
ЗАПИСНИК 

са ЈЕдАНАЕСТ Е седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине , одржане 26. новембра 2001 . 
године, у Великој сали Скупштине АП Војводине . 

Седница је почела у 11,30 часова. 
Првим делом седнице председавао је Ненад Чанак, председник Скупштине АП Војводине , а у 

наставку , седницом је председавао др Предраг Филипов, потпредседник Скупштине АП Војводине . 
Од укупног броја посланика седници је присуствовало 115 посланика. 
Према евиденцији седници Скупштине нису присуствовали посланици: Биачи Антал , Зоран 

Велимировић, Александар Јевтић и Златко Миличевић. 

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

Записници са Осме, Девете и Десете седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине 
достављени су посланицима уз сазив за Једанаесту седницу Скупштине . 

Посланик Иван Новаковић ставио је примедбу на записник са Осме седнице Скупштине да је био на 
седници , а у записнику је наведено да није био присутан. 

Председавајући је ставио на гласање записник са Осме седнице Скупштине, одржане 11. октобра 
2001 . године и у наставку 15. октобра 2001. године. Након гласања председавајући је констатовао да је 
Скупштина усвојила записник са Осме седнице , одржане 11. октобра 2001 . године и у наставку 15. октобра 
2001 . године , са примедбом посланика Ивана Новаковића. 

Председавајући је ставио на гласање записник са Девете седнице Скупштине , одржане 26. октобра 
2001 . године и у наставку 12. новембра 2001 . године. Након гласања председавајући је констатовао да је 
Скупштина усвојила записник са Девете седнице, одржане 26. октобра 2001 . године и у наставку 12. 
новембра 2001 . године . 

Посланик Ђорђе Милошевић ставио је примедбу на записник са Десете седнице Скупштине пошто у 
делу где се наводе посланици који су поставили посланичка питања није наведено његово име , иако је он 

поставио посланичко питање . 

Председавајући је ставио на гласање записник са Десете седнице Скупштине , одржане 12. 
новембра 2001 . године . Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина усвојила записник 
са Десете седнице, одржане 12. новембра 2001. године, са примедбом посланика Ђорђа Милошевића. 

Предлог дневног реда посланицима је достављен уз сазив за Једанаесту седницу Скупштине . 
Предраг Гргић , члан Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине , поднео је оставку на функцију 

члана Извршног већа, задуженог за регионалну и међународну сарадњу која је достављена председнику 
Скупштине Аутономне Покрајине Војводине 19. новембра 2001. године. 

Председавајући је предложио да се дневни ред Једанаесте седнице допуни новом тачком дневног 

реда - Предлог одлуке о разрешењу члана Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине. 

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

допуни новом тачком - Предлог одлуке о разрешењу члана Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине . 

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина предлог усвојила. 

Посланик Милорад Катанић предложио је да се друга тачка 'Захтев Извршног већа Аутономне 

Покрајине Војводине за давање тумачења одредбе члана 39. став 7. Статута Аутономне Покрајине 
Војводине и одредбе члана 131 . Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине", скине 
са предложеног дневног реда Једанаесте седнице Скупштине . Председавајући је ставио на гласање предлог 
посланика Милорада Катанића. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина предлог није 

усвојила. 

Посланик Зорица Бундало предложила је да се прва тачка "Предлог групе посланика за разрешење 

Ђорђа Ђукића, председника Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине", скине с предложеног дневног 

реда Једанаесте седнице Скупштине . Председавајући је ставио на гласање предлог посланика Бундало 

Зорице . Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина предлог није усвојила. 

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

је констатовао да је Скупштина усвојила следећи 

ДНЕВНИ РЕД: 

1. ПРЕДЛОГ ГРУПЕ ПОСЛАНИКА ЗА РАЗРЕШЕЊЕ ЂОРЂА ЂУКИЂА, 
ПРЕДСЕДНИКА ИЗВРШНОГ ВЕЂА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ, 

2. ЗАХТЕВ ИЗВРШНОГ ВЕЂА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 
ЗА ДАВАЊЕ ТУМАЧЕЊА ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 39. СТАВ 7. СТАТУТА 
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ И ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 131 . 
ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, 



З. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ИЗВРШНОГ ВЕЋд 
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ. 

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 ГРУПЕ ПОСЛАНИКА ЗА РАЗРЕШЕЊЕ ЂОРЂА ЂУКИЋА, 
ПРЕДСЕДНИКА ИЗВРШНОГ ВЕЋА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

Група посланика у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине на основу члана 39. став 2. Статута 

Аутономне Покрајине Војводине доставила је Предлог за разрешење Ђорђа Ђукића , председника Извршног 

већа Аутономне Покрајине Војводине. 

Предлог групе посланика достављен је Извршном већу АП Војводине ради давања одговора у 

складу са чланом 126. став 1. Пословника Скупштине АП Војводине. 

Додатно образложење у име предлагача дао је посланик Ђорђе СуБОТИћ . 
Представник Извршног већа АП Војводине , Пастор Иштван дао је одговор поводом Предлога групе 

посланика за разрешење Ђорђа Ђукића, председника Извршног већа АП Војводине. 

Председавајући је отворио претрес. 

У претресу су учествовали посланици : Живица Предојев , Светозар Панић , Варга Ф . Јожеф, 

проф. др Драгољуб Живковић , Борислав Новаковић , Ненад Чанак и Петар Пешић. 
Посланик Ђорђе СуБОТИћ у име групе посланика - предлагача, на основу члана 84. Пословника 

Скупштине АП Војводине повукао је Предлог за разрешење Ђорђа Ђукића, председника Извршног већа АП 

Војводине. 

Пошто је Предлог за разрешење Ђорђа Ђукића,председника Извршног Већа АП Војводине 

повучен , председавајући је закључио претрес по првој тачки дневног реда. 

ДРУГА тачка дневног реда: ЗАХТЕВ ИЗВРШНОГ ВЕЋА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

ЗА дАВАЊЕ ТУМАЧЕЊА ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 39. СТАВ 7. СТАТУТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ И ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 131 . ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ 

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине поднело је Захтев Скупштини Аутономне Покрај ине 

Војводине за давање тумачења одредбе члана 39. став 7. Статута Аутономне Покрајине Војводине и 
одредбе члана 131 . Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине , а који се односи на обављање 

дужности разрешено г члана Извршног већа. 

Захтев Извршног већа је размотрио Одбор за Статут , констатовао да је одредба члана 39. став 7. 
Статута Аутономне Покрајине Војводине јасна, да нема потребе за њеним тумачењем и предложио 
Скупштини да усвоји мишљење Одбора. 

Председавајући је отворио претрес. 

У претресу су учествовали посланици : Драгомир Пудар , др Предраг Филипов, Милорад Катанић , 
Владимир Куручев, Александар Кравић, др Велибор Радусиновић , Рафаил Русковски , Живан Милутиновић , 

Мирољуб Љешњак и Кунтић Калман . 
Председавајући је ставио на гласање предлог Одбора за Статут . Након гласања председавајући је 

констатовао да је са 81 гласом "за", 11 " против" и четири "уздржана" гласа Скупштина одлучила о Захтеву 

Извршног већа, тако што је усвојила предлог Одбора за Статут , по коме је одредба члана 39. став 7. 
Статута Аутономне Покрајине Војводине јасна и нема потребе за њеним тумачењем . 

ТРЕЋА тачка дневног реда : ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ИЗВРШНОГ ВЕЋА 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

Предраг Гргић , поднео је председнику Скупштине Аутономне Покрајине Војводине , на основу члана 
129. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, оставку на функцију члана Извршног већа 
Аутономне Покрајине Војводине задуженог за регионалну и међународну сарадњу , због одласка на другу 
дужност. 

Председавајући је отворио претрес. 

По члану 39. став 5. Статута Аутономне Покрајине Војводине одлука је донета, ако је за њу гласала 

већина од укупног броја посланика. 
Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу члана Извршног већа 

Аутономне Покрајине Војводине задуженог за регионалну и међународну сарадњу . Након гласања 

председавајући је констатовао да је Скупштина једногласно донела Одлуку о разрешењу Предрага Гргића, 
члана Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине задуженог за регионалну и међународну сарадњу , и 

на тај начин му функција члана Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине престаје са 26. новем6ром 
2001 . године. 
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Председник Извршног Већа дп Војводине Ђорђе Ђукић , у име Извршног Већа и председавајући 
седницом др Предраг Филипов захвалили су се на досадашњем раду господину Предрагу Григићу и 
пожелели му успеха на новој дужности . 

Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду, прешло се на ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА. 
Председавајући је подсетио посланике да су на Десетој седници Скупштине дп Војводине , 

посланичка питања поставили посланици : Зорица Бундало , Пушкаш Карољ, Живан Милутиновић , Славољу6 

Грозданов, Томислав Богуновић , Богољуб Тркуља и Ђорђе Милошевић. 
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 . 

Посланици Пал мр Тибор, Томислав Богуновић и Живан Милутиновић обавестили су Скупштину да 
нису задовољни добијеним одговором на постављена посланичка питања на претходним седницама 
Скупштине . 

Посланик Живан Милутиновић обавестио је Скупштину да није добио одговор на постављена 
посланичка питања која је поставио на Десетој седници Скупштине. 

Затим се прешло на постављање посланичких питања. 
Посланичка питања у усменом облику поставили су посланици : Живан Милутиновић , Петар Пешић 

(два посланичка питања), Богољу6 Тркуља, др Предраг Ђурић (три посланичка питања), Донка Станчић , 
Миодраг Перкучин (два посланичка питања) и Слободан Симић. 

Посланик Срђан Савулов поставио је посланичко питање у писменом облику . 

Стенограм са ове седнице саставни је део записника. 

Седница је закључена у 14,17 часова . 

СЕКРЕТАР 

СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ, 
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