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ЗАПИСНИК 

са 34. седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 13. 
августа 2004. године, у Великој сали Скупштине АП Војводине, са почетком у 
13,25 часова. 

Седницом је председавао Александар Кравић, потпредседник 

Скупштине АП 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 и Александар 

Вучковић. Према евиденцији седници Скупштине нису присуствовали и 

посланици: Радосав Гвоздић, др Милан Жигић, Лазар Крчмар, Кучера Геза, 

Ранисав Томислав, Срђан Тешић и Ненад Чанак. 
Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине 

присуствују председник и чланови Извршног већа Аутономне Покрајине 

Војводине и представници средстава јавног информисања. 

Председавајући је дао објашњење и образложио да је 34. седница 
Скупштине сазвана у краћем року у складу са чланом 79. став 3. и чланом 

80. став 2. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, ради 

испуњавања законских рокова у вези расписивања избора за избор 

посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине. 

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. 

Предлог дневног реда посланицима је достављен уз сазив за данашњу 

седницу Скупштине. 

Извршно веће АП Војводине доставило је Скупштини АП Војводине на 

основу члана 151. Пословника Скупштине АП Војводине на разматрање по 
хитном поступку - Предлог одлуке о начину финансирања трошкова изборне 

кампање. 

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 Предлог одлуке о начину финансирања трошкова изборне 

кампање донесе по хитном поступку. Након гласања председавајући је 

констатовао да је Скупштина предлог усвојила са б7 гласова "за", 1 гласом 
"против" и три уздржана гласа. 

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

34. седницу Скупштине АП Војводине. Након гласања председавајући је 

констатовао да је Скупштина са б9 гласова "за" и једним уздржаним гласом 

усвојила следећи 



ДНЕВНИ РЕД: 

1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА ТРОШКОВА 
ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ, 

2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА, СЕКРЕТАРА 
И ЧЛАНОВА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ 

ЗАМЕНИКА, 

3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, СЕКРЕТАРА 
И ЧЛАНОВА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ 

ЗАМЕНИКА. 

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 64 
гласа "за" предлог усвојила. 

Затим се прешло на рад по усвојеном дневном реду. 

1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ 

ФИНАНСИРАЊА ТРОШКОВА ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ 

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о начину 

финансирања трошкова изборне кампање и доставило га Скупштини на 

разматрање и доношење, по хитном поступку. 

Председавајући је отворио претрес. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о начину 

финансирања трошкова изборне кампање. Након гласања председавајући је 

констатовао да је Скупштина са 73 гласа "за" донела Одлуку о начину 

финансирања трошкова изборне кампање. 

2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА, СЕКРЕТАРА И ЧЛАНОВА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ 

КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА 

Одбор за организацију управе и локалну самоуправу, на седници 

одржаној 10. августа 2004. године, на основу члана 63. Пословника 

Скупштине АП Војводине, утврдио је Предлог одлуке о разрешењу 

председника, секретара и чланова Покрајинске изборне комисије и њихових 

заменика и доставио га Скупштини на разматрање и доношење. 

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

председника, секретара и чланова Покрајинске изборне комисије и њихових 

заменика. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина 

већином гласова донела Одлуку о разрешењу председника, секретара и 

чланова Покрајинске изборне комисије и њихових заменика. 

З. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА, СЕКРЕТАРА И ЧЛАНОВА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ 

КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА 

Одбор за организацију управе и локалну самоуправу, на седници 

одржаној 10. августа 2004. године, на основу члана 63. Пословника 

Скупштине АП Војводине, утврдио је Предлог одлуке о именовању 

председника, секретара и чланова Покрајинске изборне комисије и њихових 

заменика и доставио га Скупштини на разматрање и доношење. 

Председавајући је отворио претрес. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању 

председника, секретара и чланова Покрајинске изборне комисије и њихових 

заменика. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина 

донела Одлуку о именовању председника, секретара и чланова Покрајинске 

изборне комисије и њихових заменика, са 71 гласом "за" и четири уздржана . 

Председавајући је обавестио посланике, да посланичка питања, 

уколико их имају, писмено доставе Скупштини Аутономне Покрајине 

Војводине. 

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке. 

Седница је закључена у 14,30 часова. 

СЕКРЕТАР 

СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ, 

Марија Жекић

ПОТПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ, 

Александар Кравић
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