио претрес . 

У претресу су учествовали посланици : Богољуб Тркуља: Петар Пешић и Петар Релић . 
Посланик Петар Релић у току претреса поднео је амандман на Предлог одлуке . 

Председавајући је ставио на гласање предлог да ли да се о поднетом амандману отвори претрес . 

Након гласања председавајући је констатовао да је са 54 гласа "за", два "против" и 1 О "уздржаних" 

Скупштина прихватила предлог да се отвори претрес о поднетом амандману . У претресу су учествовал и : 

Бранислав Мијатов, Ђорђе Мисиркић и Керн Имре . 

Ђорђе Ђукић , председник Извршног већа АП Војводине предложио је да се Извршно веће изјасни о 

поднетом амандману . 

Председавајући је одредио паузу од 15 минута. 

У наставку рада Скупштине члан Извршног већа, проф . др Љиљана Чонкић обавестила је 
посланике да је Извршно веће АП Војводине одлучило да одБИје амандман посланика Петра Релића. 

Пошто је посланик Петар Релић остао при амандману , председавајући је ставио на гласање 
поднети амандман. Након гласања председавајући је констатовао да је са 19 гласова "за", 45 " против" и 19 
"уздржаних" гласова Скупштина одбила поднети амандман посланика Петра Релића. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 
2001 . годину . Председавајући је констатовао да је са два "уздржана" гласа Скупштина донела Одлуку о 
буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2001 . години. 

ЈЕДАНАЕСТА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И 

ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА "ФОРУМ" ХОЛДИНГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА НОВИНСКО
ИЗдАВАЧ КУ ДЕЛАТНОСТ 

На дужност председника Управног одбора "Форум" Холдинга поднео је оставку Ишпановић 
Иштван . 

На дужност члана Управног одбора "Форум" Холдинга поднели су оставке : Јожа Ласло , Рац Јожеф, 
др Торде Ласло и Јухас Атила. 

Председавајући је отворио претрес. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова 

Управног одбора "Форум" Холдинг јавног предузећа за новинско-издавачку делатност . Након гласања 
председавајући је констатовао да је Скупштина једногласно донела Одлуку о разрешењу председника и 

чланова Управног одбора "Форум" Холдинг јавног предузећа за новинско-издавачку делатност . 
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Председавајући је обавестио Скупштину да ће Одбор за информисање за наредну седницу 

Скупштине припремити Предлог одлуке о избору председника и нових чланова Управног одбора "Форум" 
Холдинга. 

Ђорђе Суботић , председник Одбора за информисање захвалио се на досадашњем раду 
председнику и члановима Управног одбора "Форум" Холдинга. 

ДВАНАЕСТА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА "ФОРУМ" ХОЛДИНГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕпА ЗА НОВИНСКО-ИЗдАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ 

На функцију в.д. дужности директора Форум" Холдинга поднео је оставку Сомбати Золтан . 
Председавајући је отворио претрес . 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу в .д . директора "Форум" Холдинг 

јавног предузећа за новинско-издавачку делатност. Након гласања председавајући је констатовао да је 

Скупштина једногласно донела Одлуку о разрешењу в . д. директора "Форум" Холдинг јавног предузећа за 

новинско-издавачку делатност . 

Председавајући је обавестио Скупштину да ће Управни одбор "Форум" Холдинга расписати конкурс 
за избор директора "Форум" Холдинга за новинско-издавачку делатност . 

Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду, прешло се на ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА. 

Председавајући је подсетио посланике да су на четвртој седници Скупштине дп Војводине , 

одржаној 6. фебруара 2001 . године , посланичка питања поставили посланици: Ђорђе Милошевић , Петар 
Илић , Лоди др Габор , Златимир Момиров, проф . др Драгољуб Живковић, Бранислав Мијатов (два 
посланичка питања) , Зорица Бундало (три посланичка питања) и Богољуб Тркуља (шест посланичких 
питања) . 

Посланичка питања у писменом облику поставили су посланици : Ђорђе Милић , Миленко Јекић , 
Петар Пејин (два посланичка питања) и Ђорђе СуБОТИћ (четири посланичка питања) . 

Председавајући је поставио питање посланицима који су добили одговор на посланичка питања, да 
ли желе да користе једно од права утврђених у члану 138. Пословника Скупштине дп Војводине. 

То право од посланика нико није користио . 

Затим се прешло на постављање посланичких питања. 

Посланичка питања у усменом облику поставили су посланици : Бранислав Мијатов, Петар Пешић 
(два посланичка питања) , Телеки Јулија, Пушкаш Карољ (два посланичка питања) , Мирољуб Љешњак (два 
посланичка питања) , Славољуб Грозданов, Петар Релић (три посланичка питања) , др Предраг Ђурић (два 

посланичка питања) , Донка Станчић , Радосав Гвоздић и Живан Милутиновић (два посланичка питања) . 

Делимичан одговор на постављено питање посланика Телеки Јулије и Пушкаш Кароља дао је Ђорђе 

Мисиркић , покрајински секретар за финансије . На постављено питање посланика Мирољуба Љешњака 
делимичан одговор дала је проф. др Љиљана Чонкић , члан Извршног већа. 

Стенограм са ове седнице саставни је део записника. 

Седница је закључена у 19,46 часова. 

СЕКРЕТАР 

СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ, 

~~ 
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