
ЗАПИСНИК 

са 18. седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине , одржане 23. октобра 
2002. године , у Великој сали Скупштине АП Војводине . 

Седница је почела у 12,06 часова. 
Седницом је до завршетка прве тачке дневног реда председавао Ненад Чанак, 

председник Скупштине АП Војводине , а у наставку, седницом је председавала Јелена 
Јевтић , потпредседник Скупштине АП Војводине . 

Од укупног броја посланика седници Скупштине је присуствовало 105 
посланика . 

Одсуство са седнице Скупштине оправдали су посланици : Бранко Вучковић , 
Александар Јевтић и др Предраг Филипов , а према евиденцији седници Скупштине 
нису присуствовали посланици : др Драган Милошевић , Нача Иштван , Борислав 

Новаковић , Пал мр Тибор , Петар Пејин, др Марија Попин, Драгомир Пудар , Душан 
Стојковић , Срђан Тешић , Хорват Ласло и Никола Шимулак. 

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

Председавајући је подсетио посланике да је 23. октобар 2002. године друга 
годишњица од дана конституисања Скупштине Аутономне Покрајине Војводине у овом 
сазиву и да је дан ослобођења Града Новог Сада . 

Председник Скупштине АП Војводине поводом друге годишњице рада 
Скупштине позвао је представнике политичких партија - Демократске опозиције Србије 
и обавестио посланике да су седници присутни : Зоран Ђинђић , председник 
Демократске странке , Миодраг Исаков , председник Реформиста Војводине , Јожеф 
Каса , председник Савеза војвођанских Мађара , Жарко Кораћ и Слободан Орлић , 
копредседници Социјалдемократске партије , Бранислав Ковачевић , председник 
Коалиције "Шумадија", Небојша Мандић , потпредседник Покрета за демократску 
Србију , Ђурица Савков , председник Банатског форума. Председник је обавестио 
посланике да седници присуствују и : Иван Брајевић , потпредседник 

Социјалдемократске партије Црне Горе , проф . др Фуада Станковић , ректор 
Универзитета у Новом Саду и академик проф . др Александар Фира . 

Након отварања седнице посланицима Скупштине се обратио Зоран Ђинђић , 
председник Владе Републике Србије , који је говорио о тренутној политичкој ситуацији у 
нашој земљи , посебно о активностима на доношењу Уставне повеље која ће 

дефинисати односе између Србије и Црне Горе , након чега би се приступило припреми 
и доношењу новог модерног и ефикасног Устава Републике Србије , који би се 
заснивао на, пре свега , парламентарној демократији , тржишној економији и 
децентрализацији власти , посебно истакавши да се данас први пут званично о 
промени Устава Републике Србије говори у Скупштини Аутономне Покрајине 
Војводине . 

Посланицима Скупштине обратио се и Иван Брајевић , потпредседник 
Социјалдемократске партије Црне Горе . 

Владимир Каћански , првак Драме Српског народног позоришта рецитовао је 
одломак из поеме "Војводина" , Мирослава Антића . 

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 Аутономне Покрајине Војводине. 

Предлог дневног реда посланицима је достављен уз сазив за 18. седницу 
Скупштине. 

Извршно веће АП Војводине предложило је да се дневни ред 18. седнице 
Скупштине допуни новом тачком дневног реда - Предлог одлуке о именовању 
председника и чланова Управног и Надзорног одбора Јавног предузећа за просторно и 

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



Председавајући је ставио на гласање да се предложени дневни ред 18. седнице 
Скупштине допуни новом тачком дневног реда - Предлог одлуке о именовању 
председника и чланова Управног и Надзорног одбора Јавног предузећа за просторно и 

урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад . 
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 94 гласа "за" и два 
"против" предлог усвојила. 

Одбор за информисање Скупштине дп Војводине утврдио је Предлог одлуке о 
именовању вршиоца дужности директора Новинско-издавачке установе "Хрватска 

ријеч" и упутио га Скупштини на разматрање и доношење . 
Председавајући је ставио на гласање да се предложени дневни ред 18. седнице 

Скупштине допуни новом тачком дневног реда - Предлог одлуке о именовању 
вршиоца дужности директора Новинско-издавачке установе "Хрватска ријеч" . Након 
гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 91 гласом "за" предлог 
усвојила . 

Посланик Ђорђе Суботић предложио је да се дневни ред 18. седнице 

Скупштине допуни новом тачком дневног реда - Дефинисање положаја Војводине и 

права националних заједница у Уставној повељи будуће државне заједнице Србије и 
Црне Горе . 

Председавајући је ставио на гласање да се предложени дневни ред 18. седнице 
Скупштине допуни новом тачком дневног реда - Дефинисање положаја Војводине и 
права националних заједница у Уставној повељи будуће државне заједнице Србије и 
Црне Горе. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 31 гласом 
"за", једним "против" и 55 уздржаних предлог није усвојила. 

Пошто није било више предлога за измену и допуну предложеног дневног реда 
председавајући је ставио на гласање дневни ред предложен за 18. седницу 
Скупштине . Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 86 
гласова "за" и једним уздржаним усвојила следећи 

ДНЕВНИ РЕД: 

г9 ИЗВЕШТАЈ О ДОСАДАШЊЕМ РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДНАЦРТА 
КОНСТИТУТИВНОГ АКТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, 

2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУУЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ , 

З . ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ , 

4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ РАДА СТУДЕНТСКИХ ЦЕНТАРА СА СЕДИШТЕМ 
НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, 

5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ 
НАМЕНЕ ФРУШКЕ ГОРЕ ДО 2022. ГОДИНЕ, 

6. АНАЛИЗА АКТУЕЛНОГ ФИНАНСИРАЊА НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА, 

7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О "ДНЕВНИК" 
ХОЛДИНГ АКЦИОНАРСКОМ ДРУШТВУ ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ 
ДЕЛАТНОСТ, 

8. ОДЛУКА О СТАТУСНИМ ПРОМЕНАМА "ДНЕВНИК" ХОЛДИНГ АКЦИОНАРСКОГ 
ДРУШТВА ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ) , 

9. СТАТУТ "ДНЕВНИК" АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ 
ДЕЛАТНОСТ (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ), 

10. ОДЛУКА О ЕМИСИЈИ АКЦИЈА РАДИ КОНВЕРЗИЈЕ ДУГА У УЛОГ ДРЖАВЕ 
"ДНЕВНИК" ХОЛДИНГ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ 
ДЕЛАТНОСТ (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ) , 

11 . ОДЛУКА О УСЛОВНОМ ПОВЕЋАЊУ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА "ДНЕВНИК" 
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ХОЛДИНГ АКЦИОНАРСКОГДУРШТВА ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ 
ДЕЛАТНОСТ (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ) , 

. ИНФОРМАЦИЈА О ЗАСТУПЉЕНОСТИ ПРИПАДНИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА 
У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА, 

13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО 
ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ", 
НОВИ САД, 

14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКЕ УСТАНОВЕ "ХРВАТСКА РИЈЕЧ" . 

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 Скупштина са 92 гласа "за" предлог 
усвојила . 

1. тачка дневног реда : ИЗВЕШТАЈ О ДОСАДдШЊЕМ РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА 

ИЗРАДУ ПРЕДНАЦРТА КОНСТИТУТИВНОГ АКТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ 
Комисија за израду преднацрта конститутивног акта Аутономне Покрајине 

Војводине на З . седници, одржаној 11. октобра 2002. године усвојила је Извештај о 
досадашњем раду Комисије за израду преднацрта конститутивног акта Аутономне 

Покрајине Војводине и доставила га Скупштини АП Војводине, са Предлогом 

закључака , на усвајање. 

Поводом Извештаја експозе је поднео Ненад Чанак, председник Скупштине 
Аутономне Покрајине Војводине . 

Председавајући је предложио да се поводом Извештаја не отвара претрес , 

с обзиром да Извештај даје основне податке о досадашњем раду Комисије за израду 
преднацрта конститутивног акта Аутономне Покрајине Војводине . 

Председавајући је ставио на гласање Извештај о досадашњем раду Комисије за 

израду преднацрта конститутивног акта Аутономне Покрајине Војводине , са Предлогом 

закључака . Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 95 
гласова "за" и 1 О "против" усвојила Извештај о досадашњем раду Комисије за израду 
преднацрта конститутивног акта Аутономне Покрајине Војводине и донела 

Закључке 

1. Скупштина Аутономне Покрајине Војводине организује демократску , 
политичку расправу о преднацрту текста Основног закона која ће трајати месец 
дана , 

2. Овлашћује се Комисија за израду преднацрта конститутивног акта 
Аутономне Покрајине Војводине да у оквиру организоване расправе о тексту 
преднацрта Основног закона организује одржавање "Округлог стола" уз учешће 
представника релевантних политичких странака, научних институција као и стручних 

радника . 

у наставку седницом је председавала Јелена Јевтић, потпредседник Скупштине 

АП Војводине . 

з 



" 

2. тачка дневног реда : ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

СТАЛНЕ БУУЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о употреби средстава 
сталне бууетске резерве и упутило га Супштини АП Војводине , на разматрање и 

доношење . 

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за буует и 
финансије . Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог одлуке и одлуку 

донесе у предложеном тексту. 

Уводно излагање поводом Предлога одлуке поднео је члан Извршног већа АП 
Војводине и покрајински секретар за финансије , Ђорђе Мисиркић . 

Председавајући је отворила претрес. 

у претресу су учествовали посланици : Петар Пешић , Живан Милутиновић , 

мр Игор Курјачки , покрајински секретар за пољопривреду , водопривреду и шумарство 
и Ђорђе Мисиркић , покрајински секретар за финансије . 

Председавајући је ставила на гласање Предлог одлуке о употреби средстава 
сталне бууетске резерве . Након гласања председавајући је констатовала да је 
Скупштина са 76 гласова "за" и једним уздржаним донела Одлуку о употреби 
средстава сталне бууетске резерве . 

з. тачка дневног реда : ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ 

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о оснивању 
Туристичке организације Војводине и упутило га Скупштини АП Војводине , на 

разматрање и доношење . 

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за привреду ,Одбор за буует и 
финансије и Одбор за прописе. Одбор за буует и финансије и Одбор за привреду 
предложили су Скупштини да размотри Предлог одлуке и одлуку донесе у 

предложеном тексту . 

Одбор за прописе је поднео амандмане И - U на Предлог одлуке . Амандмани 
су достављени Извршном већу АП Војводине , ради давања мишљења . Извршно веће 
АП Војводине је прихватило амандмане И - U Одбора за прописе и на тај начин су 
постали саставни део Предлога одлуке и о њима се одвојено не гласа . 

Уводно излагање поводом Предлога одлуке поднео је члан Извршног већа АП 

Војводине и покрајински секретар за привреду , Миодраг Вукотић . 

Председавајући је отворила претрес. 

Председавајући је ставила на гласање Предлог одлуке о оснивању Туристичке 
организације Војводине . Након гласања председавајући је констатовала да је 
Скупштина са 63 гласа "за" донела Одлуку о оснивању Туристичке организације 
Војводине . 

4. тачка дневног реда : ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ РАДА СТУДЕНТСКИХ 

ЦЕНТАРА СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о начину рада 
студентских центара са седиштем на териториј и Аутономне Покрајине Војводине и 
упутило га Скупштини АП Војводине , на разматрање и доношење . 

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

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт поднео је Амандман на 
Предлог одлуке . Амандман је достављен Извршном већу АП Војводине , ради давања 
мишљења . Извршно веће АП Војводине није прихватило Амандман Одбора . 
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Поводом Амандмана Одбора за образовање , науку, културу, омладину и спорт , 
Одбор за прописе је прихватио Мишљење Извршног већа АП Војводине и предложио 

Скупштини да не прихвати Амандман Одбора . Одбор за прописе поднео је Амандман 
на Предлог одлуке . Амандман је достављен Извршном већу АП Војводине , ради 
давања мишљења. Извршно веће АП Војводине је прихватило Амандман Одбора и на 
тај начин је постао саставни део Предлога одлуке и о њему се одвојено не гласа. 

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт на седници одржаној 
22. октобра 2002. године остао је при поднетом Амандману на Предлог одлуке. 

Уводно излагање поводом Предлога одлуке поднео је члан Извршног већа АП 
Војводине и покрајински секретар за образовање и културу, Буњик 30лтан . 

Председавајући је отворила претрес. 
у претресу су учествовали посланици: Славољуб Грозданов, др Душко 

Радосављевић , Томислав Богуновић и Славко Ђорђевић . 
Председавајући је ставила на гласање Амандман Одбора за образовање , 

науку, културу , омладину и спорт. Након гласања председавајући је констатовала да је 
Скупштина са 38 гласова "за", 13 "против" и 12 уздржаних прихватила Амандман 
Одбора за образовање, науку , културу , омладину и спорт. 

Председавајући је ставила на гласање Предлог одлуке о начину рада 
студентских центара са седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине . 

Након гласања председавајући је констатовала да је Скупштина са 78 гласова "за" 
донела Одлуку о начину рада студентских центара са седиштем на територији 
Аутономне Покрајине Војводине. 

5. тачка дневног реда : ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 

ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ФРУШКЕ ГОРЕ ДО 2022. ГОДИНЕ 
Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о изради просторног 

плана подручја посебне намене Фрушке горе до 2022. године и упутило га Скупштини 
АП Војводине, на разматрање и доношење . 

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе , Одбор за буует и 
финансије, Одбор за пољопривреду и село и Одбор за урбанизам , стамбено
комуналне делатности и заштиту животне средине . Одбори су предложили Скупштини 
да размотри Предлог одлуке и одлуку донесе у предложеном тексту, с тим што је 

Одбор за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту животне средине 
предложио правно-техничку исправку Предлога одлуке . 

Уводно излагање поводом Предлога одлуке поднео је члан Извршног већа 
АП Војводине и покрајински секретар за архитектуру, урбанизам и градитељство , 
Лазар Кузманов. 

Председавајући је отворила претрес. 

у претресу је учествовао посланик Живан Милутиновић. 

Председавајући је ставила на гласање Предлог одлуке о изради просторног 
плана подручја посебне намене Фрушке горе до 2022. године, са правно-техничком 
исправком Одбора за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту животне 
средине. Након гласања председавајући је констатовала да је Скупштина са 67 
гласова "за" донела Одлуку о изради просторног плана подручја посебне намене 
Фрушке горе до 2022. године. 

6. тачка дневног реда: АНАЛИЗА АКТУЕЛНОГ ФИНАНСИРАЊА НАУКЕ И 

ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

Извршно веће АП Војводине упутило је Скупштини АП Војводине Анализу 
актуелног финансирања науке и технолошког развоја, са Предлогом закључка , на 
разматрање и усвајање. 
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Анализу је претходно разматрао Одбор за образовање , науку , културу , 
омладину и спорт и предложио Скупштини АП Војводине да размотри и усвоји Анализу 

и Закључак донесе у предложеном тексту . 
Уводно излагање поводом Анализе поднео је члан Извршног већа АП 

Војводине и покрајински секретар за науку и технолошки развој , проф . др Душан 
Петровачки . 

Председавајући је отворила претрес. 
у претресу су учествовали посланици : проф. др Драгољуб Живковић , 

др Предраг Ђурић и др Радомир Поповић. 
Председавајући је ставила на гласање Анализу актуелног финансирања науке и 

технолошког развоја , са Предлогом закључка . Након гласања председавајући је 
констатовала да је Скупштина са 64 гласа "за" усвојила Анализу актуелног 

финансирања науке и технолошког развоја и донела 

Закључак 

Задужује се Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине да Влади Републике 

Србије упути захтев да се обезбеди да учешће средстава за науку у друштвеном 
производу Републике Србије достигне ниво око 1 % у друштвеном производу . 

Пошто се седма , осма , девета , 10. и 11 . тачка дневног реда односе на 
"Дневник" Холдинг акционарско друштво за новинско-издавач ку делатност, 
председавајући је предложила да представник предлагача поднесе заједничко уводно 
излагање , да се у Скупштини води заједнички претрес, а да се гласање обави 
појединачно. Председавајући је предлог ставила на гласање. Након гласања 
председавајући је констатовала да је Скупштина са 71 гласом "за" предлог усвојила . 

Заједничко уводно излагање поводом седме , осме , девете , 10. и 11 . тачке 
дневног реда поднео је члан Извршног већа АП Војводине и покрајински секретар за 
информације , Рафаил Русковски . 

Поводом седме , осме , девете , 10. и 11 . тачке дневног реда председавајући је 
отворила заједнички претрес. 

7. тачка дневног реда : ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ОДЛУКЕ О "ДНЕВНИК" ХОЛДИНГ АКЦИОНАРСКОМ ДРУШТВУ ЗА НОВИНСКО

ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ 

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о изменама и 
допунама Одлуке о "Дневник" Холдинг акционарском друштву за новинско-издавачку 
делатност и упутило га Скупштини АП Војводине , на разматрање и доношење. 

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за 
информисање . Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог одлуке и 
одлуку донесе у предложеном тексту. 

Председавајући је ставила на гласање Предлог одлуке о изменама и допунама 
Одлуке о "Дневник" Холдинг акционарском друштву за новинско-издавачку делатност. 
Након гласања председавајући је констатовала да је Скупштина са 72 гласа "за" 
донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о "Дневник" Холдинг акционарском 
друштву за новинско-издавачку делатност. 

8. тачка дневног реда: ОДЛУКА О СТАТУСНИМ ПРОМЕНАМА "ДНЕВНИК" 
ХОЛДИНГ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ 
(ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ) 

Председавајући је ставила на гласање Предлог одлуке о давању сагласности 
на Одлуку о статусним променама "Дневник" Холдинг акционарског друштва за 
новинско-издавачку делатност, Нови Сад. Након гласања председавајући је 
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констатовала да је Скупштина са 69 гласова "за" донела Одлуку о давању сагласности 
на Одлуку о статусним променама "Дневник" Холдинг акционарског друштва за 
новинско-издавачку делатност, Нови Сад . 

9. тачка дневног реда : СТАТУТ "ДНЕВНИК" АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА 

НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ) 
Председавајући је ставила на гласање Предлог одлуке о давању сагласности 

на Статут "Дневник" акционарског друштва за новинско-издавачку делатност, Нови 
Сад . Након гласања председавајући је констатовала да је Скупштина са 72 гласа "за" и 
три уздржана донела Одлуку о давању сагласности на Статут"Дневник" акционарског 
друштва за новинско-издавачку делатност, Нови Сад . 

10. тачка дневног реда : ОДЛУКА О ЕМИСИЈИ АКЦИЈА РАдИ КОНВЕРЗИЈЕ 

ДУГА У УЛОГ ДРЖАВЕ "ДНЕВНИК" ХОЛДИНГ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА 

НОВИНСКО-ИЗДАВА ЧКУ ДЕЛАТНОСТ (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ) 

Председавајући је ставила на гласање Предлог одлуке о давању сагласности 
на Одлуку о емисији акција ради конверзије дуга у улог државе "Дневник" Холдинг 
акционарског друштва за новинско-издавачку делатност, Нови Сад. Након гласања 
председавајући је констатовала да је Скупштина са 76 гласова "за" и три уздржана 
донела Одлуку о давању сагласности на Одлуку о емисији акција ради конверзије дуга 
у улог државе "Дневник" Холдинг акционарског друштва за новинско-издавачку 
делатност , Нови Сад . 

11. тачка дневног реда: ОДЛУКА О УСЛОВНОМ ПОВЕЋАЊУ ОСНОВНОГ 
КАПИТАЛА "ДНЕВНИК" ХОЛДИНГ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА НОВИНСКО

ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ) 

Председавајући је ставила на гласање Предлог одлуке о давању сагласности 
на Одлуку о условном повећању основног капитала "Дневник" Холдинг акционарског 
друштва за новинско-издавачку делатност, Нови Сад. Након гласања председавајући 

је констатовала да је Скупштина са 72 гласа "за" и два уздржана донела Одлуку о 
давању сагласности на Одлуку о условном повећању основног капитала "Дневник" 
Холдинг акционарског друштва за новинско-издавачку делатност, Нови Сад . 

12. тачка дневног реда: ИНФОРМАЦИЈА О ЗАСТУПЉЕНОСТИ ПРИПАдНИКА 
НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА 

Извршно веће дп Војводине упутило је Скупштини дп Војводине Информацију 
о заступљености припадника националних мањина у јавним службама , са Предлогом 

закључака , на разматрање и усвајање . 

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

Уводно излагање поводом Информације поднео је члан Извршног већа дп 
Војводине и покрајински секретар за прописе, управу и националне мањине , др Корхец 
Тамаш. 

Председавајући је отворила претрес. 
у претресу је учествовао посланик Бела Тонковић . 

Председавајући је ставила на гласање Информацију о заступљености 

припадника националних мањина у јавним службама , са Предлогом закључака , на 
гласање . Након гласања председавајући је констатовала да је Скупштина са 71 гласом 
"за" и једним уздржаним усвојила Информацију о заступљености припадника 
националних мањина у јавним службама и донела 

Закључке 
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" 1. Задужује се Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине да и даље прати 
заступљеност припадника националних мањина у јавним службама , у свим областима , 

а посебно у покрајинским органима управе . 
2. Задужује се Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине да предложи 

мере и прописе ради смањења непропорционалне заступљености припадника 

националних мањина у јавним службама у оним случајевима где је та разлика 

најизраженија . Тим мерама и прописима се не могу угрозити принципи равноправности 
и једнаке доступности свих радних места за све грађане , нити оне могу бити на штету 
стручног и квалитетног обављања послова . 

13. тачка дневног реда : ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И 

ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ "ЗАВОД ЗА 

УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ", НОВИ САД 

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о именовању 
председника и чланова Управног и Надзорног одбора Јавног предузећа за просторно и 
урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад и 
упутило га Скупштини АП Војводине , на разматрање и доношење. 

Председавајући је отворила претрес. 
У претресу су учествовали посланици : Донка Станчић , Живан Милутиновић и 

Марија Жекић , секретар Скупштине АП Војводине. 

Посланик Живан Милутиновић предложио је да председавајући одреди паузу , 

како би Одбор за урбанизам , стамбено-комуналне делатности и заштиту животне 

средине одржао седницу на којој би се размотрио Предлог одлуке о именовању 
председника и чланова Управног и Надзорног одбора Јавног предузећа за просторно и 
урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад . 

Председавајући је ставила на гласање предлог посланика Живана 

Милутиновића . Након гласања председавајући је констатовала да Скупштина са 1 О 
гласова "за", 43 "против" и 23 уздржана није предлог усвојила . 

Председавајући је ставила на гласање Предлог одлуке о именовању 
председника и чланова Управног и Надзорног одбора Јавног предузећа за просторно и 
урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад . 
Након гласања председавајући је констатовала да је Скупштина са 55 гласова "за", три 

" против" и 19 уздржаних донела Одлуку о именовању председника и чланова Управног 
и Надзорног одбора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и 
пројектовање "Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад . 

14. тачка дневног реда : ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 

ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКЕ УСТАНОВЕ "ХРВАТСКА РИЈЕЧ" 
Одбор за информисање Скупштине АП Војводине , на седници одржаној 

21 . октобра 2002. године утврдио је Предлог одлуке о именовању вршиоца дужности 
директора Новинско-издавачке установе "Хрватска ријеч" и на основу члана 1 08. 
Пословника Скупштине АП Војводине упутио га Скупштини АП Војводине , на 
разматрање и доношење. 

Председавајући је отворила претрес. 
Председавајући је ставила на гласање Предлог одлуке о именовању вршиоца 

дужности директора Новинско-издавачке установе "Хрватска ријеч" . Након гласања 
председавајући је констатовала да је Скупштина са 74 гласа "за" донела Одлуку о 
именовању вршиоца дужности директора Новинско-издавачке установе "Хрватска 
ријеч". 
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I 
Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду, прешло се на ПОСЛАНИЧКА 

ПИТАЊА. 

Посланичка питања су поставили посланици Живан Милутиновић и Небојша 
Нешковић . 

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке . 

Седница је закључена у 14,45 часова. 

СЕКРЕТАР 

СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ, 

Марија Жекић

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ, 

Ненад Чанак
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