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ЗАПИСНИК 

са 4. седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 

6. фебруара 2001. године, у Великој сали Скупштине АП Војводине . 

Седница је почела у 11,25 часова. 

Седници је председавао Ненад Чанак, председник Скупштине 

АП Војводине. 

Од 120 седници је присуствовало 114 посланика. 
Одсуство са седнице Скупштине оправдали су посланици: др 

Предраг Ђурић, Пал мр Тибор и Живица Предојев . Према евиденцији 

седници Скупштине нису присуствовали и посланици: проф. др 

Момчило Грубач , Борислав Новаковић и Томислав Ранисав . 
Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине 

присуствује председник и чланови Извршног већа АП Војводине и 

представници средстава јавног информисања. 

Одбор за ' утврђивање истоветности покр~инских 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. 
Записник са з. седнице Скупштине Аутономне Покрајине 

Војводине , одржане 21. децембра 2001. године достављен је 
посланицима уз сазив за 4. седницу Скупштине . Председавајући је 

записник ставио на гласање. Након гласања председавајући је 

констатовао да је Скупштина једногласно усвојила записник са з . 

седнице одржане 21. децембра 2000. године, са исправком коју је 
предложио посланик Јано Павела. 

Извршно веће АП Војводине доставило је Скупштини АП 

Војводине на разматрање по хитном поступку, у складу са чланом 91. 
Пословника Скупштине АП Војводине, Предлог одлуке о оснивању 

Покрајинског фонда за развој пољопривреде и Предлог одлуке о 

измени и допуни Одлуке о начину утврђивања плата, накнада и других 

примања запослених и изабраних, именованих, односно постављених 
лица у покрајинским органима. 

На основу члана 92. Пословника Скупштине АП Војводине , о 

предлогу да се одлука донесе по хитном поступку Скупштина одлучује 

као о претходном питању, пре утврђивања дневног реда. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о 

оснивању Покрајинског фонда за развој пољопривреде. Након гласања 

председавајући је констатовао да је усвојен предлог Извршног већа 

АП Војводине да се Предлог одлуке о оснивању Покрајинског фонда за 

развој пољопривреде донесе по хитном поступку. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о измени 

и допуни Одлуке о начину утврђивања плата, накнада и других 

примања запослених и изабраних, именованих, односно постављених 
лица у покрајинским органима. Након гласања председавајући је 

констатовао да је Скупштина једногласно усвојила Предлог Извршног 

већа АП Војводине да се Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о 
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начину утврђивања плата, накнада и других примања запослених и 

изабраних, именованих, односно постављених лица у покрајинским 

органима, донесе по хитном поступку. 

Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања 

достави о је Скупштини дп Војводине на разматрање по хитном 

поступку, у складу са чланом 91. Пословника Скупштине дп Војводине 
Предлог одлуке о допуни Одлуке о посланицима на сталном раду у 

Скупштини Дутономне Покрајине Војводине. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о допуни 

Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини Дутономне 

Покрајине Војводине. Након гласања председавајући је констатовао да 

је Скупштина једногласно усвојила предлог Одбора да се Предлог 
одлуке о допуни Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини 

Дутономне Покрајине Војводине донесе по хитном поступку. 

Гордана Чомић, потпредседник Скупштине дп Војводине, 

поднела је оставку на функцију потпредседника Скупштине дп 

Војводине, због избора на другу функцију, која је достављена 
председнику Скупштине дп Војводине 5. фебруара 2001. године. 

Председавајући је предложио да се дневни ред седнице допуни 

новом тачком дневног реда - Предлог одлуке о разрешењу 

потпредседника Скупштине дп Војводине. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о 

разрешењу потпредседника Скупштине дп Војводине. Након гласања 

председавајући је констатовао да је Скупштина једногласно усвојила 

предлог да се предложени дневни ред допуни новом тачком дневног 

реда - Предлог одлуке о разрешењу потпредседника Скупштине дп 

Војводине. 

Др Предраг Филипов, члан Извршног већа дп Војводине и 

покрајински секретар за здравство, рад и социјалну политику поднео 

је оставку на ову функцију, која је достављена председнику Скупштине 

ДП Војводине 5. Фебруара 2001. године. 
Председавајући је предложио да се дневни ред седнице допуни 

новом тачком дневног реда - Предлог одлуке о разрешењу члана 

Извршног већа дп Војводине. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о 

разрешењу члана Извршног већа дп Војводине. Након гласања 

председавајући је констатовао да је Скупштина једногласно усвојила 

предлог да се предложени дневни ред допуни новом тачком дневног 

реда - Предлог одлуке о разрешењу члана Извршног већа дп 

Војводине. 

у складу са чланом 21. Пословника Скупштине дп Војводине 
председнику је поднет предлог кандидата за избор потпредседника 
Скупштине дп Војводине. 

Председавајући је предложио да се дневни ред седнице допуни 

новом тачком дневног реда Предлог одлуке о избору 
потпредседника Скупштине дп Војводине. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о избору 

потпредседника Скупштине дп Војводине. Након гласања 

председавајући је констатовао да је Скупштина једногласно усвојила 
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предлог да се предложени дневни ред допуни новом тачком дневног 

реда - Предлог одлуке о избору потпредседника Скупштине АП 

Војводине . 

Председник Извршног већа АП Војводине достави о је 

Скупштини предлог за избор чланова Извршног већа АП Војводине. 
Председавајући је предложио да се дневни ред седнице допуни 

новом тачком дневног реда - Предлог одлуке о избору чланова 
Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о избору 
чланова Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине. Након 

гласања председавајући је констатовао да је Скупштина једногласно 

усвојила предлог да се предложени дневни ред Скупштине допуни 

новом тачком дневног реда - Предлог одлуке о избору чланова 
Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине. 

Посланички колегијум Демократске опозиције Србије за 
Војводину утврдио је Предлог одлуке о изменама и допунама 

Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, с предлогом 

да се одлука у смислу члана 91 . Пословника Скупштине АП Војводине 
донесе по хитном поступку. 

Председавајући је предложио да се дневни ред седнице допуни 

новом тачком дневног реда - Предлог одлуке о изменама и допунама 

Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о 

изменама и допунама Пословника Скупштине Аутономне Покрајине 

Војводине. Након гласања председавајући је констатовао да је 

Скупштина једногласно усвојила предлог да се предложени дневни ред 

допуни новом тачком дневног реда - Предлог одлуке о изменама и 

допунама Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине. 

Пре преласка на утврђивање дневног реда седнице, Скупштини 

се обратила Гордана Чомић, потпредседник Скупштине , са 

информацијом да је запаљено возило , у коме је могао настрадати 

председник Посланичке групе ДОС-а у Народној скупштини Републике 
Србије , Чедомир Јовановић. 

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

дневни ред предложен за четврту седницу Скупштине, с тим што је 

допуњен са предлозима одлука за које је одлучено да се разматрају по 

хитном поступку. Након гласања председавајући је констатовао да је 

једногласно усвојен следећи 

ДНЕВНИ РЕД : 

1. ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 

ЈАВНИМ ПРИХОДИМА И ЈАВНИМ РАСХОДИМА, 

2. ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈИ , 

3. ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРАВОСУДНОМ ИСПИТУ , 

4. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЈЕСЕЊЕ БЕРБЕ И СЕТВЕ У 
2000. ГОДИНИ И ПРИПРЕМАМА ЗА ПРОЛЕЋНУ СЕТВУ У 
2001. ГОДИНИ У АП ВОЈВОДИНИ , 
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5. СТАЊЕ И ПРОБЛЕМИ У СТОЧАРСТВУ , 

6. ИНФОРМАЦИЈА О УПИСУ СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ 
СТУ ДИЈА У ВИШИМ ШКОЛАМА У АП ВОЈВОДИНИ И НА 
ФАКУЛТЕТИМА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ У ШКОЛСКОЈ 
2000/2001. ГОДИНИ , 

7. ИНФОРМАЦИЈА О СНАБДЕВАЊУ РОТО-ПАПИРОМ НОВИН
СКО-ИЗДАВАЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА, 

8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ФОНДА ЗА 
РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ, 

9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ 
УТВРЂИВАЊА ПЛАТА, НАКНАДА И ДРУГИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕ
НИХ И ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ, ОДНОСНО ПОСТАВЉЕНИХ 

ЛИЦА У ПОКРАЈИНСКИМ ОРГАНИМА, 

1 ОЛРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПОСЛАНИЦИМА НА 
СТАЛНОМ РАДУ У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ , 

11ЛРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПОТПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ , 

12ЛРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ИЗВРШНОГ ВЕЋААУТО
НОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, 

1 ЗЛРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПОТПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, 

14ЛРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ИЗВРШНОГ ВЕЋА АУТО

НОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, 

15ЛРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА 

СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ . 

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 предлог једногласно усвојен. 

ПРВА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА 

И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЈАВНИМ ПРИХОДИМА И ЈАВНИМ 
РАСХОДИМА 

Извршно веће дп Војводине упутило је Скупштини дп Војводине 

Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавним приходима и 

јавним расходима. 

Предлог закона претходно су размотрили Одбор за буџет и 
финансије и Одбор за прописе . Одбори су предложили Скупштини да 
размотри и утврди Предлог закона о изменама и допунама Закона о 

јавним приходима и јавним расходима. 

Уводно излагање поводом Предлога закона поднео је члан 

Извршног већа и покрајински секретар за финансије , Ђорђе Мисиркић. 
Председавајући је отворио претрес. 

у претресу су учествовали посланици: Илија Војиновић, Стеван 

Коларевић, Богољуб Тркуља, Славољуб Грозданов, Љубомир Коларов , 
проф. др Драгољуб Живковић, Бранислав Мијатов и Ненад Чанак . 
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Председавајући је ставио на гласање Предлог закона о 
изменама и допунама Закона о јавним приходима и јавним расходима. 
Након гласања председавајући је констатовао да је са два гласа 

" против" и 12 "уздржаних" Скупштина утврдила Предлог закона о 
изменама и допунама Закона о јавним приходима и јавним расходима, 
који ће се доставити Народној скупштини Републике Србије на 
разматрање и одлучивање. 

ДРУГА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА 

И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЕКСПРОПРИЈАЦИЈИ 

Извршно веће АП Војводине упутило је Скупштини АП Војводине 
Предлог закона о изменама и допунама Закона о експропријацији . 

Предлог закона претходно су размотрили Одбор за 

организацију и рад управе и Одбор за прописе. Одбори су предложили 
Скупштини да размотри и утврди Предлог закона о изменама и 

допунама Закона о експропријацији. 

Уводно излагање поводом Предлога закона поднео је члан 

Извршног већа и покрајински секретар за остваривање права 

националних мањина, управу и прописе, др Тамаш Корхец . 

Председавајући је отворио претрес. 

у претресу су учествовали посланици: Јелена Јевтић и Богољуб 
Тркуља. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог закона о 

изменама и допунама Закона о експропријацији. Након гласања 

председавајући је констатовао да је Скупштина једногласно утврдила 

Предлог закона о изменама и допунама Закона о експропријацији, који 

ће се доставити Народној скупштини Републике Србије на разматрање 
и одлучивање . 

ТРЕЋА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ДОПУНАМА 

ЗАКОНА О ПРАВОСУДНОМ ИСПИТУ 

Извршно веће АП Војводине упутило је Скупштини АП Војводине 

Предлог закона о изменама и допунама Закона о правосудном испиту. 

Предлог закона претходно су размотрили Одбор за 
организацију и рад управе и Одбор за прописе. 

Одбор за организацију и рад управе је предложио Скупштини да 
размотри и утврди Предлог закона о допунама Закона о правосудном 

испиту. 

Одбор за прописе предложио је Скупштини да утврди текст 
Предлога закона са исправкама, које су наведене у извештају Одбора, 

са којима се сагласи о представник предлагача, чиме су постале 

саставни део Предлога закона и о њима се посебно не гласа. 
Посланик Ђорђе СуБОТИћ поднео је Амандман на Предлог 

закона. Амандман је достављен Извршном већу АП Војводине, ради 

давања мишљења. Извршно веће АП Војводине је прихватило поднети 

Амандман, који је на тај начин постао саставни део Предлога закона и 
о њему се посебно не гласа. 
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--------- ------------ .-

Уводно излагање поводом Предлога закона поднео је члан 

Извршног већа и покрајински секретар за остваривање права 

националних мањина, управу и прописе, др Тамаш Корхец. 

Председавајући је отворио претрес. 

У претресу су учествовали посланици: Радосав Гвоздић и Ђура 

Милошев. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог закона о 

изменама и допунама Закона о правосудном испиту. Након гласања 

председавајући је констатовао да је са осам "уздржаних" гласова 

Скупштина утврдила Предлог закона о изменама и допунама Закона о 

правосудном испиту, који ће се доставити Народној скупштини 

Републике Србије на разматрање и одлучивање. 

ЧЕТВРТА тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ЈЕСЕЊЕ БЕРБЕ И СЕТВЕ У 2000. ГОДИНИ И ПРИПРЕМАМА ЗА 
ПРОЛЕnНУ СЕТВУ У 2001. ГОДИНИ У АП ВОЈВОДИНИ 

Извршно веће дп Војводине упутило је Скупштини дп Војводине 

Извештај о реализацији јесење бербе и сетве у 2000. години и 
припремама за пролећну сетву у 2001. години У дп Војводини , са 

Предлогом закључака. 

Извештај је претходно размотрио Одбор за пољопривреду и 
село и предложио Скупштини да размотри Извештај и донесе 

Закључке у предложеном тексту. 

Уводно излагање поводом Извештаја поднео је члан Извршног 

већа и покрајински секретар за пољопривреду, мр Игор Курјачки. 

Председавајући је отворио претрес. 

У претресу су учествовали посланици: Ђорђе Милић , 

др Радомир Поповић , Богољуб Тркуља, Златимир Момиров, Влада 
Вученовић , Саша Пашић, Златко Хекељ, Славко Ђорђевић, Владимир 

Куручев, Томислав Богуновић и Петар Илић . 

Председавајући је ставио на гласање Извештај о реализацији 

јесење бербе и сетве у 2000. години и припремама за пролећну сетву у 
2001 . години У дп Војводини, са Предлогом закључака. Након гласања, 

председавајући је констатовао да је Скупштина једногласно усвојила 

Извештај о реализацији јесење бербе и сетве у 2000. години и 
припремама за пролећну сетву у 2001 . години У дп Војводини и донела 

ЗАКЉУЧКЕ 

1. Тражи се од Владе Републике Србије , надлежних 
министарстава за пољопривреду, енергетику и индустрију да усвоје 

Програм припреме за реализацију пролећних радова и сетве у 2001 . 
години , као и Оперативни план обезбеђења основним 
репроматеријалима. 

2. Задужује се Извршно веће дп Војводине да се путем 
оперативне сарадње са надлежним органима Републике Србије и 

савезним министарствима, непосредно укључи у решавање свих 

питања од којих зависи успешна реализација пролећних радова у 
Војводини. 
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ПЕТА тачка дневног реда: СТАЊЕ И ПРОБЛЕМИ У 

СТОЧАРСТВУ 

Извршно веће АП Војводине упутило је Скупштини АП Војводине 

материјал Стање и проблеми у сточарству, са Предлогом закључака. 
Материјал Стање и проблеми у сточарству је претходно 

размотрио Одбор за пољопривреду и село и предложио Скупштини да 
размотри материјал и донесе Закључке у предложеном тексту. 

Уводно излагање поводом материјала Стање и проблеми у 
сточарству поднео је члан Извршног већа и покрајински секретар за 

пољопривреду, мр Игор Курјачки. 

Председавајући је отворио претрес . 

у претресу су учествовали посланици: др Радомир Поповић , 

Саша Пашић и Златимир Момиров. 

Председавајући је ставио на гласање материјал Стање и 

проблеми у сточарству, са Предлогом закључака. Након гласања , 
председавајући је констатовао да је Скупштина једногласно усвојила 

материјал Стање и проблеми у сточарству и донела 

ЗАКЉУЧКЕ 

1. Предлаже се Влади Републике Србије да сагледа могућности 
повећања средстава из Аграрног буџета намењених унапређењу и 
развоју сточарства и да обезбеди произвођачима редовну исплату 
регреса, премија, кредита за обнову сточног фонда и других 
субвенција. 

2. Имајући у виду низак ниво производње кукуруза, као 

основног енергетског хранива за стоку, као и дефицит овог хранива на 

тржишту, па и енормни раст цена, неопходно је да Савезна и 

Републичка влада обезбеде увоз одређених количина кукуруза, уз 

укидање прелевмана и царина на увоз , и укључивање робних резерви у 
откуп кукуруза на домаћем тржишту па и увоз , у циљу повољнијег 

снабдевања сточара овом храном . 
3. Задужује се Извршно веће АП Војводине да у оквиру Савета 

за развој села, пољопривреде и прехрамбене индсутрије Извршног 
већа АП Војводине (Одбор за сточарство и ветеринарство) , у што 
краћем времену сачини целовит предлог мера и активности , које ће 

помоћи санирање постојеће ситуације и обезбедити даље унапређење 
сточарске производње . 

Председавајући је одредио паузу од једног сата. 

Пре наставка седнице , утврђен је кворум за даљи рад седнице 

Скупштине. 
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ШЕСТ А тачка дневног реда: ИНФОРМАЦИЈА О УПИСУ 

СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА У ВИШИМ ШКОЛАМА У 
АП ВОЈВОДИНИ И НА ФАКУЛТЕТИМА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ 

САдУ У ШКОЛСКОЈ 2000/2001. ГОДИНИ 
Извршно веће дп Војводине упутило је Скупштини дп Војводине 

Информацију о упису студената у прву годину студија у вишим 

школама у дп Војводини и на факултетима Универзитета у Новом 

Саду у школској 2000/2001. години, са Предлогом закључака. 

Информацију су претходно размотрили Одбор за образовање, 
науку, културу, омладину и спорт и Одбор за међунационалне односе . 
Одбори су предложили Скупштини да усвоји Информацију и донесе 
Закључке у предложеном тексту. 

Уводно излагање поводом Информације поднео је члан 

Извршног већа и покрајински секретар за културу, образовање и 
науку, Буњик Золтан. 

Председавајући је отворио претрес. 

У претресу су учествовали посланици: проф. др Драгољуб 
Живковић, Славољуб Грозданов, Милан Мицић, Јонике Тођераш, Бела 
Тонковић, Кунтић Калман, Ненад Чанак, Кучера Геза, Лоди др Габор, 
Данка Станчић, др Велибор Радусиновић, др Бранислав Даничић и 
Томислав Богуновић. 

Председавајући је ставио на гласање Информацију о упису 

студената у прву годину студија у вишим школама у дп Војводини и на 

факултетима Универзитета у Новом Саду у школској 2000/2001 . 
години, са Предлогом закључака. Након гласања председавајући је 

констатовао да је са једним гласом "против" и шест "уздржаних" 

гласова Скупштина усвојила Информацију о упису студената у прву 

годину студија у вишим школама у дп Војводини и на факултетима 

Универзитета у Новом Саду у школској 2000/2001. години и донела 

ЗАКЉУЧКЕ 

1. Предлаже се Министарству просвете и спорта Републике 
Србије, да свеобухватном анализом утврди разлоге који су довели до 
мањег интересовања кандидата за производне факултете -
технологију, грађевину, природно-математичке науке, технику и да 

предложи конкретне стимулативне мере, као што су стипендирање , 

кредитирање, смештај у студентске домове, којима би се повећало 
интересовање за ова веома значајна занимања. 

2. Задужује се Извршно веће дп Војводине да за прву наредну 

седницу Скупштине дп Војводине припреми одлуку којом ће се 

утврдити право кандидата за упис на вишу школу и факултет, који су 

средње образовање стекли на језику националне мањине, да полажу 
класификациони испит, пријемни испит и испит за проверу склоности и 

способности на језику на коме су стекли средње образовање, у складу 
са кадровским могућностима виших школа и факултета у дп 

Војводини. 
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З. Захтева се од Владе Републике Србије да преиспита реалност 
висине школарина у вишим школама и на факултетима и обезбеди 
њихово уплаћивање у више рата. 

4. Задужује се Извршно веће АП Војводине да и даље прати 

проблематику уписа студената у прву годину студија у вишим 
школама у АП Војводини и на факултетима Универзитета у Новом 

Саду. 

СЕДМА тачка дневног реда: ИНФОРМАЦИЈА О 

СНАБДЕВАЊУ РОТО-ПАПИРОМ НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЈА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 

ВОЈВОДИНА 

Извршно веће АП Војводине упутило је Скупштини АП Војводине 

Информацију о снабдевању рото-папиром новинско-издавачких 
организација чији је основач Аутономна Покрајина Војводина, са 

Предлогом закључака. 

Информацију је претходно размотрио Одбор за информисање и 
предложио Скупштини да усвоји Информацију и донесе Закључке у 

предложеном тексту. 

Уводно излагање поводом Информације поднео је члан 

Извршног већа и покрајински секретар за информације, Рафаил 

Русковски. 

Председавајући је отворио претрес. 

У претресу су учествовали посланици: Ишпановић Иштван и 

Богољуб Тркуља. 
Председавајући је ставио на гласање Информацију о 

снабдевању рото-папиром новинско-издавачких организација чији је 
рсновач Аутономна Покрајина Војводина, са Предлогом закључака. 

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина 

једногласно усвојила Информацију о снабдевању рото-папиром 
новинско-издавачких организација чији је основач Аутономна 

Покрајина Војводина и донела 

ЗАКЉУЧКЕ 

1. Обавезују се органи управљања и руковођења новинско
издавачкх предузећа, чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина, 

да што пре ажурирају своје укупно финансијско пословање и измире 

дуговања, односно потраживања, укључујући и ЈП "Матроз". 

2. Налаже се органима руковођења и управљања ЈП "Дневник" 
Холдинг и ЈП "Форум Холдинг да што пре оцене оправданост 

актуелних тиража листова од интереса за Покрајину, сведу их на 

реални ниво и на тај начин смање неоправдано високу ремитенду и 

укупне трошкове њиховог издвања. 

З. Задужује се Извршно веће АП Војводине да одмах ступи у 

контакт са надлежним органима Владе Републике Србије ради 

договора о заједничком наступу према Нафтној индустрији Србије 
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ради измирења међусобних обавеза и стварања повољнијих услова за 
што сигурнију и јефтинију производњу рото-папира у ЈП "Матроз" за 

потребе графичке индустрије земље у целини, а у оквиру тога и 
штампарија "Дневника" и "Форума". 

4. Задужује се Извршно веће АП Војводине да у зависности од 

износа средстава у Буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2001. 
годину, обезбеди средства у складу са "Одлуком о критеријумима за 
обезбеђивање дела средстава из буџета АП Војводине за 
финансирање издавања листова", у циљу омогућавања нормалног 

функционисања новинско-издавачких предузећа чији је оснивач АП 

Војводина. 

ОСМА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

ПОКРАЈИНСКОГ ФОНдА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ 

Извршно веће АП Војводине упутило је Скупштини АП Војводине 

Предлог одлуке о оснивању Покрајинског фонда за развој 

пољопривреде, на разматрање и доношење по хитном поступку. 

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за 
пољопривреду и село, Одбор за буџет и финансије и Одбор за 
прописе. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и 

Одлуку донесе у предложеном тексту. 

Посланици Петар Пешић и Никола Шимулак, поднели су 

амандмане на Предлог одлуке. Амандмани су достављени Извршном 

већу АП Војводине ради давања мишљења. 

Извршно веће АП Војводине није прихватило поднете 

амандмане. 

Одбор за пољопривреду и село на седници одржаној пре 
почетка седнице Скупштине размотрио је поднете амандмане 

посланика Петра Пешића и Николе Шимулака. Амандман посланика 

Петра Пешића није прихваћен од стране Одбора. Посланик Никола 
Шимулак је на седници Одбора одустао од поднетог Амандмана. 

Уводно излагање поводом Предлога одлуке поднео је члан 

Извршног већа и покрајински секретар за пољопривреду, мр Игор 

Курјачки. 

Председавајући је отворио претрес. 

у претресу су учествовали посланици: Миле Мандић, Петар 

Пешић, Славко Ђорђевић и Саша Пашић. 

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика 

Петра Пешића. Након гласања председавајући је констатовао да је са 

три "уздржана" гласа усвојен Амандман посланика Петра Пешића. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о 

оснивању Покрајинског фонда за развој пољопривреде. Након гласања 

председавајући је констатовао да је Скупштина једногласно донела 

Одлуку о оснивању Покрајинског фонда за развој пољопривреде. 
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ДЕВЕТА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И 

ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ УТВРЂИВАЊА ПЛАТА, НАКНАдА И 

ДРУГИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ, 

ОДНОСНО ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ПОКРАЈИНСКИМ ОРГАНИМА 

Извршно веће АП Војводине упутило је Скупштини АП Војводине 

Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о начину утврђивања плата, 

накнада и других примања запослених и изабраних, именованих, 
односно постављених лица у покрајинским органима, на разматрање и 

доношење по хитном поступку. 

Предлог одлуке претходно је размотрио Одбор за 
административна и мандатно-имунитетска питања и предложио 

Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном 

тексту. 

Уводно излагање поводом Предлога одлуке поднео је члан 

Извршног већа и покрајински секретар за остваривање права 

националних мањина, управу и прописе, др Тамаш Корхец. 

Председавајући је отворио претрес. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о измени и 

допуни Одлуке о начину утврђивања плата, накнада и других примања 

запослених и изабраних, именованих, односно постављених лица у 
покрајинским органима. Након гласања председавајући је констатовао 

да је Скупштина једногласно донела Одлуку о измени и допуни Одлуке 

о начину утврђивања плата, накнада и других примања запослених и 

изабраних, именованих, односно постављених лица у покрајинским 
органима. 

ДЕСЕТА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНИ 

ОДЛУКЕ О ПОСЛАНИЦИМА НА СТАЛНОМ РАДУ У СКУПШТИНИ 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања на 
основу члана 50. и 159. Пословника Скупштине АП Војводине, утврдио 
је на седници одржаној 6. фебруара 2001. године Предлог одлуке о 
допуни Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини 
Аутономне Покрајине Војводине и упутио га Скупштини на разматрање 

и доношење. 

Председавајући је отворио претрес . 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о допуни 
Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне 

Покрајине Војводине. Након гласања председавајући је констатовао да 

је Скупштина једногласно донела Одлуку о допуни Одлуке о 

посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине 

Војводине. 
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ЈЕдАНАЕСТА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О 

РАЗРЕШЕЊУ ПОТПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ 

ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

Гордана Чомић, поднела је председнику Скупштине Аутономне 

Покрајине Војводине, на основу члана 26. став 3. Пословника 

Скупштине АП Војводине, оставку на функцију потпредседника 

Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, због избора за 
потпредседника Народне скупштине Републике Србије. 

Након допунског образложења Гордане Чомић, потпредседника 
Скупштине о поднетој оставци, председавајући је отворио претрес. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о 

разрешењу Гордане Чомић функције потпредседника Скупштине 

Аутономне Покрајине Војводине. Након гласања председавајући је 

констатовао да је Скупштина једногласно донела Одлуку о разрешењу 

Гордане Чомић функције потпредседника Скупштине Аутономне 

Покрајине Војводине. 

ДВАНАЕСТА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О 

РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ИЗВРШНОГ BEnA АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ 

Др Предраг Филипов, поднео је председнику Скупштине 

Аутономне Покрајине Војводине, на основу члана 129. Пословника 

Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, оставку на функцију 

члана Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине и покрајинског 

секретара за здравство, рад и социјалну политику. 

Након допунског образложења др Предрага Филипова, члана 
Извршног већа и покрајинског секретара за здравство, рад и 

социјалну политику о поднетој оставци, председавајући је отворио 

претрес. 

По члану 39. став 5. Статута Одлука је донета ако је за њу 
гласала већина од укупног броја посланика. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о 

разрешењу члана Извршног већа АП Војводине и покрајинског 

секретара за здравство, рад и социјалну политику. Након гласања 

председавајући је констатовао да је Скупштина већином од укупног 

броја посланика донела Одлуку о разрешењу члана Извршног већа АП 
Војводине и покрајинског секретара за здравство, рад и социјалну 

политику. 
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ТРИНАЕСТА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О 

ИЗБОРУ ПОТПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ 

ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

Група посланика је у складу са чланом 21. Пословника 

Скупштине АП Војводине доставила предлог председнику Скупштине 

АП Војводине за избор потпредседника Скупштине АП Војводине, 
др Предрага Филипова. 

Председавајући је отворио претрес. 

Пошто је предложено онолико кандидата за потпредседника 

Скупштине колико се потпредседника бира, по Пословнику (члан 24.) 
гласа се јавно уколико Скупштина не одлучи да се гласа тајно. 

Пошто није било других предлога Скупштина је одлучила да се о 
избору потпредседника гласа јавно. 

Председавајући је ставио на гласање предлог да се за 

потпредседника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине изабере 
кандидат др Предраг Филипов. Након гласања председавајући је 

констатовао да је Скупштина већином гласова присутних посланика 

донела Одлуку о избору потпредседника Скупштине Аутономне 

Покрајине Војводине, др Предрага Филипова. 

Председавајући је честитао потпредседнику на избору. 

ЧЕТРНАЕСТА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О 

ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ИЗВРШНОГ ВЕЋА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ 

Председник Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине 

достави о је, на основу члана 37. Статута Аутономне Покрајине 

Војводине и члана 117. Пословника Скупштине АП Војводине, предлог 
за избор два члана Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине. 

Председавајући је отворио претрес. 

По члану 37. Статута члан Извршног већа АП Војводине је 

изабран ако је за његов избор гласала већина од укупног броја 
посланика. 

О избору Извршног већа АП Војводине одлучује се тајним 
гласањем уколико Скупштина не одлучи да се гласа јавно (члан 118. 
став 2. Пословника Скупштине АП Војводине). 

Председавајући је предложио да се о избору чланова Извршног 
већа гласа јавно. 

Председавајући је ставио на гласање предлог да се избор 

чланова Извршног већа изврши јавним гласањем. Након гласања 

председавајући је констатовао да је Скупштина једногласно усвојила 

предлог да се о избору чланова Извршног већа гласа јавно. 
Председавајући је ставио на гласање предлог о избору чланова 

Извршног већа АП Војводине. Након гласања председавајући је 

констатовао да је са три "уздржана" гласа већином гласова од укупног 

броја посланика Скупштина изабрала за чланове Извршног већа 
Аутономне Покрајине Војводине 

- проф. др Љиљану Чонкић и 

- др Душана Божића. 
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На основу члана 4. Одлуке о организацији и начину рада 

Извршног већа дп Војводине, изабрани чланови Извршног већа дп 

Војводине положили су пред Скупштином заклетву. 

Председавајући је у име Скупштине и своје лично име честитао 

на избору члановима Извршног већа дп Војводине. 

ПЕТНАЕСТА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О 

ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

Посланички колегијум Демократске опозиције Србије за 
Војводину на основу члана 29. став 2. Пословника Скупштине дп 

Војводине утврдио је Предлог одлуке о изменама и допунама 

Пословника Скупштине дп Војводине и достави о га на разматрање и 

доношење по хитном поступку. 

Председавајући је отворио претрес. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о 

изменама и допунама Пословника Скупштине дп Војводине. Након 

гласања председавајући је констатовао да је Скупштина једногласно 

донела Одлуку о изменама и допунама Пословника Скупштине дп 

Војводине. 

Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду, прешло се на 

ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА. 

Председавајући је подсетио посланике да су на трећој седници 

Скупштине дп Војводине, одржаној 21. децембра 2000. године, 
посланичка питања поставили посланици: Егереши Шандор, Пушкаш 

Карољ, проф. др Драгољуб Живковић, Пал мр Тибор, Телеки Јулија, 
Милан Мицић, Бранислав Мијатов, Бачкулин дипл. инж. Иштван (два 

посланичка питања), Павела Јано (два посланичка питања), Петар 

Пешић (два посланичка питања), Томислав Богуновић (два посланичка 

питања), Лоди др Габор (два посланичка питања) и Бранислав 
Бараксадић (три посланичка питања). 

Председавајући је поставио питање посланицима који су добили 

одговор на посланичка питања, да ли желе да користе једно од права 

утврђених у члану 138. Пословника Скупштине дп Војводине. 
Посланици Томислав Богуновић и Бранислав Мијатов 

обавестили су Скупштину да нису задовољни добијеним одговором на 
постављена посланичка питања која су поставили на трећој седници 

Скупштине и поставили су Допунска посланичка питања. 
Затим се прешло на постављање посланичких питања. 

Посланичка питања у усменом облику поставили су посланици: Ђорђе 

Милошевић, Петар Илић, Лоди др Габор, Златимир Момиров, проф. др 
Драгољуб Живковић, Бранислав Мијатов (два посланичка питања), 
Зорица Бундало (три посланичка питања) и Богољуб Тркуља (шест 
посланичких питања). 
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-. 
Посланичка питања у писменом облику поставили су посланици: 

Ђорђе Милић , Миленко Јекић, Петар Пејин (два посланичка питања) и 

Ђорђе Суботић (четири посланичка питања) . 

Стенограм са ове седнице саставни је део записника. 

Седница је закључена у 17,45 часова. 

СЕКРЕТАР 

СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ, 

Марија Жекић Ј:. 

~Uj{) {Ltmf 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ, 

Ненад Чана 
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