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ЗАПИСНИК 

са ТРИНАЕСТЕ седнице Скупштине Дутономне Покрајине Војводине, одржане 27. децембра 
2001 . године, у Великој сали Скупштине дп Војводине. 

Седница је почела у 11,45 часова. 
Седницом је до завршетка прве тачке дневног реда председавао Ненад Чанак, 

председник Скупштине дп Војводине, другом, трећом, четвртом, петом и петнаестом тачком 
дневног реда председавао је др Предраг Филипов, потпредседник Скупштине дп Војводине, а 

преосталим тачкама дневног реда председавао је Егереши Шандор, потпредседник Скупштине 
ДП Војводине. 

Од укупног броја посланика седници је присуствовало 109 посланика. 
Одсуство са седнице Скупштине оправдао је посланик Тот др Тивадар. Према евиденцији 

седници Скупштине нису присуствовали посланици: Биачи Днтал, др Ђорђе Богдановић, Радосав 

Гвоздић, Ишпановић Иштван, Петар Пејин, др Марија Попин, др Велибор Радусиновић, Петар 
Релић и Слободан Симић. 

Председавајући је замолио присутне у сали да за време седнице не користе мобилне 
телефоне. Према члану 64. и 65. Пословника Скупштине дп ВОјводине о раду на седници 
Скупштине стара се председник, а употреба мобилног телефона може се сматрати повредом 
реда, јер се тиме омета рад, због чега председник Скупштине може да изрекне одређене мере. 

Председавајући је позвао посланике и чланове Извршног већа на коктел поводом 
новогодишњих празника, који ће се одржати у Клубу посланика. 

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 . 

Председавајући је обавестио присутне о разговору који је имао са представницима 
Министарства енергетике, који су га обавестили да је стање електроенергетског система 
пренапрегнуто и алармантно, те је замолио све оне који гледају пренос седнице Скупштине да 

поведу рачуна о потрошњи електричне енергије. 

Предлог дневног реда посланицима је достављен уз сазив за Тринаесту седницу 

Скупштине. 

Извршно веће дп Војводине доставило је Скупштини дп Војводине амандмане на 

Предлог закона о локалној самоуправи . 

Председавајући је ставио на гласање предлог да се предложени дневни ред Тринаесте 

седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда - Утврђивање амандмана на Предлог 

закона о локалној самоуправи. Председавајући је након гласања констатовао да је Скупштина 

предлог усвојила. 

Извршно веће дп Војводине доставило је Скупштини дп ВОјводине на разматрање по 

хитном поступку, у складу са чланом 91. Пословника Скупштине дп Војводине, Предлог одлуке о 
измени Одлуке о примањима посланика у Скупштини Дутономне Покрајине Војводине, Предлог 

одлуке о Јавном предузећу "Форум - издавачка делатност" за издавање књига и часописа, 

Предлог одлуке о Јавном предузећу "Мађар со" за новинско-издавачку делатност и Предлог 

одлуке о давању сагласности на Одлуку о разграничењу имовине, права и обавеза "Форум" 
Холдинг Јавног предузећа за новинско-издавачку делатност. 

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

дневног реда. 

Председавајући је ставио на гласање предлог Извршног већа дп Војводине да се Предлог 

одлуке о измени Одлуке о примањима посланика у Скупштини Дутономне Покрајине ВОјводине 

донесе по хитном поступку. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина 

предлог усвојила. 

Председавајући је ставио на гласање предлог Извршног већа дп Војводине да се Предлог 

одлуке о Јавном предузећу "Форум - издавачка делатност" за издавање књига и часописа донесе 

по хитном поступку. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина предлог 

усвојила. 

Председавајући је ставио на гласање предлог Извршног већа дп Војводине да се Предлог 

одлуке о Јавном предузећу "Мађар со" за новинско-издавачку делатност донесе по хитном 

поступку. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина предлог усвојила. 

Председавајући је ставио на гласање предлог Извршног већа дп Војводине да се Предлог 

одлуке о давању сагласности на Одлуку о разграничењу имовине, права и обавеза "Форум" 
Ходлинг Јавног предузећа за новинско-издавачку делатност донесе по хитном поступку. Након 

гласања председавајући је констатовао да је Скупштина предлог усвојила. 



Одбор за информисање доставио је Скупштини АП Војводине Предлог одлуке о избору 
одговорног уредника новина ")(лас људу", Предлог одлуке о именовању вршиоца дужности 

директора Јавног предузећа "Мађар со" за новинско-издавачку делатност, Предлог одлуке о 

именовању вршиоца дужности одговорног уредника новина "Мађар со", Предлог одлуке о 

именовању вршиоца дужности одговорног уредника новина Омладинског листа "Кепеш 

ифјушаг", Предлог одлуке о именовању вршиоца дужност и директора "Форум - издавачка 

делатност" за издавање књига и часописа и Предлог одлуке о именовању председника и чланова 

Управног одбора Јавног предузећа "Мађар со" за новинско-издавачку делатност. 
Председавајући је ставио на гласање да се предложени дневни ред Тринаесте седнице 

Скупштине допуни новом тачком дневног реда - Предлог одлуке о избору одговорног уредника 
новина "Хлас људу" . Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина предлог 
усвојила. 

Председавајући је ставио на гласање да се предложени дневни ред Тринаесте седнице 
Скупштине допуни новом тачком дневног реда - Предлог одлуке о именовању вршиоца дужности 

директора Јавног предузећа "Мађар со" за новинско-издавачку делатност. Након гласања 
председавајући је констатовао да је Скупштина предлог усвојила. 

Председавајући је ставио на гласање да се предложени дневни ред Тринаесте седнице 

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

одговорног уредника новина "Мађар со". Након гласања председавајући је констатовао да је 

Скупштина предлог усвојила. 

Председавајући је ставио на гласање да се предложени дневни ред Тринаесте седнице 

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

одговорног уредника новина Омладинског листа "Кепеш ифјушаг". Након гласања 

председавајући је констатовао да је Скупштина предлог усвојила. 

Председавајући је ставио на гласање да се предложени дневни ред Тринаесте седнице 
Скупштине допуни новом тачком дневног реда - Предлог одлуке о именовању вршиоца дужности 

директора "Форум - издавачка делатност" за издавање књига и часописа. Након гласања 
председавајући је констатовао да је Скупштина предлог усвојила. 

Председавајући је ставио на гласање да се предложени дневни ред Тринаесте седнице 
Скупштине допуни новом тачком дневног реда - Предлог одлуке о именовању председника и 

чланова Управног одбора Јавног предузећа "Мађар со" за новинско-издавачку делатност . Након 
гласања председавајући је констатовао да је Скупштина предлог усвојила. 

Председник Одбора за пољопривреду и село, Саша Пашић предложио је да се дневни 
ред Тринаесте седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда - Информација са 

састанка представника пољопривредних предузећа, земљорадничких задруга и предузећа из 

области прехрамбене индустрије, који су одржани 12. и 1 з. децембра 2001. године у Новом Саду, 
поводом наплате екстрапрофита у пољопривреди и прехрамбеној индустрији . 

Председавајући је ставио на гласање да се предложени дневни ред Тринаесте седнице 

Скупштине допуни новом тачком дневног реда - Информација са састанка представника 

пољопривредних предузећа земљорадничких задруга и предузећа из области прехрамбене 
индустрије, који су одржани 12. и 1 з . децембра 2001. године у Новом Саду, поводом наплате 
екстрапрофита у пољопривреди и прехрамбеној индустрији . Након гласања председавајући је 
констатовао да је Скупштина са 50 гласова "за" предлог усвојила. 

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

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина усвојила следећи 

ДНЕВНИ РЕД: 

1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИЗВРШНОГ ВЕЋА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

ЗА ПЕРИОД НОВЕМБАР 2000. - ДЕЦЕМБАР 2001 . ГОДИНЕ, 

2. ПРЕДЛОГ АГРАРНОГ ПРОГРАМА - ОСНОВЕ РАЗВОЈА СЕЛА, ПОЉОПРИВРЕДЕ 
И ПРЕХРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, 

з. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊ У САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА 

И ДОПУНАМА СТАТУТА "ДНЕВНИК" ХОЛДИНГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ, 

4. УТВРЂИВАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ, 
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5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИМАЊИМА ПОСЛАНИКА У 

СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, 

6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ "ФОРУМ - ИЗДАВАЧ КА ДЕЛАТНОСТ" 

ЗА ИЗДАВАЊЕ КЊИГ А И ЧАСОПИСА, 

7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ "МАЂАР СО" ЗА НОВИНСКО

-ИЗДАВАЧ КУ ДЕЛАТНОСТ, 

8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О РАЗГРАНИЧЕЊУ 

ИМОВИНЕ, ПРАВА И ОБАВЕЗА "ФОРУМ" ХОЛДИНГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

ЗА НОВИНСКУ-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ, 

9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ОДГОВОРНОГ УРЕДНИКА НОВИНА 
"ХЛАС ЉУДУ" , 

10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "МАЂАР СО" ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ, 

11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊ У ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ОДГОВОРНОГ 
УРЕДНИКА НОВИНА "МАЂАР СО", . 

12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ОДГОВОРНОГ 
УРЕДНИКА НОВИНА ОМЛАДИНСКОГ ЛИСТА "KEPES IFJUSAG", 

13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ФОРУМ - ИЗДАВАЧ КА ДЕЛАТНОСТ" ЗА ИЗДАВАЊЕ 

КЊИГ А И ЧАСОПИСА, 

14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 
ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "МАЂАР СО" ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ 
ДЕЛАТНОСТ, 

15. ИНФОРМАЦИЈА СА САСТАНКА ПРЕДСТАВНИКА ПОЉОПРИВРЕДНИХ 
ПРЕДУЗЕЋА, ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ЗАДРУГА И ПРЕДУЗЕЋА ИЗ ОБЛАСТИ 

ПРЕХРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ, КОЈИ СУ ОДРЖАНИ 12. И 13. ДЕЦЕМБРА 
2001 . ГОДИНЕ У НОВОМ САДУ, ПОВОДОМ НАПЛАТЕ ЕКСТРАПРОФИТА 
У ПОЉОПРИВРЕДИ И ПРЕХРАМБЕНОЈ ИНДУСТРИЈИ . 

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: ИЗВЕШТАЈ О РАдУ ИЗВРШНОГ BEnA АУТОНОМНЕ 
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД НОВЕМБАР 2000. - ДЕЦЕМБАР 2001. ГОДИНЕ 

Извршно веће АП Војводине доставило је Скупштини АП Војводине, на основу члана 123. 
Пословника Скупштине АП Војводине, Извештај о раду Извршног већа Аутономне Покрајине 
Војводине за период новембар 2000. - децембар 2001 . године. 

Извештај су претходно размотрили надлежни одбори Скупштине. Одбори су предложили 
Скупштини да размотри и прихвати Извештај о раду Извршног већа Аутономне Покрајине 
Војводине за период новембар 2000. - децембар 2001. године , с тим што је Одбор за 
организацију и рад управе предложио закључак који је наведен у извештају Одбора. 

Уводно излагање поводом Извештаја поднео је председник Извршног већа АП Војводине , 

Ђорђе Ђукић. 

Председавајући је отворио претрес. 

У претресу су учествовали посланици: Петар Илић, Ђорђе Мисиркић , Ђорђе Милић , 
Бранислав Мијатов, Стеван Мишковић , проф. др Драгољуб Живковић, др Предраг Ђурић , 

з 



др Миодраг Максић, Живан Павин, Ђорђе Суботић, Телеки Јулија, Живан Милутиновић, Богољуб 
Тркуља, Ненад Чанак, проф. др Бурањ Бела, Варга Ф. Јожеф, Пастор Иштван, Никола Шимулак, 
Живица Предојев, Саша Пашић, Тонковић Бела, Берковић Ђерђ, Ваш Тибор, Егереши Шандор , 
Ђорђе Ђукић, председник Извршног већа АП Војводине, Миле Мандић, потпредседник Извршног 
већа АП Војводине, мр Игор Курјачки, покрајински секретар за пољопривреду, проф. др Љиљана 
Чонкић , члан Извршног већа АП Војводине, Стево БоБИћ, покрајински секретар за привреду и 
Лазар Кузманов, члан Извршног већа АП Војводине. 

На предлог председавајућег утврђен је кворум за даљи рад седнице Скупштине . 
Председавајући је ставио на гласање Извештај о раду Извршног већа Аутономне 

Покрајине Војводине за период новембар 2000. - децембар 2001. године . Након гласања 
председавајући је констатовао да је Скупштина прихватила Извештај о раду Извршног већа 

Аутономне Покрајине Војводине за период новембар 2000. - децембар 2001 . године . 
Председавајући је ставио на гласање Закључак Одбора за организацију и рад управе . 

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина донела 

ЗАКЉУЧАК 

Задужује се Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине да почетком 2002. године 
почне са издавањем информативног листа (билтена) којим би се посланици у Скупштини АП 
Војводине редовно информисали о активностима Извршног већа и покрајинских органа управе 
за претходни месец о свим питањима која су била на седницама Извршног већа, као и која су од 
значаја за рад Извршног већа и покрајинских органа управе. 

Председавајући је одредио паузу у трајању од сат времен , у којој је у Клубу посланика 
организован пријем поводом новогодишњих празника за посланике у Скуштини АП Војводине и 
чланове Извршног већа АП Војводине . 

ДРУГА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ АГРАРНОГ ПРОГРАМА - ОСНОВЕ РАЗВОЈА 
СЕЛА, ПОЉОПРИВРЕДЕ И ПРЕХРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ 

Извршно веће АП ВОјводине утврдило је Предлог аграрног програма - Основе развоја 
села, пољопривреде и прехрамбене индустрије Аутономне Покрајине Војводине. 

Предлог аграрног програма размотрили су Одбор за пољопривреду и село , Одбор за 
привреду и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри 
Предлог аграрног програма и овај Програм донесе у предложеном тексту. 

Уводно излагање поводом Предлога аграрног програма поднео је потпредседник 

Извршног већа АП Војводине, Миле Мандић. 
Председавајући је отворио претрес. 

у претресу су учествовали посланици: др Радомир Поповић, Мирољуб Љешњак, Богољуб 
Тркуља и мр Игор Курјачки , покрајински секретар за пољопривреду. 

На основу члана 99. Пословника Скупштине АП Војводине пре гласања о предлогу 
програма развоја Скупштина одлучује да ли ће се гласати по деловима или о предлогу програма 

развоја у целини . 

Председавајући је предложио да се о Предлогу аграрног програма гласа у целини. 

Председавајући је ставио на гласање предлог да се о Предлогу аграрног програма -
Основе развоја села, пољопривреде и прехрамбене индустрије Аутономне Покрајине Војводине 
гласа у целини. Након гласања председавајући је констатовао да је већином гласова Скупштина 

предлог усвојила. 
ПредседавајућИ је ставио на гласање Предлог аграрног програма - Основе развоја села 

пољопривреде и прехрамбене индустрије Аутономне Покрајине Војводине. Након гласања 
председавајући је констатовао да је Скупштина једногласно донела Аграрни програм - Основе 

развоја села пољопривреде и прехрамбене индустрије Аутономне Покрајине Војводине. 

ТРЕnА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О дАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА "ДНЕВНИК" ХОЛДИНГ ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕnА ЗА НОВИНСКО-ИЗдАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ 
Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку 

о изменама и допунама Статута "Дневник" Холдинг јавног предузећа за новинско-издавачку 

делатност и упутило га Скупштини АП Војводине на разматрање и одлучивање. 
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Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за информисање и Одбор за прописе. 
Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог одлуке и одлуку донесе у предложеном 
тексту. 

Председавајући је отворио претрес. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о 
изменама и допунама Статута "Дневник" Холдинг јавног предузећа за новинско-издавачку 
делатност . Након гласања председавајући је констатовао да је , са једним "уздржаним" гласом , 
Скупштина донела Одлуку о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута 
"Дневник" Холдинг јавног предузећа за новинско-издавачку делатност. 

ЧЕТВРТА тачка дневног реда: УТВРЂИВАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О 
ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ 

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, на основу члана 142., а у вези са чланом 132. 
Пословника Народне скупштине Републике Србије ("Службени гласник РС", бр . 60/2001. -
пречишћен текст) има право подношења амандмана на републичке предлоге закона. 

Предлог закона о локалној самоуправи достављен је Извршном већу АП Војводине ради 
давања мишљења. Извршно веће АП Војводине предложило је амандмане 1 - V на Предлог 
закона и доставило их Скупштини. 

Предлог закона и поднете амандмане претходно је размотрио Одбор за организацију и 
рад управе . Одбор је предложио Скупштини да размотри и утврди амандмане Извршног већа АП 
Војводине на Предлог закона о локалној самоуправи . 

Уводно излагање поводом предлога амандмана поднео је члан Извршног већа АП 

Војводине и покрајински секретар за остваривање права националних мањина, управу и прописе , 

др Тамаш Корхец. 

Председавајући је отворио претрес. 

у претресу су учествовали : Тођераш Јонике и Петар Пешић . 

ПредседавајућИ је ставио на гласање Амандман 1 Извршног већа АП Војводине . Након 

гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 57 гласова "за" утврдила Амандман 1. 
На предлог председавајућег утврђен је кворум за даљи рад седнице Скупштине. 

Председавајући је ставио на гласање Амандман 11 Извршног већа АП Војводине. Након 
гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за" утврдила Амандман 11 . 

Председавајући је ставио на гласање Амандман 111 Извршног већа АП Војводине . 

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова "за" утврдила 

Амандман 111 . 
Председавајући је ставио на гласање Амандман IV Извршног већа АП Војводине . Након 

гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа "за" утврдила Амандман IV. 
Председавајући је ставио на гласање Амандман V Извршног већа АП Војводине . Након 

гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласом "за" утврдила Амандман V. 
Председавајући је констатовао да је Скупштина утврдила амандмане на Предлог закона 

о локалној самоуправи, које ће доставити Народној скупштини Републике Србије. 

ПЕТА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИМАЊИМА 
ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о измени Одлуке о примањима 

посланика у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине на разматрање и одлучивање . 

Председавајући је отворио претрес. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о измени Одлуке о примањима 
посланика у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине. Након гласања председавајући је 

констатовао да је Скупштина са 76 гласова "за" донела Одлуку о измени Одлуке о примањима 
посланика у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине. 

ШЕСТА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ "ФОРУМ -
ИЗдАВАЧ КА ДЕЛАтносr' ЗА ИЗдАВАЊЕ КЊИГА И ЧАСОПИСА 

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о Јавном предузећу "Форум -
издавачка делатност" за издавање књига и часописа и упутило га Скупштини АП Војводине на 

разматрање и одлучивање. 

Предлог одлуке претходно је размотрио Одбор за информисање и предложио 
Скупштини да Предлог одлуке размотри и одлуку донесе у предложеном тексту. 

Додатно образложње предлога одлука за шесту, седму и осму тачку дневног реда дао је 
Рафаил Русковски, покрајински секретар за информације. 
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Председавајући је отворио претрес. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о Јавном предузећу "Форум -
издавачка делатност" за издавање књига и часописа. Након гласања председавајући је 

констатовао да је Скупштина са 74 гласова "за" и једним "уздржаним" гласом донела Одлуку о 
Јавном предузећу "Форум - издавачка делатност" за издавање књига и часописа. 

СЕДМА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕпУ "МАЂАР СО" 

ЗА НОВИНСКО-ИЗдАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ 
Извршно веће дп Војводине утврдило је Предлог одлуке о Јавном предузећу "Мађар со" 

за новинско-издавачку делатност и упутило га Скупштини дп Војводине на разматрање и 

одлучивање. 

Предлог одлуке претходно је размотрио Одбор за информисање и предложио 
Скупштини да Предлог одлуке размотри и одлуку донесе у предложеном тексту, с тим што је 

предложио правно-техничке исправке у члану 7. и члану 11 . Предлога одлуке. 

Председавајући је отворио претрес. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о Јавном предузећу "Мађар со" за 

новинско-издавачку делатност, са правно-техничким исправкама Одбора за информисање. 
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 75 гласова "за" и једним 
"уздржаним" гласом донела Одлуку о Јавном предузећу "Мађар со" за новинско-издавачку 

делатност . 

ОСМА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О дАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НД 
ОДЛУКУ О РАЗГРАНИЧЕЊУ ИМОВИНЕ, ПРАВА И ОБАВЕЗА "ФОРУМ" ХОЛДИНГ ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕпА ЗА НОВИНСКУ-ИЗдАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ 
Извршно веће дп Војводине утврдило је Предлог одлуке о давању сагласности на 

Одлуку о разграничењу имовине, права и обавеза "Форум" Холдинг јавног предузећа за 
новинско-издавачку делатност и упутило га Скупштини дп Војводине на разматрање и 

одлучивање. 

Предлог одлуке претходно је размотрио Одбор за информисање и предложио 
Скупштини да Предлог одлуке размотри и одлуку донесе у предложеном тексту. 

Председавајући је отворио претрес. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о 
разграничењу имовине, права и обавеза "Форум" Холдинг јавног предузећа за новинско
издавачку делатност. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 
гласова "за" и једним "уздржаним" гласом донела Одлуку о давању сагласности на Одлуку о 

разграничењу имовине, права и обавеза "Форум" Холдинг јавног предузећа за новинско
издавачку делатност 

ДЕВЕТА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ОДГОВОРНОГ 

УРЕДНИКА НОВИНА "ХЛАС ЉУДУ", 

Одбор за информисање на седници одржаној 1 З. децембра 2001. године разматрао је 
Предлог Управног одбора Новинско-издавачке установе "Хлас људу" за избор одговорног 
уредника новина "Хлас људу", утврдио Предлог одлуке о избору одговорног уредника новина 
"Хлас људу" и упутио га Скупштини на разматрање и одлучивање. 

Председавајући је отворио претрес. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке избору одговорног уредника новина 
"Хлас људу". Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласом "за" 

донела Одлуку о избору одговорног уредника новина "Хлас људу". 

ДЕСЕТА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 

ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕnA "МАЂАР СО" ЗА НОВИНСКО-ИЗдАВАЧКУ 

ДЕЛАТНОСТ 

Одбор за информисање на седници одржаној 27. децембра 2001. године, на предлог 
Управног одбора "Форум" Холдинг, утврдио је Предлог одлуке о именовању вршиоца дужности 
директора Јавног предузећа "Мађар со" за новинско-издавачку делатност. 

Председавајући је отворио претрес. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању вршиоца дужност и 

директора Јавног предузећа "Мађар со" за новинско-издавачку делатност. Након гласања 

председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова "за" донела Одлуку о именовању 
вршиоца дужности директора Јавног предузећа "Мађар со" за новинско-издавачку делатност . 
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ЈЕдАНАЕСТА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ОДГОВОРНОГ УРЕДНИКА НОВИНА "МАЂАР СО" 

Одбор за информисање на седници одржаној 27. децембра 2001. године , на предлог 
Управног одбора "Форум" Холдинг, утврдио је Предлог одлуке о именовању вршиоца дужности 
одговорног уредника новина "Мађар со" . 

Председавајући је отворио претрес. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању вршиоца дужности 

одговорног уредника новина "Мађар со". Након гласања председавајући је констатовао да је 

Скупштина са 66 гласова "за" донела Одлуку о именовању вршиоца дужности одговорног 
уредника новина "Мађар со" . 

ДВАНАЕСТА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 

ДУЖНОСТИ ОДГОВОРНОГ УРЕДНИКА НОВИНА ОМЛАдИНСКОГ ЛИСТА "KEPES IFJUSAG" 
Одбор за информисање на седници одржаној 27. децембра 2001. године , на предлог 

Управног одбора "Форум" Холдинг, утврдио је Предлог одлуке о именовању вршиоца дужности 
одговорног уредника новина Омладинског листа "Kepes ifjusag". 

Председавајући је отворио претрес. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању вршиоца дужности 

одговорног уредника новина Омладинског листа" Kepes ifjusag". Након гласања председавајући је 
констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за" донела Одлуку о именовању вршиоца дужности 
одговорног уредника новина Омладинског листа" Kepes ifjusag". 

ТРИНАЕСТА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 

ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕnA "ФОРУМ - ИЗдАВАЧ КА ДЕЛАтносr' ЗА 
ИЗдАВАЊЕ КЊИГА И ЧАСОПИСА 

Одбор за информисање на седници одржаној 27. децембра 2001 . године, на предлог 
Управног одбора "Форум" Холдинг, утврдио је Предлог одлуке о именовању вршиоца дужности 
директора Јавног предузећа "Форум - издавачка делатност" за издавање књига и часописа. 

Председавајући је отворио претрес. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању вршиоца дужности 

директора Јавног предузећа "Форум - издавачка делатност" за издавање књига и часописа. 

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова "за" донела Одлуку 

о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа "Форум - издавач ка делатност" за 

издавање књига и часописа. 

ЧЕТРНАЕСТА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕt;А "МАЂАР СО" ЗА 

НОВИНСКО-ИЗдАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ 

Одбор за информисање на седници одржаној 27. децембра 2001. године , на предлог 
Управног одбора "Форум" Холдинг, утврдио је Предлог одлуке о именовању председника и 
чланова Управног одбора Јавног предузећа "Мађар со" за новинско-издавачку делатност. 

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

Управног одбора Јавног предузећа "Мађар со" за новинско-издавачку делатност. Након гласања 
председавајући је констатовао да је Скупштина донела Одлуку о именовању председника и 

чланова Управног одбора Јавног предузећа "Мађар со" за новинско-издавачку делатност . 

ПЕТНАЕСТА тачка дневног реда: ИНФОРМАЦИЈА СА САСТАНКА ПРЕДСТАВНИКА 
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРЕДУЗЕt;А, ЗЕМЉОРАдНИЧКИХ ЗАдРУГА И ПРЕДУЗЕt;А ИЗ 
ОБЛАСТИ ПРЕХРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ, КОЈИ СУ ОДРЖАНИ 12. И 13. ДЕЦЕМБРА 2001. 
ГОДИНЕ У НОВОМ САдУ, ПОВОДОМ НАПЛАТЕ ЕКСТРАПРОФИТА У ПОЉОПРИВРЕДИ И 
ПРЕХРАМБЕНОЈ ИНДУСТРИЈИ 

одбор за пољопривреду и село на седници одржаној 26. децембра 2001. године 
размотрио је Информацију са састанка представника пољопривредних предузећа, 

земљорадничких задруга и предузећа из области прехрамбене индустрије, који су одржани 12. и 
13. децембра 2001. године у Новом Саду, поводом наплате екстрапрофита у пољопривреди и 
прехрамбеНОј индустрији, са Предлогом закључака и упутио је Скупштини на разматрање и 
усвајање. 

Додатно образложење Информације поднео је мр Игор Курјачки , покрајински секретар 
за пољопривреду. 
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Председавајући је отворио претрес. 
у претресу су учестствовали посланици : Мирољуб Љешњак, Богољуб Тркуља, Бранислав 

Мијатов. Владимир Куручев, Петар Пешић, Јелена Јевтић, Пастор Иштван, Душица Карабенч . 
др Предраг Ђурић, Златимир Момиров, Саша Пашић, мр Игор Курјачки, покрајински секретар за 
пољопривреду и Марија Жекић, секретар Скупштине АП Војводине. 

Марија Жекић, секретар Скупштине упознала је посланике да предложени Закључци уз 

Информацију, посебно закључак под тачком 1 из процедуралних разлога не би могао бити 
разматран нити усвојен на седници Народне скупштине Републике Србије. 

Ради усклађивања поднетих предлога изнетих у претресу на Предлог закључака 
председавајући је одредио паузу, у трајању од 1 О минута, у којој је Одбор за пољопривреду и 
село одржао седницу. 

На предлог председавајућег утврђен је кворум за даљи рад седнице Скупштине. 
Председник Одбора за пољопривреду и село, Саша Пашић обавестио је посланике да је 

Одбор повукао тачку 1 Предлога закључка, а да тачка 11 Предлога закључка остаје . 
Председавајући је ставио на гласање Информацију са састанка представника 

пољопривредних предузећа, земљорадничких задруга и предузећа из области прехрамбене 
индустрије, који су одржани 12. и 13. децембра 2001. године у Новом Саду, поводом наплате 
екстрапрофита у пољопривреди и прехрамбеНОј индустрији, са Предлогом закључка. Након 
гласања председавајући је констатовао да је Скупштина усвојила Информацију са састанка 
представника пољопривредних предузећа, земљорадничких задруга и предузећа из области 
прехрамбене индустрије, који су одржани 12. и 13. децембра 2001. године у Новом Саду поводом 
наплате екстрапрофита у пољопривреди и прехрамбеној индустрији и донела 

ЗАКЉУЧАК 

Задужује се Извршно веће Аутономне Покрајине ВОјводине да за наредну седницу 

Скупштине Аутономне Покрајине Војводине припреми Предлог закона о изменама и допунама 
3акона о једнократном порезу на екстра доходак и екстра имовину, у смислу да се наведена 
предузећа ослободе плаћања екстра профита. 

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

ПИТАЊА. 

Председавајући је подсетио посланике да је на Дванаестој седници Скупштине дп 
Војводине, посланичко питање поставила посланик Јасминка Богдановић (Цвејановић). 

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 нико од посланика није користио. 
Затим се прешло на постављање посланичких питања. 

Посланичка питања у усменом облику поставили су посланици: Петар Пешић, Телеки 
Јулија, Калман Кунтић и Славољуб Грозданов. 

Стенограм са ове седнице саставни је део записника. 
Седница је закључена у 18,40 часова. 

СЕКРЕТАР 

СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ, 

~~ћ~ 
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ, 
Ненад Чанак 

8 


