
• 

, 
! i 

I I 
i 
I 

/ 
I 

I 

ЗАПИСНИК 

са 6. седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 24. маја 2001 . године , и у 
наставку , 28. маја 2001 . године, у Великој сали скупштине АП Војводине . 

Седница је почела у 11 ,25 часова. 

Седници је председавао Ненад Чанак, председник Скупштине АП Војводине . 
Од 120 седници је присуствовало 106 посланика. 

Одсуство са седнице Скупштине оправдали су посланици : проф. др Момчило Грубач , 

Љубомир Коларов и Тонковић Бела. Према евиденцији седници Скупштине нису присуствовали 
посланици : Биачи Антал , Стево Бобић , Ишпановић Иштван, Александар Јевтић , Керн Имре , Кучера 
Геза , Миле Мандић , др Драган Милошевић, Нача Иштван, Живица Предојев и Слободан Симић . 

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине присуствују председник и 
чланови Извршног већа АП 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 5. седнице Скупштине АП Војводине , одржане 29. марта 2001 . године достављен 

је посланицима. Председавајући је записник ставио на гласање . Након гласања председавајући је 
констатовао да је Скупштина једногласно усвојила записник са 5. седнице одржане 29. марта 2001 . 
године . 

Посланик Ђорђе Суботић предложио је да се дневни ред 6. седнице Скупштине допуни новим 
тачкама - Предлог одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора "Форум" Холдинг 
јавног предузећа за новинско-издавачку делатност , Нови Сад , Предлог одлуке о именвоању в. д . 

директора "Форум" Холдинг јавног предузећа за новинско-издавачку делатност , Нови Сад и 

Предлог одлуке о изменама Одлуке о разрешењу и именвоању председника и чланова Управног 

одбора Новинско-издавачке установе "Руске слово", Нови Сад . 
Председавајући је ставио на гласање предлог да се предложени дневни ред шесте седнице 

Скупштине допуни новом тачком дневног реда - Предлог одлуке о именовању председника и чланова 

Управног одбора "Форум" Холдинг јавног предузећа за новинско-издавачку делатност, Нови Сад . 
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина једногласно усвојила предлог да се 

предложени дневни ред допуни новом тачком дневног реда - Предлог одлуке о именовању 

председника и чланова Управног одбора "Форум" Холдинг јавног предузећа за новинско-издавачку 
делатност , Нови Сад . 

Председавајући је ставио на гласање предлог да се предложени дневни ред шесте седнице 

Скупштине допуни новом тачком дневног реда - Предлог одлуке о именовању вршиоца дужности 

директора "Форум" Холдинг јавног предузећа за новинско-издавачку делатност , Нови Сад . Након 

гласања председавајући је констатовао да је Скупштина једногласно усвојила предлог да се 

предложени дневни ред допуни новом тачком дневног реда - Предлог одлуке о именовању вршиоца 

дужности директора "Форум " Холдинг јавног предузећа за новинско-издавачку делатност, Нови Сад . 

Председавајући је ставио на гласање предлог да се предложени дневни ред шесте седнице 

Скупштине допуни новом тачком дневног реда - Предлог одлуке о изменама Одлуке о разрешењу и 

именовању председника и чланова Управног одбора Новинско-издавачке установе "Руске слово", 

Нови Сад. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина једногласно усвојила 

предлог да се предложени дневни ред допуни новом тачком дневног реда - Предлог одлуке о 

изменама Одлуке о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора Новинско
издавачке установе " Руске слово", Нови Сад . 

Посланик Гордана Чомић предложила је да се дневни ред 6. седнице Скупштине допуни 
новом тачком дневног реда - Информација о поступању са поднетим предлозима закона КОЈе Је 

Скупштина АП Војводине утврдила и доставила Народној скупштини Републике Србије , ради 
доношења. 

Председавајући је ставио на гласање предлог да се предложени дневни ред шесте седнице 

Скупштине допуни новом тачком дневног реда - Информација о поступању са поднетим предлозима 

закона које је Скупштина АП Војводине утврдила и доставила Народној скупштини Републике Србије , 

ради доношења. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина једногласно усвојила 

предлог да се предложени дневни ред допуни новом тачком дневног реда - Информација о 

поступању са поднети м предлозима закона које је Скупштина АП Војводине утврдила и доставила 

Народној скупштини Републике Србије , ради доношења. 
Председавајући је предложио да се дневни ред шесте седнице Скупштине допуни новим 

тачкама дневног реда - Предлог закона о приватизацији , Предлог закона о акцијском фонду , 

Предлог закона о агенцији за приватизацију и Предлог закона о једнократном порезу на екстра 

доходак и екстра имовину стечену искоришћавањем посебних погодности . 

Председавајући је ставио на гласање предлог да се предложени дневни ред шесте седнице 

Скупштине допуни са предлозима закона, као новим тачкама дневног реда. Након гласања 

председавајући је констатовао да је Скупштина једногласно усвојила предлог да се предложени 

дневни ред допуни новим тачкама дневног реда: Предлог закона о приватизацији, Предлог закона о 



Акцијском фонду , Предлог закона о Агенцији за приватизацију и Предлог закона о једнократном 

порезу на екстра доходак и екстра имовину стечену искоришћавањем посебних погодности . 

Пошто није било више предлога за измену и допуну предложеног дневног реда 
председавајући је ставио на гласање дневни ред предложен за шесту седницу Скупштине . Након 

гласања председавајући је констатовао да је једногласно усвојен следећи , 

ДНЕВНИ РЕД: 

1. ПРЕДЛОГ ЗА ПРОМЕНУ СТАТУТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 
(ПРЕДЛАГАЧ : ГРУПА ПОСЛАНИКА) , 

2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКОЈ 
УСТАНОВИ "РУСКЕ СЛОВО", НОВИ САД, 

3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКОМ 
ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕћУ "ХЕТ НАП ", СУБОТИЦА, 

4. ИЗВЕШТАЈ АНКЕТНОГ ОДБОРА О ПОСЛОВАЊУ "ДНЕВНИК" ХОЛДИНГ 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕћА ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ, И "ФОРУМ" 

ХОЛДИНГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕМ ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ, 

5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2000. ГОДИНУ И ПРОГРАМ РАДА ЗА 2001 . ГОДИНУ: 

- "ДНЕВНИК" ХОЛДИНГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕМ ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ 

ДЕЛАТНОСТ, НОВИ САД, 

- ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕМ "ДНЕВНИК-ПОЉОПРИВРЕДНИК", НОВИ САд. 

- "ФОРУМ" ХОЛДИНГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕМ ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ 

ДЕЛАТНОСТ, НОВИ САД, 

- НИЈП "ХЕТ НАП ", СУБОТИЦА, 

- НИУ "ХЛАС Љ У ДУ", НОВИ САД, 

- НИУ "ЛИБЕРТАТЕА", ПАНЧЕВО, 

- НИУ "РУСКЕ СЛОВО", НОВИ САД, 

6. АНАЛИЗА СТАЊА РАДИОДИФУЗНОГ СИСТЕМА У АП ВОЈВОДИНИ , 

7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА"ДНЕВНИК" ХОЛДИНГ ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕћА ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ, НОВИ САД, 

8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ДИРЕКТОРА " ДНЕВНИК" ХОЛДИНГ ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕМ ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ, НОВИ САД, 

9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ДИРЕКТОРА НИУ "ХЛАС ЉУДУ", НОВИ САД, 

10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ДИРЕКТОРА НИУ "ЛИБЕРТАТЕА", ПАНЧЕВО , 

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

ВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ, НОВИ САД, 

12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
"ФОРУМ" ХОЛДИНГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕћА ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ 

ДЕЛАТНОСТ, НОВИ САД, 

13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКЕ 

УСТАНОВЕ " РУСКЕ СЛОВО", НОВИ САД, 

14. ИНФОРМАЦИЈА О ПОСТУПАЊУ СА ПОДНЕТИМ ПРЕДЛОЗИМА ЗАКОНА 
КОЈЕ ЈЕ СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

УТВРДИЛА И ДОСТАВИЛА НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ , РАДИ ДОНОШЕЊА, 

15. ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ПРИВАТИЗАЦИЈИ , 

16. ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О АКЦИЈСКОМ ФОНДУ , 

17. ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О АГЕНЦИЈИ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ, 

18. ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ЈЕДНОКРАТНОМ ПОРЕЗУ НА ЕКСТРА ДОХОДАК И 
ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНЕ ИСКОРИШЋАВАЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ . 

Председавајући је предложио да се рад по усвојеном дневном реду одвија у два дела; у 

првом делу , би се 24. маја 2001 . године разматрале тачке дневног реда од 1. до 10., а преостале 
тачке дневног реда да се разматрају у наставку шесте седнице Скупштине , која ће се одржати 28. 
маја 2001 . године са почетком у 14 часова. Предлог је дат из разлога што Извршно веће Аутономне 

Покрајине Војводине није дало мишљење о предлозима закона по тачкама 15, 16, 17. и 18. дневног 
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реда у складу са чланом 78. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине . Предлог је стављен на 

гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је предлог усвојен . 

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 усвојен . 

ПРВА тачка дневног реда : ПРЕДЛОГ ЗА ПРОМЕНУ СТАТУТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ (ПРЕДЛАГАЧ: ГРУПА ПОСЛАНИКА) 

Група од 45 посланика Скупштине Аутономне Покрајине Војводине упутила је Скупштини 
Аутономне Покрајине Војводине Предлог за промену Статута Аутономне Покрајине Војводине . 

Предлог за промену статута достављен је Извршном већу АП Војводине , ради давања . 

мишљења. 

Предлог за промену Статута претходно је разматрао Одбор за Статут који је одржао 
седницу непосредно пре почетка седнице Скупштине . Мишљење Одбора поднео је председник 
Одбора, Александар Кравић . одбор је предложио Скупштини да се не усвоји Предлог за промену 
Статута Аутономне Покрајине Војводине. 

Председавајући је отворио претрес. 

у претресу су учествовали посланици : Јелена Јевтић , Кунтић Калман , проф. др Драгољуб 
Живковић , Александар Кравић , Гордана Чомић , др Душко Радосављевић , Рафаил Русковски , 

Богољуб Тркуља, Владимир Куручев , Ненад Чанак , Стипан Стипић , Варга Ф . Јожеф, Пастор Иштван , 
др Милан Жигић , Петар Андрејић , др Предраг Филипов, др Велибор Радусиновић , Егереши Шандор, 

Мирољуб Љешњак и др Тамаш Корхец , покрајински секретар за остваривање права националних 

мањина , управу и прописе . 

Председавајући је ставио на гласање Предлог за промену Статута Аутономне Покрајине 

Војводине , са напоменом да о Предлогу за промену Статута Скупштина одлучује већином од укупног 

броја посланика. Након гласања председавајући је констатовао да са 56 гласова "за", 10 " против" и 

36 "уздржана" гласа Скупштина није усвојила Предлог за промену Статута Аутономне Покрајине 

Војводине . 

ДРУГА тачка дневног реда : ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О НОВИНСКО

ИЗДАВАЧ КОЈ УСТАНОВИ "РУСКЕ СЛОВО" 

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

Одлуке о Новинско-издавачкој установи " Руске слово". 

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за информисање и Одбор за прописе . 
Одбор за информисање предложио је Скупштини да размотри Предлог одлуке и Одлуку 

донесе у предложеном тексту . 

Одбор за прописе предложио је Скупштини да размотри Предлог одлуке и Одлуку донесе у 

предложеном тексту, са указивањима које је Одбор навео у свом извештају . 
Уводно излагање поводом Предлога одлуке поднео је члан Извршног већа АП Војводине и 

покрајински секретар за информације, Рафаил Русковски . 

Председавајући је отворио претрес. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о изменама Одлуке о Новинско

издавач кој установи "Руске слово". Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина 

једногласно донела Одлуку о изменама Одлуке о Новинско-издавачкој установи " Руске слово". 

Скупштина је задужила Покрајински секретаријат за информације да сагледа потребу 
измена оснивачких аката у делу који се односи на прописивање услова за избор директора установа у 
области информисања. 

ТРН,А тачка дневног реда : ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О НОВИНСКО

ИЗДАВАЧКОМ ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ "ХЕТ НАП", СУБОТИЦА 

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

Одлуке о Новинско-издавачком јавном предузећу "Хет нап" , Суботица . 
Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за информисање и Одбор за прописе . 

Одбори су предложили Скупштини да Предлог одлуке размотри и Одлуку донесе у предложеном 
тексту . 

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

покрајински секретар за информације , Рафаил Русковски . 

Председавајући је отворио претрес . 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о изменама Одлуке о Новинско

издавачком јавном предузећу "Хет нап", Суботица. Након гласања председавајући је констатовао да 
је Скупштина једногласно донела Одлуку о изменама Одлуке о Новинско-издавачком јавном 

предузећу "Хет нап" , Суботица . 
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ЧЕТВРТА тачка дневног реда : ИЗВЕШТАЈ АНКЕТНОГ ОДБОРА О ПОСЛОВАЊУ 
"ДНЕВНИК" ХОЛДИНГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА НОВИНСКО-ИЗдАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ, И 

"ФОРУМ" ХОЛДИНГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА НОВИНСКО-ИЗдАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ 

Анкетни одбор о пословању "Дневник" Холдинг јавног предузећа за новинско-издавачку 
делатност , и "Форум" Холдинг јавног предузећа за новинско-издавачку делатност , на седници 

одржаној 4. априла 2001 . године утврдио је текст Извештаја, са предлогом мера који је , на основу 

члана 52. став 5. Пословника Скупштине АП Војводине , поднео Скупштини АП Војводине на 

разматрање и усвајање . 

Председавајући је отворио претрес. 

у претресу су учествовали посланици : Берковић Ђерђ , Богољуб Тркуља , председник Анкетног 
одбора, Зорица Бундало и Славко Ђорђевић . 

Председавајући је ставио на гласање Извештај Анкетног одбора о пословању "Дневник" 
Холдинг јавног предузећа за новинско-издавачку делатност , и "Форум" Холдинг јавног предузећа за 

новинско-издавачку делатност . Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина 

једногласно усвојила Извештај о пословању "Дневник" Холдинг јавног предузећа за новинско

издавачку делатност , и "Форум" Холдинг јавног предузећа за новинско-издавачку делатност . 

На основу члана 52. став 6. Пословника Скупштине АП Војводине Анкетни одбор престаје са 
радом . 

ПЕТА тачка дневног реда : ИЗВЕШТАЈ О РАдУ ЗА 2000. ГОДИНУ И ПРОГРАМ РАдА ЗА 
2001. ГОДИНУ: 

"ДНЕВНИК" ХОЛДИНГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА НОВИНСКО-ИЗдАВАЧКУ 

ДЕЛАТНОСТ, НОВИ САд, 

- ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ДНЕВНИК-ПОЉОПРИВРЕДНИК", НОВИ САд, 

"ФОРУМ" ХОЛДИНГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА НОВИНСКО-ИЗдАВАЧКУ 

ДЕЛАТНОСТ, НОВИ САд, 

- НИЈП "ХЕТ НАП" , СУБОТИЦА, 

- НИУ "ХЛАС ЉУДУ", НОВИ САд, 
- НИУ "ЛИБЕРТАТЕА" , ПАНЧЕВО, 

- НИУ "РУСКЕ СЛОВО", НОВИ САд 

Скупштини АП Војводине упућени су извештаји о раду за 2000. годину и програми рада за 
2001. годину од стране новинско-издавачких јавних предузећа и новинско-издавчаких установа, чиј и 

је оснивач АП Војводина, на разматрање . 

Извршно веће АП Војводине је размотрило извештаје о раду за 2000. годину и програме 
рада за 2001 . годину и дало Мишљење, са Предлогом закучака. 

Извештаје о раду за 2000. годину и програме рада за 2001 . годину , са Мишљењем Извршног 

већа АП Војводине , претходно је размотрио Одбор за информисање и предложио Скупштини да 
усвоји извештаје о раду за 2000. годину и да сагласност на програме рада за 2001 . годину , као и да 

донесе закључке које је , уз Мишљење предложило Извршно веће АП Војводине . 

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 : Богољуб Тркуља, Ђорђе Суботић , проф . др Драгољуб 
Живковић , Милан Дунђерски, Пал мр Тибор, Бранислав Мијатов и Ненад Чанак . 

Председавајући је ставио на гласање Извештај о раду за 2000. годину и програме рада за 
2001 . годину новинско-издавачких јавних предузећа и новинско-издавачких установа, чији је оснивач 

АП Војводина, са Предлогом закључака. Након гласања председавајући је констатовао да је 

Скупштина једногласно усвојила Извештај о раду за 200. годину и дала сагласност на програм рада за 
2001. годину : 

- " Дневник" Холдинг јавног предузећа за новинско

издавачку делатност, Нови Сад , 

- Јавног предузећа "Дневник-Пољопривредник", Нови Сад , 

- " Форум " Холдинг јавног предузећа за новинско-

издавачку делатност , Нови Сад , 

- Новинско-издавачког јавног предузећа "Хет нап", Суботица, 
- Новинско-издавачке установе "Хлас људу", Нови Сад , 

- Новинско-издавачке установе "Либертатеа", Панчево , 
- Новинско-издавачке установе "Руске слово", Нови Сад 

и донела 

ЗАКЉУЧКЕ 

1. Обавезују се управни одбори и директори јавних предузећа и установа новинско-издавачке 
делатности чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина да одговорно спроводе пословну политику 

са јасно дефинисаним циљем и утврђеном стратегијом на повећању тиража новинске , издавачке и 

графичке продукције на постојећем тржишту као и освајању нових тржишта - регионалних , 

националних и међународних , смањења трошкова пословања и укупног рационалнијег пословања. 
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2. Задужује се Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине да у сарадњи са јавним 
предузећима "Дневник" холдинг и "Форум" холдинг, до 30. јуна 2001. године , припреми предлоге 

измена аката о оснивању ових предузећа којима ће се јасно дефинисати интерес оснивача -
Аутономне Покрајине Војводине и створити основе за предстојећи процес трансформације. 

3. Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине ће, у складу са могућностима буџета 

Аутономне Покрајине Војводине за 2001. годину обезбедити додатна средства за финансирање 
издавања новина које се финансирају из буџета АП Војводине . 

4. С обзиром да су код појединих новина евидентна одступања динамике излажења, броја страна, 
тиража и ремитенде у односу на ове елементе утврђене у Одлуци о критеријумима за обезбеђивање 

. дела средстава из буџета АП Војводине за финансирање издавања листова (" Сл . лист АПВ", бр . 2/94, 
2/98.), задужује се Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине да, у циљу што рационалнијег 
коришћења средстава буџета, до краја 2001 . године, преиспита ову Одлуку и предложи њену измену . 

ШЕСТА тачка дневног реда : АНАЛИЗА СТАЊА РАдИОДИФУЗНОГ СИСТЕМА У АП 

ВОЈВОДИНИ 

Извршно веће АП Војводине упутило је Скупштини АП Војводине Анализу стања 
радиодифузног система у АП Војводини , са Предлогом закључака. 

Анализу је претходно размотрио Одбор за информисање и предложио Скупштини да усвоји 
Анализу и донесе Закључке у предложеном тексту . 

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 : Ђорђе Суботић и Милан Дунђерски . 

Посланик Ђорђе Суботић се заложио да Извршно веће АП Војводине учествује у одређивању 
фреквенција за Југославију и да оне буду заштићене у складу са Женевском конвенцијом због 

различитости и особености Аутономне Покрајине Војводине . Такође се заложио да се упути захтев 
међународној заједници да се сви предајници који су срушени у НАТО бомбардовању обнове из 
међународних донација. 

Председавајући је ставио на гласање Анализу стања радиодифузног система у АП Војводини, 

са Предлогом закључака. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина усвојила 
Анализу стања радиодифузног система у АП Војводини и донела 

ЗАКЉУЧКЕ 

1. Радио Телевизија Нови Сад од самог оснивања конципирана је по специфичностима и 

потребама грађана Војводине, те у тој функцији треба и даље да остане . Неопходно је да Управни 
одбор РТ Србије одмах донесе одлуку организационог враћања РТ Нови Сад на стање из 1991 . 
године . Тиме би се стекли услови да РТ Нови Сад донесе своје планове санације постојећег стања, 
као и планове даљег развоја. Као правни субјект РТ Нови Сад би могла да учествује на извесним 
донаторски м конференцијама за област радиодифузије, што је још једна могућност више бржег 
превазилажења тешког стања радиодифузног система АП Војводине . 

2. Грађевинској санацији емисионих објеката Радио и ТВ Нови Сад треба дати предност , како би 
се зауставило њихово даље пропадање и припремио простор за инсталирање емисионих уређаја који 

захтевају посебан режим рада. Ваља од РТ Србије затражити планска решења санације емисионих 
објеката, како би се на нивоу РТ Нови Сад приступило њиховој операционализацији . 

3. Емисиони средњеталасни објекат Орловат преко којег се сада емитује Први програм Радио 
Београда, треба да је и у функцији Радио Новог Сада, што би се одразило на квалитет вишејезичног 
информисања становника Покрајине. У том циљу се очекује од РТ Србије да сачини планска решења 
наизменичног емитовања програма Радио Београда и Радио Новог Сада. 

4. Са емисионог објекта у Суботици обезбедити емитовање ТВ програма ТВ Нови Сад преко 
канала 43 (ТВНС 1) и 40 (ТВНС 2), јер су то канали за које од раније РТВ Нови Сад има дозволе за 

рад, а решења за Трећи програм ТВ Београд тражити у оквиру расположивих могућности 

фреквенцијског спектра. 

5. Паралелно са успостављањем функције емисионих РТВ центара на територији АП Војводине, 
донети одлуку о формирању и изградњи савремене РТВ Војводине . 

Извршно веће АП Војводине размотриће предлоге посланика Ђорђа Суботића. 

СЕДМА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ 

И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА "ДНЕВНИК" ХОЛДИНГ 

ЈАВНОГ РЕДУЗЕЋА ЗА НОВИНСКО-ИЗДДВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ, НОВИ САд 

Одбор за информисање Скупштине АП Војводине на седници одржаној 10. маја 2001. године 
утврдио је Предлог одлуке о изменама Одлуке о разрешењу и именовању председника и чланова 

Управног одбора " Дневник" Холдинг јавног предузећа за новинско-издавачку делатност, Нови Сад и 

на основу члана 108. став 1. Пословника Скупштине АП Војводине упутио га Скупштини на 

разматрање и доношење . 
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Председавајући је отворио претрес. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о изменама Одлуке о разрешењу и 
именовању председника и чланова Управног одбора "Дневник" Холдинг јавног предузећа за 

новинско-издавачку делатност , Нови Сад . Након гласања председавајући је констатово да је 

Скупштина једногласно донела Одлуку о изменама Одлуке о разрешењу и именовању председника и 

чланова Управног одбора " Дневник" Холдинг јавног предузећа за новинско-издавачку делатност , 
Нови Сад . 

ОСМА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ДИРЕКТОРА "ДНЕВНИК" 

ХОЛДИНГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ, НОВИ САд 

Одбор за информисање Скупштине дп Војводине на седници одржаној 10. маја 2001 . године 
размотрио је предлог Управног одбора "Дневник" Холдинг јавног предузећа за новинско-издавачку 
делатност, Нови Сад за избор директора "Дневник" Холдинга, утврдио Предлог одлуке о избору 
директора "Дневник" Холдинг јавног предузећа за новинско-издавачку делатност , Нови Сад и на 

основу члана 108. став 1. Пословника Скупштине дп Војводине упутио га Скупштини на разматрање и 
доношење . 

Председавајући је отворио претрес. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о избору директора " Дневник" Холдинг 

јавног предузећа за новинско-издавачку делатност , Нови Сад . Након гласања председавајући је 

констатово да је Скупштина једногласно донела Одлуку о избору директора " Дневник" Холдинг јавног 
предузећа за новинско-издавачку делатност , Нови Сад . 

ДЕВЕТА тачка дневног реда : ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ДИРЕКТОРА НИУ "ХЛАС 

ЉУДУ", НОВИ САд 

Одбор за информисање Скупштине дп Војводине на седници одржаној 10. маја 2001 . године 
размотрио је предлог Управног одбора Новинско-издавачке установе "Хлас људу" , Нови Сад за 
избор директора НИУ "Хлас људу", Нови Сад , утврдио Предлог одлуке о избору директора Новинско
издавачке установе "Хлас људу" , Нови Сад и на основу члана 1 08. став 1. Пословника Скупштине дп 
Војводине упутио га Скупштини на разматрање и доношење . 

Председавајући је отворио претрес. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о избору директора Новинско
издавачке установе "Хлас људу", Нови Сад . Након гласања председавајући је констатово да је 

Скупштина једногласно донела Одлуку о избору директора Новинско-издавачке установе "Хлас 
људу" , Нови Сад . 

ДЕСЕТА тачка дневног реда : ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ДИРЕКТОРА НИУ 

"ЛИБЕРТАТЕА" , ПАНЧЕВО 

Одбор за информисање Скупштине дп Војводине на седници одржаној 10. маја 2001 . године 
размотрио је предлог Управног одбора Новинско-издавачке установе "Либертатеа", Панчево за 
избор директора НИУ "Либертатеа", Панчево, утврдио Предлог одлуке о избору директора 
Новинско-издавачке установе "Либертатеа", Панчево и на основу члана 108. став 1. Пословника 
Скупштине дп Војводине упутио га Скупштини на разматрање и Доношење. 

Председавајући је отворио претрес. 

У претресу су учествовали посланици : Тођераш Јонике , Стеван Мишковић , Владимир 

Куручев , Зоран Велимировић , Ђорђе Суботић и Ненад Чанак . 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о избору директора Новинско
издавачке установе "Либертатеа", Панчево . Након гласања председавајући је констатово да је са 80 
гласова "за", шест "против" и 12 "уздржаних Скупштина донела Одлуку о избору директора 
Новинско-издавачке установе " Либертатеа", Панчево. 

Први део седнице Скупштине закључен је у 14,25 часова. 

Шеста седница Скупштине Аутономне Покрајине Војводине наставила је са радом 28. маја 
2001.године, у Великој сали Скупштине АП Војводине у 14,38 часова 

Седници је председавао Ненад Чанак , председник Скупштине дп Војводине . 

Од 120 седници је присуствовало 107 посланика. 

Према евиденцији седници Скупштине нису присуствовали посланици : проф. др Момчило 

Грубач, Радосав Гвоздић , Миленко Јекић , Александар Јевтић, Љубомир Коларов, др Миодраг 
Максић, Миле Мандић , Нача Иштван , Александар Оџић, др Марија Попин, Срђан Савулов , Донка 

Станчић и Тонковић Бела. 

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

Скупштина је наставила са радом по преосталим тачкама дневног реда, који је усвојен 24. 
маја 2001 . године . 
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ЈЕдАНАЕСТА тачка дневног реда : ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И 

ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА "ФОРУМ" ХОЛДИНГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА НОВИНСКО
ИЗДАВАЧ КУ ДЕЛАТНОСТ, НОВИ САд 

Одбор за информисање Скупштине АП Војводине на седници одржаној 23. маја 2001. године 
утврдио је Предлог одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора "Форум" Холдинг 

јавног предузећа за новинско-издавачку делатност , Нови Сад и на основу члана 108. став 1. 
Пословника Скупштине АП Војводине упутио га Скупштини на разматрање и доношење. 

Посланик Ђорђе Суботић, председник Одбора за информисање дао је додатно образложење 
Предлога одлуке . 

Председавајући је отворио претрес . 

У претресу је учествовао посланик Јухас Атила. 

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

Управног одбора "Форум" Холдинг јавног предузећа за новинско-издавачку делатност , Нови Сад. 

Након гласања председавајући је констатово да са 42 гласа "за" и 52 "уздржана" гласа Скупштина 

није донела Одлуку о именовању председника и чланова Управног одбора "Форум" Холдинг јавног 

предузећа за новинско-издавачку делатност, Нови Сад . 

ДВАНАЕСТА тачка дневног реда : ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 

ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА "ФОРУМ" ХОЛДИНГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА НОВИНСКО

ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ, НОВИ САд 

Одбор за информисање Скупштине АП Војводине на седници одржаној 23. маја 2001 . године 
утврдио је Предлог одлуке о именовању вршиоца дужности директора "Форум" Холдинг јавног 

предузећа за новинско-издавачку делатност, Нови Сад и на основу члана 108. став 1. Пословника 
Скупштине АП Војводине упутио га Скупштини на разматрање и доношење . 

Председавајући је отворио претрес . 

У претресу су учествовали посланици : Пал мр Тибор , Варга Ф . Јожеф и Ђорђе Суботић . 
Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању вршиоца дужности 

директора "Форум" Холдинг јавног предузећа за новинско-издавачку делатност , Нови Сад . Након 

гласања председавајући је констатово да са 17 гласова " за" и 77 "уздржана" гласа Скупштина није 

донела Одлуку о именовању вршиоца дужности директора "Форум" Холдинг јавног предузећа за 

новинско-издавачку делатност , Нови Сад . 

ТРИНАЕСТА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О 

РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА НОВИНСКО

ИЗдАВАЧКЕ УСТАНОВЕ "РУСКЕ СЛОВО", НОВИ САд 

Одбор за информисање Скупштине АП Војводине на седници одржаној 23. маја 2001 . године 
утврдио је Предлог одлуке о изменама Одлуке о разрешењу и именовању председника и чланова 

Управног одбора Новинско-издавачке установе " Руске слово" и на основу члана 108. став 1. 
Пословника Скупштине АП Војводине упутио га Скупштини на разматрање и доношење. 

Председавајући је отворио претрес . 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о изменама Одлуке о разрешењу и 

именовању председника и чланова Управног одбора Новинско-издавачке установе "Руске слово". 
Након гласања председавајући је констатово да је Скупштина са 89 гласова "за" и седам "уздржих" 

донела Одлуку о изменама Одлуке о разрешењу и именовању председника и чланова Управног 
одбора Новинско-издавачке установе "Руске слово" . 

ЧЕТРНАЕСТА тачка дневног реда : ИНФОРМАЦИЈА О ПОСТУПАЊУ СА ПОДНЕТИМ 
ПРЕДЛОЗИМА ЗАКОНА КОЈЕ ЈЕ СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

УТВРДИЛА И ДОСТАВИЛА НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, РАдИ 
ДОНОШЕЊА 

Одбор за утврђивање и остваривање надлежности Аутономне Покрајине Војводине усвојио је 
Информацију о поступању са поднетим предлозима закона које је Скупштина АП Војводине утврдила 

и доставила Народној скупштини Републике Србије , ради доношења и поводом ње утврдио Предлог 
закључка. 

Посланик Гордана Чомић, председник Одбора дала је додатно образложење Информације и 
Предлога закључка. 

Председавајући је отворио претрес. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог закључка. Након гласања председавајући је 
констатовао да је Скупштина са 57 гласова "за", 24 " против" и осам "уздржана" гласа донела 

ЗАКЉУЧАК 

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине у смислу члана 137. Пословника Народне 
скупштине Републике Србије ("Службени гласник РС", бр . 18/2001 . - пречишћени текст) као 
овлашћени предлагач , 

- Предлога закона о изменама и допунама Закона о акцизама и порезу на промет , и 
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- Предлога закона о изменама и допунама Закона о јавним приходима и јавним расходима, 

повлачи из процедуре у Народној скупштини Републике Србије , наведене предлоге закона. 

ПЕТНАЕСТА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ПРИВАТИЗАЦИЈИ 

На основу члана 128. и 139. Пословника Народне скупштине Републике Србије ("Службени 
гласник РС", бр . 18/91 . - пречишћен текст) може бити подносилац амандмана и скупштина аутономне 
покрајине , па отуда су овај и други предлози закона на дневном реду седнице Скупштине АП 
Војводине . 

Предлог закона је достављен Извршном већу Аутономне Покрајине Војводине , ради давања 

мишљења. Извршно веће АП Војводине је утврдило Предлог амандмана и доставило их Скупштини . 

Предлог закона и Предлог амандмана претходно је размотрио Одбор за приватизацију на 
седницама одржаним 21. и 28. маја 2001 . године . 

Члан Извршног већа и покрајински секретар за финансије Ђорђе Мисиркић дао је додатно 

06разложење Предлога амандмана. 
Председавајући је отворио претрес. 

Посланик Александар Кравић , поднео је Амандман на Предлог закона о приватизацији . 

Председавајући је ставио на гласање предлог да се Амандман који је предложио посланик 

Александар Кравић стави на гласање . Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина 

са 60 гласова "за", три "против" и 33 "уздржана" гласа предлог усвојила. 

у претресу су учествовали посланици : Александар Кравић , др Предраг Филипов, Живан 

Милутиновић , Петар Илић , Богољуб Тркуља, Пастор Иштван, Ненад Чанак , Мирослав Мрнуштик, 

проф. др Драгољуб Живковић , Слободан Симић , Бранислав Мијатов , др Велибор Радусиновић , 
Телеки Јулија , Ваш Тибор , Живан Павин , Јелена Јевтић , Александар Вучковић , Гордана Чомић , Петар 
Пешић , Борислав Новаковић , Зоран Велимировић , Миодраг Вукотић , Павела Јано , Ђерђ Берковић , 

Калман Кунтић , др Предраг Ђурић , Мирољуб Љешњак, Рафаил Русковски , Ђорђе Милић , 3латимир 
Момиров, Славољуб Грозданов , Марија Жекић , секретар Скупштине АП Војводине и Ђорђе Ђукић , 

председник Извршног већа АП Војводине . 

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

изјасни о поднетом Амандману посланика Александра Кравића. 

Председавајући је одредио паузу од 15 минута. 

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

Ђорђе Мисиркић , члан Извршног већа и покрајински секретар за финансије обавестио је 
посланике да је Извршно веће АП Војводине одлучило да предложи Скупштини да не прихвати 

Амандман посланика Александра Кравића. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог амандмана које је утврдило Извршно веће АП 

Војводине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 85 гласова " за" и 13 
"уздржана" гласа утврдила амандмане на Предлог закона о приватизацији , које ће доставити 

Народној скупштини Републике Србије. 
Председавајући је ставио на гласање Амандман кога је предложио посланик Александар 

Кравић . Након гласања председавајући је констатовао да је са 51 гласом "за", 22 " против" и 19 
"уздржаних" гласова утврђен Амандман на Предлог закона о приватизацији . 

ШЕСНАЕСТА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О АКЦИЈСКОМ ФОНДУ 

Предлог закона је достављен Извршном већу Аутономне Покрајине Војводине , ради давања 

мишљења. Извршно веће АП Војводине је утврдило Предлог амандмана и доставило Скупштини . 

Предлог закона и Предлог амандмана претходно је размотрио Одбор за приватизацију на 
седницама одржаним 21 . и 28. маја 2001 . године. 

Председавајући је отворио претрес. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог амандмана. Након гласања председавајући је 
констатовао да је са 80 гласова "за" и 13 "уздржаних" Скупштина утврдила амандмане на Предлог 

закона о Акцијском фонду , које ће доставити Народној скупштини Републике Србије . 

СЕДАМНАЕСТА тачка дневног реда : ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О АГЕНЦИЈИ ЗА 
ПРИВАТИЗАЦИЈУ 

Предлог закона је достављен Извршном већу Аутономне Покрајине Војводине , ради даваља 

мишљења. Извршно веће АП Војводине је утврдило Предлог амандмана и доставило Скупштини. 

Предлог закона и Предлог амандмана претходно је размотрио Одбор за приватизацију на 
седницама одржаним 21 . и 28. маја 2001 . године . 

Председавајући је отворио претрес. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог амандмана. Након гласања председавајући је 

констатовао да је са 79 гласова " за" и 14 "уздржана" гласа Скупштина утврдила амандмане на 

Предлог закона о Агенцији за приватизацију , које ће доставити Народној скупштини Републике Србије . 
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ОСАМНАЕСТА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ЈЕДНОКРАТНОМ ПОРЕЗУ 

НА ЕКСТРА ДОХОдАК И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНЕ ИСКОРИШЋАВАЊЕМ ПОСЕБНИХ 
ПОГОДНОСТИ 

Предлог закона је достављен Извршном већу Аутономне Покрајине Војводине , ради даваља 

мишљења. Извршно веће АП Војводине је утврдило Предлог амандмана и доставило Скупштини . 

Предлог закона и Предлог амандмана претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије . 
Председавајући је отворио претрес. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог амандмана. Након гласања председавајући је 

констатовао да је са 89 гласова "за" и седам "уздржана" гласа Скупштина утврдила амандмане на 

Предлог закона о једнократном порезу на екстра доходак и екстра имовину стечене 

искоришћавањем посебних погодности , које ће доставити Народној скупштини Републике Србије . 

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

Председавајући је подсетио посланике да су на 5. седници Скупштине АП Војводине, одржаној 

29. марта 2001 . године , посланичка питања поставили 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). 

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 АП 
Војводине. Посланици Телеки Јулија , Бранислав Мијатов и Петар Илић обавестили су Скупштину да 
нису задовољни добијеним одговором на постављена посланичка питања и поставили су Допунска 
посланичка питања. 

Затим се прешло на постављање посланичких питања. Посланичка питања у усменом облику 

поставили су посланици : Зорица Бундало (три посланичка питања) , Пушкаш Карољ (два посланичка 

питања) , Петар Пешић (два посланичка питања) , Томислав Богуновић (ДВа посланичка питања, 
Богољуб Тркуља (два посланичка питања), Ђорђе Милошевић , Петар Андрејић, Телеки Јулија, Миодраг 
Перкучин, Ђура Милошев , Златимир Мом иров, Живан Милутиновић , Павела Јано и Предраг Ђурић. 

Посланици Предраг Ђурић и Егереши Шандор упутили су иницијативе Извршном већу АП 
Војводине . 

Стенограм са ове седнице саставни је део записника. 

Наставак седнице је закључен у 19,55 часова. 

СЕКРЕТАР, 

СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ, 

Марија жеки~ t1ifJ'/J Ј L1 () 

~d '~r 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ, 

(u;:9/ 
/~ 
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