
ЗАПИСНИК 

са 33. седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 10. 
августа 2004. године, и у наставку 13. августа у Великој сали Скупштине АП 
Војводине. 

Седница је почела у 11,05 часова. 

Седницом је до пете тачке дневног реда председавао Ненад Чанак, 

председник Скупштине АП Војводине, у наставку је председавао Александар 

Кравић, потпредседник Скупштине АП Војводине. 

Од укупног броја посланика седници Скупштине је присуствовало 106 
посланика. 

Одсуство са седнице Скупштине оправдао је посланик Светислав 

Долапчев. Према евиденцији седници Скупштине нису присуствовали и 

посланици: Александар Вучковић, др Милан Жигић, Миле Мандић, Ђорђе 

Милошевић, Александар Оџић, Павела Јано, Секулоски Ацко, Душан 

СТОјковић и Богољуб Тркуља. 

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине 

присуствују председник и чланови Извршног већа Аутономне Покрајине 

Војводине и представници средстава јавног информисања. 
Председавајући је обавестио Скупштину да је посланик Бранко 

Вучковић преминуо 31. јула 2004. године и позвао је све присутне да 

минутом ћутања одају пошту преминулом посланику (Бранку Вучковићу). 

Председавајући је констатовао да је посланику Бранку Вучковићу, 

сагласно члану 7. Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне 

Покрајине Војводине престао мандат у Скупштини Аутономне Покрајине 

Војводине, дана 31. јула 2004. године. 
Председник Војвођанске академије наука и уметности, академик 

Јулијан Тамаш писмом обавестио је председника Скупштине АП Војводине да 

је 22. јула 2004. године конституисана Скупштина Војвођанске академије 
наука и уметности и да су изабрани њени органи. Председник ВАНУ се у име 

Академије захвалио свим посланицима у Скупштини Аутономне Покрајине 

Војводине на исказаној подршци. 

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима 

у службеној употреби утврдио је истоветност са српским језиком предлога 

одлука, чије се разматрање предлаже на данашњој седници Скупштине, на 

језицима чија је службена употреба утврђена Статутом. 

Записник са 32. седнице Скупштине АП Војводине одржане 29. јуна 
2004. године достављен је посланицима уз сазив за 33. седницу Скупштине. 

Председавајући је ставио на гласање записник са 32. седнице 

Скупштине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина 

једногласно усвојила записник са 32. седнице Скупштине. 
Предлог дневног реда посланицима је достављен уз сазив за 33. 

седницу Скупштине АП Војводине. 

Извршно веће АП Војводине доставило је Скупштини на основу члана 

151. Пословника Скупштине АП Војводине на разматрање по хитном 

поступку - Амандман на Предлог закона о изменама и допунама Закона о 

радиодифузији; - Предлог одлуке о измени Одлуке о оснивању Учитељског 

факултета у Суботици. 



На основу члана 152. Пословника Скупштине АП Војводине о предлогу 
да се одлука или други акт донесе по хитном поступку Скупштина одлучује 

као о претходном питању приликом утврђивања дневног реда. 

Председавајући је ставио на гласање предлог Извршног већа АП 

Војводине да се Амандман на Предлог закона о изменама и допунама Закона 

о радиодифузији донесе по хитном поступку. Након гласања председавајући 

је констатовао да је Скупштина са 74 гласова "за", 10 гласова "против" и три 
уздржана предлог усвојила. 

Председавајући је ставио на гласање предлог Извршног већа АП 

Војводине да се Предлог одлуке о измени Одлуке о оснивању Учитељског 

факултета у Суботици донесе по хитном поступку. Након гласања 

председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласова "за" и 15 
"против" предлог усвојила. 

Одбор за питања уставно-правног положаја Покрајине, предложио је 

да се повуку из предлога дневног реда 33. седнице Скупштине АП Војводине 
следеће тачке: Предлог за промену Статута Аутономне Покрајине 
Војводине; - Утврђивање Предлога одлуке о измени и допуни Статута 

Аутономне Покрајине Војводине. 

Председавајући је предлог Одбора за питања уставно-правног 

положаја Покрајине ставио на гласање. Након гласања председавајући је 

констатовао да је Скупштина са 75 гласова "за" и 13 "против" предлог 

усвојила. 

Покрајински омбудсман предложио је да се дневни ред 33. седнице 
Скупштине прошири новом тачком Избор заменика Покрајинског 

омбудсмана. 

Председавајући је предлог Покрајинског омбудсмана ставио на 

гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 

68 гласова "за", једним "против" и 11 уздржаних предлог усвојила. 
Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт на основу 

члана 84. става 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине предложио је да 
се дневни ред 33. седнице Скупштине прошири новим тачкама: - Предлог 

одлуке о измени Одлуке о именовању чланова Савета Пољопривредног 

факултета у Новом Саду; - Предлог одлуке о именовању чланова Управног 

одбора Педагошког завода Војводине; - Предлог одлуке о именовању 

чланова Надзорног одбора Педагошког завода Војводине; - Предлог одлуке о 

месечном академијском додатку чланова Војвођанске академије наука и 

уметности. 

Председавајући је предлог Одбора за образовање, науку, културу, 

омладину и спорт ставио на гласање. Након гласања председавајући је 

констатовао да је Скупштина са 74 гласова "за" и 13 "против" предлог 

усвојила. 

Републичка агенција за просторно планирање - Организациона 

јединица за територију АП Војводине, на основу члана 84. став 2. и 3. 
Пословника Скупштине АП Војводине, предложила је да се дневни ред 33. 
седнице Скупштине прошири новом тачком - Предлог закључка у вези са 

објављивањем у "Службеном листу АП Војводине" Просторног плана 

подручја посебне намене Фрушке горе до 2022. године. 
Председавајући је предлог Републичке агенције за просторно 

планирање - Организациона јединица за територију АП Војводине ставио на 
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гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина 
једногласно предлог усвојила. 

Пошто није било више предлога за измену и допуну предложеног 

дневног реда председавајући је ставио на гласање дневни ред предложен за 

33. седницу Скупштине дп Војводине. Након гласања председавајући је 

констатовао да је Скупштина са 82 гласова "за" и 12 "против" усвојила 
следећи 

ДНЕВНИ РЕД: 

1. ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ ОМБУДСМАНА, 

2. УТВРЂИВАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И 
ДОПУНАМА ЗАКОНА О РАдИОДИФУЗИЈИ, 

3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРНИМ ЈЕДИНИЦАМА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У 
СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, 

4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ 

ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, 

5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ФОНДА ЗА ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈА У 

ВОЈВОДИНИ "VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION-VIP", 

б . ПРЕДЛОГ ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈЕ, 

7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О КОНТРОЛИ УВОЂЕЊА У ПРОИЗВОДЊУ ГЕНЕТИЧКИ 

МОДИФИКОВАНИХ ОРГАНИЗАМА, 

8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ САСТАВА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САдУ, 

9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ПЕДАГОШКОГ 

ФАКУЛТЕТА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ, 

10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ НАЗИВА 
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ "ИВО ЛОЛА РИБАР" У НОВОМ БЕЧЕЈУ, 

11 . ПРЕДЛОГ ДЕКЛАРАЦИЈЕ О РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА, 

12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА, 

13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА 
РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА, 

14. ИЗВЕШТАЈ О РАдУ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 
ЗА 2003 . ГОДИНУ, 

15. ИЗВЕШТАЈ АНКЕТНОГ ОДБОРА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ИСТИНЕ О ДОГАЂАЈИМА У 
ПЕРИОДУ ОД 1941 . ДО 1945. ГОДИНЕ У ВОЈВОДИНИ, 

16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ", 

17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САдУ, 
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18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 
ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ, 

19. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ, 

20. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О МЕСЕЧНОМ АКАДЕМИЈСКОМ ДОДАТКУ ЧЛАНОВА 
ВОЈВОЂАНСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ, 

21. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ УЧИТЕЉСКОГ 
ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ, 

22. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА У ВЕЗИ СА ОБЈАВЉИВАЊЕМ У "СЛУЖБЕНОМ 
ЛИСТУ АП ВОЈВОДИНЕ" ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

ФРУШКЕ ГОРЕ ДО 2022. ГОДИНЕ . 

Председавајући је предложио да се дискусија посланика ограничи на 

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

у службеној употреби, на време од осам минута. 

Председавајући је предлог ставио на гласање. 

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са три 

гласа "против" предлог усвојила. 

Затим се прешло на рад по усвојеном дневном реду. 

1. тачка дневног реда: ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ 

ОМБУДСМАНА 

Покрајински омбудсман, на основу члана б. Одлуке о Покрајинском 

омбудсману поднео је Скупштини Предлог за избор заменика Покрајинског 
омбудсмана. 

Председавајући је отворио претрес. 

Председавајући је обавестио посланике да на основу члана б. став З. 

Одлуке о Покрајинском омбудсману, заменика бира Скупштина већином 
гласова укупног броја посланика. 

Председавајући је ставио Предлог да се за заменика Покрајинског 

омбудсмана за заштиту права детета изабере Марија Кордић из Зрењанина, 
на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина 

од укупног броја посланика са 82 гласова "за", једним "против" и 12 
уздржаних за заменицу Покрајинског омбудсмана за заштиту права детета 

изабрала Марију Кордић из Зрењанина. 

На основу члана 4б. Одлуке о Покрајинском омбудсману, заменица 

Покрајинског омбудсмана положила је заклетву пред Скупштином. 
Председавајући је новоизабраној заменици Покрајинског омбудсмана, 

Марији Кордић, честитао у име Скупштине и у своје лично име на избору и 
пожелео јој успешан рад. 
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2. тачка дневног реда: УТВРЂИВАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ 
ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РАДИОДИФУЗИЈИ 

Извршно веће АП Војводине поднело је Скупштини АП Војводине 

Амандман на Предлог закона о изменама и допунама Закона о 

радиодифузији, на разматрање по хитном поступку. 

Амандман на Предлог закона поднео је и посланик Ђорђе Суботић, 
који је достављен Извршном већу АП Војводине, на мишљење. 

Поднетим Амандманом Извршно веће АП Војводине у суштини је 

прихватило поднет Амандман посланика Ђорђа Суботића, а то је залагање да 

Савет Републичке агенције за радиодифузију из Аутономне Покрајине 

Војводине има два члана. 

Уводно излагање поднео је члан Извршног већа и покрајински 

секретар за информације, Рафаил Русковски. 

Председавајући је отворио претрес. 

у претресу је учествовао посланик Ђорђе Суботић. 
Председавајући је Амандман на Предлог закона ставио на гласање. 

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 81 гласом 
"за" и 14 уздржаних утврдила Амандман на Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о радиодифузији. 

За представника у Народној скупштини Републике Србије у складу са 

чланом 1бб. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине одређен је Ненад 
Чанак, председник Скупштине АП Војводине. 

З. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРНИМ 

ЈЕДИНИЦАМА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ 

ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о изборним 

јединицама за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине 

и доставило га Скупштини, на разматрање и доношење. 

Предлог одлуке претходно су разматрали Одбор за прописе и Одбор за 
организацију управе и локалну самоуправу. 

Одбор за организацију управе и локалну самоуправу предложио је 

Скупштини да не донесе Предлог одлуке о изборним јединицама. 

Одбор за прописе предложио је Скупштини да одложи разматрање 

Предлога одлуке за следећу седницу, тј. Предлог одлуке разматра након 

добијања сагласности од Народне скупштине Републике Србије на Предлог 

одлуке о изменама и допунама Статута Аутономне Покрајине Војводине. 

Посланичка група ЛСВ - ДОС и посланици у Скупштини: Петар Релић, 

др Душко Радосављевић и заједно Петар Релић и Антун Стојановић поднели 

су амандмане на Предлог одлуке . Амандмани су достављени Извршном већу 

на мишљење. 

Представник Извршног већа прихватио је амандмане Посланичке групе 

ЛСВ - ДОС У Скупштини АП Војводине и на тај начин они су постали 

саставни део Предлога одлуке и о њима се посебно не гласа. Овим решењем 

отклоњени су недостаци на које су указали Одбор за прописе и Одбор за 

организацију управе и локалну самоуправу. 
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Уводно излагање поднео је члан Извршног већа АП Војводине и 

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

Председавајући је отворио претрес. 

у претресу су учествовали посланици: Зоран Велимировић, др Велибор 

Радусиновић, Ђорђе Суботић, проф. др Драгољуб Живковић, Славко 

Ђорђевић, Иштван Ишпанович, Драгомир Пудар, Владимир Куручев, Петар 
Пејин, Петар Релић, Мирољуб Љешњак, Иван Новаковић и Живан 
Милутиновић. 

Председавајући је Амандман посланика Петра Релића и Антуна 

СТОјановића ставио на гласање. Након гласања председавајући је 

констатовао да Скупштина са 14 гласова "за", 27 "против" и 33 уздржана 
Амандман није прихватила. 

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања 

председавајући је констатовао да је Скупштина са б4 гласова "за", 19 
"против" и четири уздржана донела Одлуку о изборним јединицама за избор 

посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине. 

4. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПОСЛАНИКА У 
СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о избору 

посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине и доставило га 

Скупштини, на разматрање и доношење. 

Предлог одлуке претходно су разматрали Одбор за прописе и Одбор 

за организацију управе и локалну самоуправу. 

Одбор за организацију управе и локалну самоуправу предложио је 

Скупштини да донесе Одлуку о избору посланика у Скупштину АП Војводине, 

са амандманима посланика Петра Релића, Амандманом Ј Егереши Шандора и 

амандманима које је Одбор поднео. 

Одбор за прописе предложио је Скупштини да донесе Одлуку са 

амандманима посланика Петра Релића, с тим што је Одбор извршио техничке 

исправке амандмана, са којима се сагласио подносилац посланик Петар 

Релић. 

Одбор за организацију управе и локалну самоуправу, Посланичка 
група СВМ - ДОС и посланици у Скупштини АП Војводине: Ишпанович 

Иштван, мр Пал Тибор, Егереши Шандор, Петар Релић, заједно Петар Релић и 

Антун Стојановић и Антун Стојановић поднели су амандмане на Предлог 
одлуке. Амандмани су достављени Извршном већу, на мишљење. 

Посланик Рафаил Русковски поднео је амандмане на Предлог одлуке, 

које је 09.08.2004. године повукао, у складу са чланом 134. став 3. 
Пословника Скупштине АП Војводине. 

Извршно веће АП Војводине прихватило је амандмане Ј - ЈП посланика 
Егереши Шандора и на тај начин су постали саставни део Предлога одлуке и 

о њима се одвојено не гласа. На тај начин прихваћена је суштина амандмана 

и посланика Ишпанович Иштвана и Посланичке групе СВМ - ДОС У 

Скупштини АП Војводине. 
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Извршно веће АП Војводине није прихватило амандмане посланика мр 

Пал Тибора пошто решења нису у складу са чланом 22. Статута АП 
Војводине. Амандмане Одбора за организацију управе и локалну самоуправу 

и Амандман Петра Релића и Антуна Стојановића поднетог Об.08.2004. 

године, Извршно веће такође није прихватило. 

Посланик Петар Релић 04.08.2004. године поднео је 14 амандмана. 
Извршно веће је прихватило амандмане Ј, IV, ЈХ и ХЈ У предложеном тексту 
и они су постали саставни део Предлога одлуке. Извршно веће утврдило је 

амандмане I - V Об.08.2004. године, којима је прихватило суштину 

амандмана Ј, П, IП, V и VПI посланика Петра Релића са 

прецизнијом формулацијом. Такође амандмани VП и Х посланика Петра 

Релића су у суштини прихваћени, прихватањем амандмана посланика 

Егереши Шандора. 

Уводно излагање поднео је члан Извршног већа АП Војводине и 

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

Тамаш. 

Председавајући је отворио претрес. 

у претресу су учествовали посланици: др Велибор Радусиновић, 

Иштван Ишпанович, Ђорђе Суботић, Гордана Чомић, Ненад Чанак, мр Пал 
Тибор, Јонике Тођераш и Зоран Велимировић. 

Председавајући је обавестио посланике да ће се прво изјаснити о 

амандманима мр Пал Тибора у целини, с обзиром да они највише одступају 

од решења из Предлога одлуке, јер се њима предлаже само један 

пропорционални систем за избор посланика. 

Посланик мр Пал Тибор остао је само при Амандману VI, док је од 
осталих поднетих амандмана одустао. 

Председавајући је Амандман VI посланика мр Пал Тибора ставио на 
гласање. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина није 

прихватила Амандман VI посланика мр Пал Тибора, са 13 гласова "за" и б2 
уздржана. 

Посланик Петар Релић одустао је од амандмана VI, ХП, ХIП и XIV, које 
је поднео 04.08.2004. године, али је затражио од Извршног већа Аутономне 
Покрајине Војводине да му да објашњење у вези финансирања Покрајинске 
изборне комисије. 

Посланик Антун Стојановић одустао је од амандмана I-П, које је поднео 

Об.08.2004. године. 

Посланици Петар Релић и Антун Стојановић су одустали од Амандмана, 
којег су заједно поднели Об.08.2004. године. 

Пошто је представник Одбора остао при поднетим амандманима I-П 

председавајући је ставио на гласање амандмане I-П Одбора за организацију 

управе и локалну самоуправу. Након гласања председавајући је констатовао 

да Скупштина са 15 гласова "за" и 57 уздржаних није прихватила амандмане 
1 - П Одбора за организацију управе и локалну самоуправу. 

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања 
председавајући је констатовао да је Скупштина донела Одлуку о избору 
посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине са б3 гласова "за", 

шест "против" и 21 уздржаних. 

(Председавајући је у 13,10 часова одредио паузу до 14,30) 
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Јелена Јевтић, потпредседник Скупштине Аутономне Покрајине 

Војводине обавестила је посланике да ће се наставак 33. седнице Скупштине 
Аутономне Покрајине Војводине одржати у петак, 13. августа 2004. године, у 
10,00 часова. 

Председавајућа је прекинула седницу у 14,31 часова. 

33. седница Скупштине Аутономне Покрајине Војводине наставила је 
са радом 13. августа 2004. године, у Великој сали Скупштине АП 

Војводине, са почетком у 10,30 часова 

Седницом је председавао Александар Кравић, потпредседник 
Скупштине Аутономне Покрајине Војводине. 

Од укупног броја посланика седници Скупштине је присуствовало 100 
посланика. 

Одсуство са седнице Скупштине оправдали су посланици: Светислав 

Долапчев, Егереши Шандор, Ђорђе Милошевић, Александар Оџић, Павела 

Јано, др Марија Попин, Драгомир Пудар, Ацко Секулоски, Александар 

Вучковић и Ненад Чанак. Према евиденцији седници Скупштине нису 

присуствовали и посланици: Радосав Гвоздић, др Милан Жигић , Лазар 

Крчмар, Кучера Геза, Ранисав Томислав и Срђан Тешић. 
Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине 

присуствују председник и чланови Извршног већа АП Војводине и 
представници средстава јавног информисања. 

Скупштина је наставила са радом по преосталим тачкама дневног 

реда, који је усвојен 10. августа 2004. године. 

S. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ФОНДА ЗА 
ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈА У ВОЈВОДИНИ "VOJVODINA INVESTMENT 
PROMOTION-VIP" 

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о оснивању 

Фонда за подршку инвестиција у Војводини "Vojvodina investment promotion-
vip" и доставило га Скупштини, на разматрање и доношење. 

Предлог одлуке претходно су разматрали Одбор за привреду и Одбор за 

прописе. Одбори су предлажили Скупштини да размотри Предлог одлуке и 

одлуку донесе у предложеном тексту. 
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Председавајући је отворио претрес. 

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања 
председавајући је констатовао да је Скупштина донела Одлуку о оснивању 

Фонда за подршку инвестиција у Војводини "Vojvodina investment promotion-
vip" са 69 гласова "за". 

б. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈЕ 

Извршно веће дп Војводине прихватило је Предлог за давање концесије 

и упутило га Скупштини, на разматрање. 

Предлог је претходно разматрао Одбор за привреду и предложио 

Скупштини да утврди Предлог за давање концесије. 

Уводно излагање поднео је члан Извршног већа дп Војводине и 

покрајински секретар за привреду, Миодраг Вукотић. 

ПРЕщседавајући је отворио претрес. 
у претресу су учествовали посланици проф. др Драгољуб Живковић и 

Стево Бобић. 

Председавајући је Предлог за давање концесије ставио на гласање. 

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина утврдила 

Предлог за давање концесије, који ће се доставити Влади Републике Србије, 

на даљи поступак, сходно члану 7. став 2. Закона о концесијама, са 72 
гласова "за". 

7. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О КОНТРОЛИ УВОЂЕЊА У 
ПРОИЗВОДЊУ ГЕНЕТИЧКИ МОДИФИКОВАНИХ ОРГАНИЗАМА 

Извршно веће дп Војводине утврдило је Предлог одлуке о контроли 

увођења у производњу генетички модификованих организама и доставило га 

Скупштини, на разматрање и доношење. 

Предлог одлуке претходно су разматрали Одбор за пољопривреду и 

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

. Уводно излагање поднео је члан Извршног већа дп Војводине и 

покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство, мр Игор 

Курјачки. 

Председавајући је отворио претрес. 

у претресу су учествовали посланици Ђерђ Берковић, Мирољуб 

Љешњак, Петар Пешић, Саша Пашић, Бела Тонковић и мр Игор Курјачки, 

покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство. 

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања 

председавајући је констатовао да је Скупштина донела Одлуку о контроли 
увођења у производњу генетички модификованих организама, са 75 гласова 
"за". 
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8. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ САСТАВА 
УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ 

Извршно веће дп Војводине утврдило је Предлог одлуке о утврђивању 

састава Универзитета у Новом Саду и доставило га Скупштини, на 

разматрање и доношење. 

Предлог одлуке претходно су разматрали Одбор за образовање, науку, 

културу, омладину и спорт и Одбор за прописе. Одбори су предложили 

Скупштини да размотри Предлог одлуке и одлуку донесе у предложеном 

тексту. 

Председавајући је отворио претрес. 
У претресу су учествовали посланици проф. др Драгољуб Живковић, 

др Велибор Радусиновић и Живан Милутиновић. 

Проф. др Душан Петровачки, покрајински секретар за науку и 

технолошки развој, обавестио је посланике да је организован скуп од стране 
Матице српске, Огранка Српске академије наука и Универзитета у Новом 

Саду, посвећеном искључиво Михајлу Пупину, нашем великом научнику и 
проналазачу. 

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања 

председавајући је констатовао да је Скупштина донела Одлуку о утврђивању 

састава Универзитета у Новом Саду, са БЗ гласова "за" и 12 "против". 

9. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О 
ОСНИВАЊУ ПЕДАГОШКОГ ФАКУЛТЕТА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ 

Извршно веће дп Војводине утврдило је Предлог одлуке о измени 

Одлуке о оснивању Педагошког факултета у Сремској Митровици и 

доставило га Скупштини, на разматрање и доношење. 

Предлог одлуке претходно су разматрали Одбор за образовање, науку, 

културу, омладину и спорт и Одбор за прописе. Одбори су предложили 

Скупштини да размотри Предлог одлуке и одлуку донесе у предложеном 
тексту. 

Председавајући је отворио претрес. 

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања 
председавајући је констатовао да је Скупштина донела Одлуку о измени 

Одлуке о оснивању Педагошког факултета у Сремској Митровици, са 59 
гласова "за" и 11 "против ". 
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10. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ НАЗИВА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ "ИВО ЛОЛА 
РИБАР" У НОВОМ БЕЧЕЈУ 

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о давању 

сагласности на промену назива Техничке школе "Иво Лола Риба р" у Новом 

Бечеју и доставило га Скупштини, на разматрање и доношење. 

Предлог одлуке претходно су разматрали Одбор за образовање, науку, 

културу, омладину и спорт и Одбор за прописе. Одбори су предложили 

Скупштини да размотри Предлог одлуке и одлуку донесе у предложеном 

тексту. 

Председавајући је отворио претрес. 

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања 

председавајући је констатовао да је Скупштина донела Одлуку о давању 

сагласности на промену назива Техничке школе "Иво Лола Рибар" у Новом 

Бечеју, са б2 гласова "за" и једним "против". 

11. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ДЕКЛАРАЦИЈЕ О 

РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА 

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог декларације о 

равноправности полова и доставило га Скупштини, на разматрање и 

доношење. 

Предлог декларације претходно је разматрао Одбор за равноправност 

полова и предложио Скупштини да донесе Декларацију у предложеном 

тексту. 

Посланик у Скупштини АП Војводине, Ђорђе Суботић поднео је 

Амандман на Предлог декларације. Амандман је достављен Извршном већу 

АП Војводине, ради давања мишљења. Извршно веће није прихватило 

Амандман посланика. 

Уводно излагање поднела је члан Извршног већа АП Војводине и 

покрајински секретар за рад, запошљавање и равноправност полова, мр 

Јелица Рајачић-Чапаковић. 

Председавајући је отворио претрес. 

у претресу су учествовали посланици: Донка Станчић, Јулија Телеки, 

Јасминка (Богдановић) Цвејановић, Златко Милићевић, др Душко 

Радосављевић, Гордана Чомић, Томислав Богуновић и мр Јелица Рајачић

Чапаковић, покрајински секретар за рад, запошљавање и равноправност 
полова. 

Посланик Ђорђе Суботић одустао је од Амандмана који је поднео на 

Предлог декларације о равноправности полова. 

Председавајући је Предлог декларације ставио на гласање. Након 

гласања председавајући је констатовао да је Скупштина донела Декларацију 

о равноправности полова, са б1 гласом "за", два "против" и седам 
уздржаних. 
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12. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАВНОПРАВНОСТИ 
ПОЛОВА 

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о 

равноправности полова и доставило га Скупштини, на разматрање и 

доношење. 

Предлог одлуке претходно су разматрали Одбор за равноправност 
полова и Одбор за прописе и предложили су Скупштини да размотри Предлог 

одлуке и одлуку донесе у предложеном тексту. 

Председавајући је отворио претрес. 

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања 

председавајући је констатовао да је Скупштина донела Одлуку о 
равноправности полова, са 56 гласова "за", два "против" и осам уздржаних. 

13. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА 

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о оснивању 

Покрајинског завода за равноправност полова и доставило га Скупштини, на 

разматрање и доношење. 

Предлог одлуке претходно су разматрали Одбор за равноправност 

полова, Одбор за организацију управе и локалну самоуправу и Одбор за 
прописе. 

Одбор за равноправност полова и Одбор за прописе предложили су 

Скупштини да донесе одлуку са техничком исправком на коју су указали 

одбори, а са којом се сагласио представник предлагача. 

Одбор за организацију управе и локалну самоуправу предложио је 
Скупштини да размотри Предлог одлуке и одлуку донесе у предложеном 

тексту. 

Председавајући је отворио претрес. 

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања 

председавајући је констатовао да је Скупштина донела Одлуку о оснивању 
Покрајинског завода за равноправност полова, са 53 гласова "за", 12 
"против" и три уздржана. 

14. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ 
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2003. ГОДИНУ 

Управни одбор Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине 
поднео је Скупштини АП Војводине Извештај о раду Фонда за развој 
Аутономне Покрајине Војводине за 2003. годину, на разматрање и усвајање. 

Извештај је претходно разматрао Одбор за привреду и предложио је 
Скупштини да усвоји Извештај о раду Фонда. 
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Председавајући је отворио претрес. 

Председавајући је Извештај о раду Фонда за развој Аутономне 

Покрајине Војводине за 2003. годину ставио на гласање. 
На предлог председавајућег утврђен је кворум за даљи рад седнице 

Скупштине. 

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина усвојила 

Извештај о раду Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине за 2003. 
годину, са 61 гласом "за" и два уздржана. 

15. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ АНКЕТНОГ ОДБОРА ЗА 

УТВРЋИВАЊЕ ИСТИНЕ О ДОГАЋАЈИМА У ПЕРИОДУ ОД 1941. ДО 1945. 
ГОДИНЕ У ВОЈВОДИНИ 

Анкетни одбор за утврђивање истине о догађајима у периоду од 1941. 
до 1945. године у Војводини утврдио је текст Извештаја са Предлогом 

закључака и поднео га Скупштини, на разматрање и усвајање. 

Проф. др Драгољуб Живковић, представник Анкетног одбора додатно 

је образложио Извештај Анкетног одбора за утврђивање истине о догађајима 
у периоду од 1941. до 1945. године у Војводини. 

Председавајући је отворио претрес. 

у претресу су учествовали посланици Јулијана Телеки, Варга Ф. 

Јожеф, Бела Тонковић и Иштван Бачкулин. 

Председавајући је Извештај Анкетног одбора са Предлогом закључака 

ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је 

Скупштина усвојила Извештај Анкетног одбора за утврђивање истине о 

догађајима у периоду од 1941. до 1945. године у Војводини и донела 

3акључке, са 62 гласа "за". 
С обзиром да је Скупштина усвојила Извештај Анкетног одбора, у 

складу са чланом 74. став 7. Пословника Скупштине АП Војводине, Анкетни 
одбор престаје са радом. 

16. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 
САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

"ВОЈВОДИНАШУМЕ" 

Извршно веће АП Војводине разматрало је Одлуку о изменама и 
допунама Статута Јавног предузећа "Војводинашуме", коју је Управни одбор 

Јавног предузећа доставио Скупштини, ради давања сагласности и утврдило 

Предлог одлуке о давању сагласности на измене и допуне Статута Јавног 

предузећа "Војводинашуме" и доставило га Скупштини, на разматрање. 

Предлог одлуке о давању сагласности са Одлуком о изменама и 

допунама Статута Јавног предузећа претходно су разматрали Одбор за 

пољопривреду и Одбор за прописе. Одбори су предлажили Скупштини да 

донесе одлуку о давању сагласности у предложеном тексту. 
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Председавајући је отворио претрес. 

На предлог председавајућег утврђен је кворум за даљи рад седнице 

Скупштине. 

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања 

председавајући је констатовао да је Скупштина донела Одлуку о давању 

сагласности на измене и допуне Статута Јавног предузећа "Војводинашуме", 

са 62 гласа "за". 

17. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О 
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА У 

НОВОМ САДУ 

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт Скупштине дп 

Војводине, на седници одржаној 2. августа 2004. године, на основу члана 
191. Пословника Скупштине дп Војводине, утврдио је Предлог одлуке о 

измени Одлуке о именовању чланова Савета Пољопривредног факултета у 

Новом Саду и доставио га Скупштини, на разматрање и доношење. 

Председавајући је отворио претрес. 

У претресу су учествовали посланици Миле Мандић и Славољуб 

Грозданов. 

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања 

председавајући је констатовао да је Скупштина донела Одлуку о измени 

Одлуке о именовању чланова Савета Пољопривредног факултета у Новом 

Саду, са 41 гласом "за", седам "против" и 21 уздржаним. 

18. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ 

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт Скупштине дп 

Војводине, на седници одржаној 2. августа 2004. године, на основу члана 
191. Пословника Скупштине дп Војводине, утврдио је Предлог одлуке о 

именовању чланова Управног одбора Педагошког завода Војводине и 

доставио га Скупштини, на разматрање и доношење. 

Председавајући је отворио претрес. 

У претресу су учествовали посланици: др Велибор Радусиновић, 

Јелена Јевтић и др Душко Радосављевић. 

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања 
председавајући је констатовао да је Скупштина донела Одлуку о именовању 

чланова Управног одбора Педагошког завода Војводине, са 66 гласова "за" и 
седам уздржаних. 
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19. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ 

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт Скупштине АП 

Војводине, на седници одржаној 2. августа 2004. године, на основу члана 
191. Пословника Скупштине АП Војводине, утврдио је Предлог одлуке о 

именовању чланова Надзорног одбора Педагошког завода Војводине и 

доставио га Скупштини, на разматрање и доношење. 

Председавајући је отворио претрес. 

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања 
председавајући је констатовао да је Скупштина донела Одлуку о именовању 

чланова Надзорног одбора Педагошког завода Војводине, са б4 гласова "за" 
и девет уздржана. 

20. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О 

АКАДЕМИЈСКОМ ДОДАТКУ ЧЛАНОВА ВОЈВОЂАНСКЕ 

НАУКА И УМЕТНОСТИ 

МЕСЕЧНОМ 

АКАДЕМИЈЕ 

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт Скупштине АП 

Војводине, на седници одржаној 2. августа 2004. године, на основу члана 
123. Пословника Скупштине АП Војводине, утврдио је Предлог одлуке о 

месечном академијСком додатку чланова Војвођанске академије наука и 
уметности и доставио га Скупштини, на разматрање и доношење. 

Одбор за прописе предложио је Скупштини да разамотри предлог 

одлуке и одлуку донесе у предложеном тексту. 

Извршно веће АП Војводине поднело је Амандман на Предлог одлуке. 

Председавајући је отворио претрес. 
У претресу је учествовао посланик др Велибор Радусиновић. 

Представник предлагача одлуке прихватио је Амандман Извршног већа 

Аутономне Покрајине Војводине, који тиме постаје саставни део Одлуке и о 

њему се посебно не гласа. 

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања 
председавајући је констатовао да је Скупштина донела Одлуку о месечном 

академијском додатку чланова Војвођанске академије наука и уметности, са 

72 гласова "за", осам "против" и два уздржана. 

21. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О 
ОСНИВАЊУ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ 

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о измени 

Одлуке о оснивању Учитељског факултета у Суботици и доставило га 

Скупштини, на разматрање и доношење по хитном поступку. 
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Председавајући је отворио претрес. 

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања 

председавајући је констатовао да је Скупштина донела Одлуку о измени 

Одлуке о оснивању Учитељског факултета у Суботици, са б8 гласова "за", 

једним "против" и шест уздржаних. 

22. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА У ВЕЗИ СА 

ОБЈАВЉИВАЊЕМ У "СЛУЖБЕНОМ ЛИСТУ АП ВОЈВОДИНЕ" 

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ФРУШКЕ ГОРЕ ДО 

2022. ГОДИНЕ 

Републичка агенција за просторно планирање Организациона 
јединица за територију Аутономне Покрајине Војводине доставила је 

Скупштини Предлог закључка у вези са објављивањем у "Службеном листу 
ДП Војводине" Просторног плана подручја посебне намене Фрушке горе до 

2022. године. 
Председавајући је отворио претрес. 

Председавајући је Предлог закључка ставио на гласање. Након гласања 

председавајући је констатовао да је Скупштина донела Закључак у вези са 

објављивањем у "Службеном листу АП Војводине" Просторног плана 

подручја посебне намене Фрушке горе до 2022. године, са 74 гласова "за". 

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке. 

Седница је закључена у 13,25 часова. 

СЕКРЕТАР 

СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ, 

Марија Жекић

ПОТПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ, 

Александар Кравић
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