
ЗАПИСНИК 

са 25. седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 

23. октобра 2003. године, у Великој сали Скупштине АП Војводине. 

Седница је почела у 11,47 часова. 
Седницом је председавао Ненад Чанак, председник Скупштине АП 

Војводине. 

Од укупног броја посланика седници Скупштине је присуствовало 108 
посланика. 

Одсуство са седнице Скупштине оправдали су посланици: др Ђорђе 

Богдановић, Илија Војиновић, др Љубомир Миленковић, Бела Тонковић , 

др Предраг Филипов и Гордана Чомић. Седници нису присуствовали и 

посланици: Славко Ђорђевић, др Милан Жигић, Борислав Новаковић , 

Светозар Панић и Миодраг Перкучин. 

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине 

присуствују председник, чланови Извршног већа АП Војводине и 

представници средстава јавног информисања. 

На позив председника Скупштине седници присуств~е и проф. др 

Фуада Станковић, ректор Универзитета у Новом Саду. 

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 подсетио посланике да је 23. октобра 59-та 

годишњица ослобођења Града Новог Сада од фашизма и трећа годишњица 

од дана конституисања Скупштине Аутономне Покрајине Војводине у овом 

сазиву. 

Записник са 24. седнице Скупштине, одржане 24. септембра и у 

наставку 30. септембра 2003. године, достављен је посланицима путем 

Службе 1б. октобра 2003. године . 

Председавајући је ставио на гласање записник са 24. седнице 

Скупштине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина 

једногласно усвојила записник са 24. седнице Скупштине, одржане 24 . 
септембра и у наставку 30. септембра 2003. године. 

Предлог дневног реда посланицима је достављен уз сазив за 25. 
седницу Скупштине Аутономне Покрајине Војводине. 

Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања на основу 
члана 84. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине предложио је 
Скупштини да се предложени дневни ред прошири новом тачком дневног 

реда - Предлог одлуке о изменама Одлуке о посланицима на сталном раду у 

Скупштини АП Војводине. 

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања 

председавајући је констатовао да је Скупштина са 91 гласом "за" и 10 
"против" предлог усвојила. 

Посланик у Скупштини АП Војводине, Ненад Чанак на основу члана 

84. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине предложио је да се 

предложени дневни ред Скупштине прошири новом тачком дневног реда -
Предлог одлуке о образовању Комисије за припрему одлуке о симболима 

Аутономне Покрајине Војводине. 

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања 
председавајући је констатовао да је Скупштина са 84 гласова "за", 14 
"против" и једним уздржаним предлог усвојила. 



Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт, на основу 

члана 84. став 2. и 3. Пословника Скупштине дп Војводине предложио је да 
се предложени дневни ред Скупштине прошири новом тачком дневног реда -
Предлог одлуке о давању сагласности на Статут Завода за културу 

Војводине. 

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања 
председавајући је констатовао да је предлог једногласно усвојен. 

Одбор за пољопривреду на основу члана 84. став 2. и 3. Пословника 
Скупштине дп Војводине предложио је да се у предложени дневни ред 

Скупштине уврсти нова тачка дневног реда - Предлог одлуке о измени и 

допуни Одлуке о именовању Управног и Надзорног одбора Јавног 

водопривредног предузећа "Воде Војводине". 

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања 

председавајући је констатовао је Скупштина са 96 гласова "за" и два 
" против" предлог усвојила. 

Посланик Стево Бобић обавестио је Скупштину да је председавајући 

приликом утврђивања дневног реда седнице Скупштине повредио члан 78. 
Пословника Скупштине дп Војводине, пошто је Предлог одлуке о 

Војвођанској академији наука и уметности неприпремљено и 

неблаговремено уврстио у предлог дневног реда 25. седнице Скупштине. 
Пошто је посланик Стево Бобић и поред објашњења председавајућег и 

секретара Скупштине остао при ставу да је Пословник повређен , 

председавајући је у складу са чланом 91. Пословника Скупштине дп 

Војводине ставио на гласање да ли постоји повреда Пословника. Након 

гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 10 гласова "за" и 
89 гласова "против" одлучила да не постоји повреда Пословника. 

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

25. седницу Скупштине. Након гласања председавајући је констатовао да је 
Скупштина са 89 гласова "за" и 13 "против" усвојила следећи 

ДНЕВНИ РЕД: 

1. ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ВРАЋАЊУ ИМОВИНЕ И ОБЕШТЕЋЕЊУ, 

2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ВОЈВОЂАНСКОЈ АКАДЕМИЈИ НАУКА И УМЕТНОСТИ, 

3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ ЗА 2003. ГОДИНУ, 

4 . ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПОСЛАНИЦИМА НА СТАЛНОМ РАДУ У 
СКУПШТИНИ АП ВОЈВОДИНЕ, 

5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИПРЕМУ ОДЛУКЕ О СИМБОЛИМА 
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, 

б . ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ, 

7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ". 

Председавајући је предложио да се дискусија посланика ограничи на 

пет минута на српском језику, а на језицима националних заједница, који су 

у служ6еној употреби, на осам минута. Председавајући је предлог ставио на 
гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина 
предлог једногласно усвојила. 
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Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине 

присуствују стажисти ОЕБС-а како би се упознали са функционисањем 
Скупштине АП Војводине. 

1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ВРАЋАЊУ ИМОВИНЕ 
И ОБЕШТЕЋЕЊУ 

Извршно веће АП Војводине на основу члана 159. Пословника 

Скупштине АП Војводине поднело је Предлог да Скупштина буде предлагач 

закона о враћању имовине и обештећењу са текстом Предлога закона. 

Предлог да Скупштина буде предлагач са текстом Предлога закона 

претходно су размотрили: Одбор за прописе, Одбор за буџет и финансије и 
Одбор за сарадњу са одборима Народне скупштине у остваривању 

надлежности Покрајине. 

Одбор за буџет и финансије и Одбор за сарадњу са одборима Народне 

скупштине у остваривању надлежности Покрајине предложили су Скупштини 

да утврди Предлог закона о враћању имовине и обештећењу у предложеном 

тексту. 

Посланичка група СВМ - ДОС У Скупштини АП Војводини поднела је 

амандмане 1 - П на Предлог закона, које је повукла на основу члана 134. 
став 3. Пословника Скупштине АП Војводине. 

Одбор за прописе поднео је амандмане 1 - V на Предлог закона. 

Амандмани су достављени Извршном већу АП Војводине, на мишљење. 
Извршно веће АП ВОјводине прихватило је амандмане IП, IV и V и на тај 
начин су постали саставни део Предлога закона и о њима се одвојено не 

гласа, а није прихватило амандмане 1 и П. 
Посланик Живан Милутиновић поднео је амандмане на Предлог закона 

дана 21. октобра 2003. године. С обзиром да амандмани нису достављени у 
складу са чланом 133. став 3. неблаговремено поднети амандмани посланика 
су одбачени на основу члана 134. став 2. Пословника Скупштине АП 

Војводине . 

Председавајући је отворио претрес о Предлогу да Скупштина буде 
предлагач закона. 

у претресу је учествовао посланик др Велибор Радусиновић. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог да Скупштина буде 

предлагач закона о враћању имовине и обештећењу. Након гласања 
председавајући је констатовао да је са 81 гласом "за", 11 "против" и једним 

уздржаним Скупштина прихватила Предлог да буде предлагач закона о 

враћању имовине и обештећењу. 

Пошто је прихваћен Предлог да Скупштина буде предлагач закона о 
враћању имовине и обештећењу, на основу члана 162. став 1. Пословника 
Скупштине АП Војводине, председавајући је отворио претрес о тексту 

Предлога закона. 

у претресу су учествовали посланици: Драгомир Пудар, Телеки Јулија, 

Живан Милутиновић, Стево Бобић, Томислав Богуновић, Борислав Бабић и 

покрајински секретар за управу, прописе и националне мањине, др Корхец 

Тамаш. 

Представник Одбора за прописе остао је при поднетим амандманима 
1 и П, које Извршно веће АП ВОјводине није прихватило. 

Председавајући је ставио на гласање Амандман 1 Одбора за прописе. 
Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 14 гласова 
"за", 21 "против" и 36 уздржаних није прихватила Амандман 1 Одбора за 
прописе. 
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Председавајући је ставио на гласање Амандман II Одбора за прописе. 
Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 13 гласова 
"за" , 14 "против" и 42 уздржана није прихватила Амандман II Одбора за 
прописе . 

На основу члана 1б2. став 1. Пословника Скупштине АП Војводине о 
тексту Предлога закона гласа се у целини. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог закона о враћању 
имовине и обештећењу. Након гласања председавајући је констатовао да је 

Скупштина са 78 гласова "за", пет "против" и једним уздржаним утврдила 

Предлог закона о враћању имовине и обештећењу, који ће се доставити 

Народној скупштини Републике Србије, на разматрање и одлучивање . 

За представника у Народној скупштини Републике Србије у складу са 

чланом 1б2. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине одређен је Ненад 
Чанак, председник Скупштине Аутономне Покрајине Војводине. 

2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ВОЈВОЂАНСКОЈ 

АКАДЕМИЈИ НАУКА И УМЕТНОСТИ 

Група посланика у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине , на 

основу члана 123. Пословника Скупштине АП Војводине упутила ј е 

Скупштини Предлог одлуке о Војвођанској академији наука и уметности , н а 

разматрање и доношење. 

Предлог одлуке достављен је Извршном већу АП Војводине , на 

мишљење. Извршно веће АП Војводине у свом мишљењу предложило је да 
Скупштина прихвати одлуку, с тим што је на Предлог одлуке имала 

указивање. 

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за 

образовање, науку, културу, омладину и спорт. Одбори су предложили 

Скупштини да размотри Предлог одлуке и одлуку донесе у предложеном 

тексту . 

Одбор за буџет и финансије, који је такође размотрио Предлог одлуке , 

предложио је Скупштини да не прихвати одлуку. 

Посланик проф. др Драгољуб Живковић у име предлагача дао је 
додатно образложење Предлога одлуке. 

Председавајући је отворио претрес. 
у претресу су учествовали посланици: др Велибор Радусиновић, Ненад 

Чанак, проф. др Драгољуб Живковић, Богољуб Тркуља , проф. др Бранислав 

Даничић, др Предраг Ђурић, Петар Илић, Пастор Иштван, Стево Бобић , 
Пушкаш Карољ и Лазар Крчмар. 

Посланик Лазар Крчмар предложио је да се о Предлогу одлуке гласа 

прозивком. 

Председавајући је ставио на гласање предлог посланика Лазара 

Крчмара. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 17 
гласова "за", б2 "против" и седам уздржаних није прихватила предлог 
посланика Лазара Крчмара да се гласа прозивком. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о Војвођа нској 
академији наука и уметности. Након гласања председавајући је констатовао 

да је Скупштина са 7б гласова "за", 17 "против" и два уздржана донела 

Одлуку о Војвођанској академији наука и уметности. 

3. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И 

ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 
ЗА 2003. ГОДИНУ 

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о изменама и 
допунама Одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2003. годину и 
упутило га Скупштини АП Војводине, на разматрање и доношење. 
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Предлог одлуке претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије. 
Одбор је предложио Скупштини да размотри Предлог одлуке и одлуку донесе 

у предложеном тексту. 

Посланик Стево Бобић, члан Одбора за буџет и финансије, на основу 

члана 72. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине издвојио је своје 
мишљење, које има право да образложи на почетку претреса о предлогу 

одлуке на седници Скупштине. 

Уводно излагање поднео је члан Извршног већа АП Војводине и 

покрајински секретар за финансије, Мартин Злох. 
Председавајући је отворио претрес. 

На предлог посланика Стева Бобића утврђен је кворум за даљи рад 
седнице Скупштине. 

у претресу су учествовали посланици: Стево Бобић, Богољуб Тркуља , 
Стеван Коларевић, Берковић Ђерђ, Живан Милутиновић и покрајински 

секретар за финансије, Мартин Злох. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о изменама и 
допунама Одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2003. годину. 
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 75 гласова 
"за", 10 "против" и два уздржана донела Одлуку о изменама и допунама 

Одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2003. годину. 

-
4. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О 

ПОСЛАНИЦИМА НА СТАЛНОМ РАДУ У СКУПШТИНИ АП ВОЈВОДИНЕ 

Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања Скупштине 
АП Војводине на седници одржаној 20. октобра 2003. године утврдио је 
Предлог одлуке о изменама Одлуке о посланицима на сталном раду у 

Скупштини АП Војводине и доставио га Скупштини, на разматрање и 

доношење. 

Председавајући је отворио претрес. 
Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о изменама 

Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини АП Војводине. Након 
гласања председавајући је констатовао да је Скупштина једногласно донела 

Одлуку о изменама Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини АП 

Војводине. 

5. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА ПРИПРЕМУ ОДЛУКЕ О СИМБОЛИМА АУТОНОМНЕ 

ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

Посланик у Скупштини АП Војводине, Ненад Чанак, на основу члана 

123. Пословника Скупштине АП Војводине поднео је Скупштини Предлог 
одлуке о образовању Комисије за припрему одлуке о симболима Аутономне 
Покрајине Војводине, на разматрање и доношење. 

Предлагач је дао додатно образложење Предлога одлуке. 
Председавајући је отворио претрес. 

у претресу су учествовали посланици др Велибор Радусиновић и Стево 

Бобић. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о образовању 

Комисије за припрему одлуке о симболима Аутономне Покрајине Војводине. 
Након гласања Председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова 
"за", 17 "против" и једним уздржаним донела Одлуку о образовању Комисије 
за припрему одлуке о симболима Аутономне Покрајине Војводине. 
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б. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ 

Управни одбор Завода за културу Војводине на седници одржаној 16. 
октобра 2003. године усвојио је Статут Завода за културу Војводине и 

доставио га Скупштини, ради давања сагласности. Одбор за образовање , 

науку, културу, омладину и спорт, на седници одржаној 20. октобра 2003. 
године разматрао је Статут Завода за културу Војводине и на основу члана 

123. Пословника Скупштине дп Војводине утврдио Предлог одлуке о давању 
сагласности на Статут Завода за културу Војводине и доставио га Скупштини 

на разматрање и доношење. 

Предлог одлуке о давању сагласности и Статут Завода претходно је 

размотрио Одбор за прописе и предложио Скупштини да донесе одлуку у 
предложеном тексту. 

Статут Завода за културу Војводине достављен је Извршном већу дп 

Војводине, на мишљење. Извршно веће дп Војводине није имало примедби 

и предложило је Скупштини да да сагласност на Статут Завода за културу 

Војводине . 

Председавајући је отворио претрес. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о давању 

сагласности на Статут Завода за културу Војводине. Након гласања 

председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласом "за" и девет 

уздржаних донела Одлуку о давању сагласности на Статут Завода за културу 

Војводине. 

7. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ 
ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ 

ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" 

Одбор за пољопривреду Скупштине дп Војводине на седници одржаној 

22. октобра 2003. године утврдио је Предлог одлуке о измени и допуни 

Одлуке о именовању Управног и Надзорног одбора Јавног водопривредног 
предузећа "Воде Војводине" и упутио га Скупштини, на разматрање и 
доношење. 

Председавајући је отворио претрес. 

У претресу је учествовао посланик Ђорђе Суботић. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о измени и 
допуни Одлуке о именовању Управног и Надзорног одбора Јавног 

водопривредног предузећа "Воде Војводине". Након гласања председавајући 

је констатовао да је Скупштина са 50 гласова "за", 13 "против" и 10 
уздржаних донела Одлуку о измени и допуни Одлуке о именовању Управног 

и Надзорног одбора Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине". 

По окончању рада по усвојеном дневном реду, председавајући је 
обавестио посланике да уколико имају намеру да поставе посланичка 
питања, питања поставе у писменом облику и упуте председнику Скупштине. 

Председавајући се такође захвалио посланицима на трогодишњој 
сарадњи и указаном поверењу да председава Скупштином дп Војводине . 

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке. 
Седница је закључена у 15,02 часова. 

СЕКРЕТАР 

СКУПШТИНЕ АП ВОЈВО 

Марија Жекић 

~ 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ, 

П d_ He:aд~aK 
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