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ЗАПИСНИК 

са 28. седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 

22. марта 2004. године, у Великој сали Скупштине АП Војводине, са 

почетком у 12,05 часова. 
Седницом је председавао Ненад Чанак, председник Скупштине АП 

Војводине. , 
Од укупног броја посланика седници Скупштине је присуствовало 99 

посланика. 

Одсуство са седнице Скупштине оправдали су посланици: др Предраг 

Филипов, Гордана Чомић, Владимир Куручев, Бела Тонковић, Бранко 
Вучковић и Миодраг 'Вукотић. Према евиденцији седници Скупштине нису 

присуствовали и посланици: Петар Андрејић, Светислав Долапчев, Славко 

Ђорђевић, Радосав Гвоздић, Иштван Ишпановић, Миленко Јекић, Милан 
Мицић, Живан Милутиновић, Ђорђе Мисиркић, др Марија Попин, Томислав 

Ранисав, Рафаил Русковски, др Тот Тивадар и др Милан Жигић . 
Председавајући је присутне позвао да минутом ћутања одају пошту 

настрадалим у последњим трагичним догађањима у Аутономној Покрајини 

Косово и Метохија. 

Члан Извршног већа АП Војводине и покрајински секретар за прописе, 

управу и националне мањине др Корхец Тамаш, обавестио је Скупштину о 

пропусту рада Службе за заједничке послове покрајинских органа управе 

поводом дана жалости 21. марта 2004. године када заставе на кули зграде 
Извршног већа АП Војводине нису биле спуштене на пола копља. 

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине 

присуствују председници скупштина општина из АП Војводине, пуковник 

Ратко Вујадиновић, помоћник начелника Ресора јавне безбедности МУП-а 

Србије задужен за АП Војводину, пуковник Миладин Кострешевић, начелник 

Секретаријата унутрашњих послова у Новом Саду и пуковник Божидар Грба, 

начелник Секретаријата унутрашњих послова у Сомбору. 
Председавајући је обавестио посланике да је ова седница Скупштине 

сазвана из разлога солидарности са српским народом и другим неалбанским 

живљем који је изложен терористичким нападима албанских сепаратиста на 

Косову и Метохији. 

Одбор за безбедност Скупштине АП Војводине предложио је да тачка 

дневног реда 28. седнице Скупштине буде Актуелна политичко 

безбедносна ситуација у Аутономној Покрајини Војводини у светлу догађања 

у Аутономној Покрајини Косово и Метохија, са Предлогом закључака. 

Председавајући је предлог ставио на гласање. 

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина 

једногласно усвојила 

ДНЕВНИ РЕД: 

АКТУЕЛНА ПОЛИТИЧКО БЕЗБЕДНОСНА СИТУАЦИЈА У 
АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ У СВЕТЛУ ДОГАЂАЊА 

У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ КОСОВО И МЕТОХИЈА 

Краће уводно излагање поводом Актуелне политичко безбедносне 
ситуације у Аутономној Покрајини Војводини у светлу догађања у 

Аутономној Покрајини Косово и Метохија поднео је помоћник начелника 

Ресора јавне безбедности МУП-а Србије задужен за АП Војводину, пуковник 
Ратко Вујадиновић. 

Председавајући је отворио претрес. 

У претресу су учествовали посланици: др Велибор Радусиновић , 

Борислав Новаковић, проф. др Драгољуб Живковић, Варга Ф. Јожеф, Зоран 

Велимировић, Стеван Мишковић, др Душко Радосављевић, председници 



• 

• 
посланичких група у Скупштини АП Војводине, мр Пал Тибор, Донка 

Станчић, Слободан Симић, Ђорђе Суботић, Мирољуб Љешњак, Петар Илић, 

Јасминка Богдановић-цвејановић, Стево Бобић, посланик и потпредседник 

Извршног већа АП Војводине, Миле Мандић, председник Извршног већа АП 

Војводине, Ђорђе Ђукић и покрајински секретар за образовање и културу, 

Буњик Золтан. 

Председавајући је ставио Предлог закључака Одбора за безбедност 
на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина 

једногласно донела 

ЗАКЉУЧКЕ 

1. Скупштина осуђује ескалацију насиља и терора албанских 

терориста, сепаратиста и шовиниста на Косову и Метохији над српским и 

другим неалбанским живљем и уништавање културно-историјских и 

православних објеката. 

2. Скупштина оцењује да је ескалација сукоба на територији Косова и 
Метохије достигла критични ниво и да прети да угрози безбедност целе 

Републике Србије, региона, а и шире. 

Скупштина даје пуну подршку државним органима Републике Србије и 

Државне заједнице Србија и Црна Гора на предузетим мерама и 

активностима, ради превазилажења настале ситуације. 

3. Скупштина подржава веома живу међународну активност 

Министарства спољних послова и Министарства одбране Србије и црне Горе 
и даје пуну подршку за све предузете мере које чини на упознавању 

међународне заједнице, Организације уједињених нација и Савета 
безбедности о стању у земљи. 

4. Скупштина указује да се протести грађана у АП Војводини, којима 
се изражава незадовољство због терора албанских терориста, сепаратиста и 

шовиниста на Косову и Метохији не смеју манифествовати агресивним 

понашањем на јавним местима, а нарочито не физичким нападима и 

уништавањем имовине Албанаца и другог не српског становништва. 

5. Скупштина оцењује да је политичко-безбедносна ситуација у АП 

Војводини стабилна, али је неопходно да се стално врши процена 

безбедносне ситуације, нарочито са становишта физичке угрожености 
објеката на целој територији Покрајине. 

Препоручује се Скупштини Града Новог Сада и скупштинама општина 

да прате политичко-безбедносну ситуацију на својој територији како би се 
хитно предузимале потребне мере ради превазилажења насталих проблема. 

б. Из буџетске резерве Буџета АП Војводине издвојиће се одређени 

износ новчаних средстава који ће се, као допринос АП Војводине , упутити у 
виду помоћи пострадалом српском и другом неалбанском становништву на 
територији Косова и Метохије. 

7. Средства дневница посланика са ове седнице Скупштине АП 
Војводине упутиће се као помоћ пострадалом становништву Косова и 
Метохије. 

8. Делегација Скупштине АП Војводине посетиће Косово и Метохију 
ради непосредног упознавања са стањем на том подручју и ставовима 

Скупштине АП Војводине о пруженој подршци пострадалом становништву. 

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке. 

Седница је закључена у 13,05 часова. 
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