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ЗАПИСНИК 

са Седме седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине , одржане 11. јула 2001. године , у Великој 

сали Скупштине АП Војводине . 

Седница је почела у 11 ,35 часова . 

Седници је председавао до усвајања дневног реда Ненад Чанак , председник Скупштине АП 

Војводине . Након усвајања дневног реда седницом је председавао др Предраг Филипов , потпредседник 

Скупштине АП Војводине. 

Од 120 седници је присуствовало 99 посланика. 
Одсуство са седнице Скупштине оправдали су посланици: Илија Војиновић , проф . др Момчило 

Грубач , др Бранислав Даничић , Ђорђе Мисиркић , Нача Иштван , Пал мр Тибор и Гордана Чомић . Према 
евиденцији седници Скупштине нису присуствовали посланици : др Ђорђе Богдановић , Зоран Велимировић , 

Радосав Гвоздић , Ишпановић Иштван , Миленко Јекић , Александар Јевтић , Јухас Атила, Кучера Геза, др 

Љубомир Миленковић , др Марија Попин, Живица Предојев, Слободан Симић , Душан Стојковић и Фехер 

Иштван . 

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине присуствује председник и чланови 

Извршног већа АП Војводине и представници средстава јавног информисања. 

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 . 
Записник са Шесте седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине , одржане 24. и 28. маја 

2001 . године , достављен је посланицима уз сазив за Седму седницу Скупштине. Председавајући је записник 

ставио на гласање . Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина једногласно усвојила 

записник са Шесте седнице одржане 24. и 28. маја 2001 . године. 
Посланик проф. др Драгољуб Живковић предложио је да се дневни ред Седме седнице 

Скупштине допуни новом тачком дневног реда - Информација о поступању у Народној скупштини 

Републике Србије са амандманима које је Скупштина АП Војводине поднела на предлоге републичких закона 
којима се уређује поступак приватизације. 

Председавајући је ставио на гласање предлог да се предложени дневни ред Седме седнице 
Скупштине допуни новом тачком дневног реда - Информација о поступању у Народној скупштини 

Републике Србије са амандманима које је Скупштина АП Војводине поднела на предлоге републичких закона 
којима се уређује поступак приватизације . Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина 

једногласно усвојила предлог. 

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 изменама Одлуке 
о "Дневник" Холдинг јавном предузећу за новинско-издавачку делатност , Предлог одлуке о изменама 

Одлуке о "Форум" Холдинг јавном предузећу за новинско-издавачку делатност , Предлог одлуке о изменама 

Одлуке о Новинско-издавачком јавном предузећу "Хет нап", Предлог одлуке о изменама Одлуке о 

Новинско-издавачкој установи "Руске слово", Предлог одлуке о изменама Одлуке о Новинско-издавачкој 

установи "Либертатеа" , Предлог одлуке о изменама Одлуке о Новинско-издавачкој установи " Руске слово" 
и Предлог одлуке о изменама Одлуке о Новинско-издавачкој установи "Хлас људу". 

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 Извршног већа АП Војводине да се предлози одлука 

којима се мењају одлуке о новинско-издавачким јавним предузећима и установама чији је оснивач 

Аутономна Покрајина Војводина, донесу по хитном поступку . Након гласања председавајући је констатовао 

да је Скупштина са два гласа " против" предлог усвојила. 

Извршно веће АП Војводине предложило је да се предложени дневни ред Седме седнице 

Скупштине допуни новим тачкама дневног реда - Предлог одлуке о разрешењу председника Комисије за 

решавање стамбених потреба функционера, руководећих радника и радника, Предлог одлуке о разрешењу 
члана Комисије за решавање стамбених потреба функционера, руководећих радника и радника и Предлог 
одлуке о измени Одлуке о именовању председника и чланова Комисије за решавање стамбених потреба 

функционера , руководећих радника и радника. 

Председавајући је ставио на гласање предлог да се предложени дневни ред Седме седнице 

Скупштине допуни новом тачком дневног реда - Предлог одлуке о разрешењу председника Комисије за 

решавање стамбених потреба функционера, руководећих радника и радника. Након гласања 
председавајући је констатовао да је Скупштина предлог једногласно усвојила. 

Председавајући је ставио на гласање предлог да се предложени дневни ред Седме седнице 

Скупштине допуни новом тачком дневног реда - Предлог одлуке о разрешењу члана Комисије за решавање 

стамбених потреба функционера, руководећих радника и радника. Након гласања председавајући је 

констатовао да је Скупштина предлог једногласно усвојила. 



Председавајући је ставио на гласање предлог да се предложени дневни ред Седме седнице 

Скупштине допуни новом тачком дневног реда - Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању 

председника и чланова Комисије за решавање стамбених потреба функционера , руководећих радника и 
радника. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина предлог једногласно усвојила . 

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

ставио на гласање дневни ред предложен за Седму седницу Скупштине . Након гласања председавајући је 

констатовао да је Скупштина усвојила следећи 

ДНЕВНИ РЕД: 

1 . ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРЕКРШАЈИМА, 

2. ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О НАЦИОНАЛНИМ 
ПАРКОВИМА, 

3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ 
ПРИВРЕДЕ , 

4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ПРИЗНАЊА "ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИћ", 

5. ИНФОРМАЦИЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЛEnНЕ СЕТВЕ И ПРИПРЕМАМА ЗА 
ЖЕТВУ У АП ВОЈВОДИНИ У 2001 . ГОДИНИ , 

6. ИНФОРМАЦИЈА О ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ УЧЕНИКА, СА 
ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ Нд.ОБРАЗОВАЊЕ ПРИПАДНИКА НАЦИОНАЛНИХ 

МАЊИНА У АП ВОЈВОДИНИ , 

7. ИНФОРМАЦИЈА О СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ УЧЕНИКА У 
АП ВОЈВОДИНИ , СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ШКОЛОВАЊЕ ПРИПАД

НИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА, 

8. ИНФОРМАЦИЈА О ВИШЕМ И ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ СТУДЕНАТА У АП 
ВОЈВОДИНИ , СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ОБРАЗОВАЊЕ СТУДЕНАТА 

ПРИПАДНИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА, 

9. ИНФОРМАЦИЈА О СМЕШТАЈУ СТУДЕНАТА У СТУДЕНТСКЕ ДОМОВЕ У АП 
ВОЈВОДИНИ У ШКОЛСКОЈ 2000/2001. ГОДИНИ , 

10. ИНФОРМАЦИЈА О ПРОБЛЕМИМА БЕСПРАВНЕ ИЗГРАДЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 
АП ВОЈВОДИНЕ , 

11 . ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О "ДНЕВНИК" ХОЛДИНГ ЈАВНОМ 
ПРЕДУЗEnУ ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ, 

12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О "ФОРУМ " ХОЛДИНГ ЈАВНОМ 

ПРЕДУЗEnУ ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ, 

13. ПРЕДОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О НОВИНСКО-ИЗДАВАЧ КОМ 
ЈАВНОМ ПРЕДУЗEnУ "ХЕТ НАП", 

14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКОЈ 
УСТАНОВИ "РУСКЕ СЛОВО", 

15. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О НОВИНСКО-ИЗДАВАЧ КОЈ 
УСТАНОВИ "ЛИБЕРТАТЕА", 

16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКОЈ 
УСТАНОВИ "ХЛАС ЉУДУ", 

17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА 
РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ФУНКЦИОНЕРА, РУКОВОДEnИХ 

РАДНИКА И РАДНИКА, 

18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА РЕШАВАЊЕ 
СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ФУНКЦИОНЕРА, РУКОВОДEnИХ РАДНИКА И РАДНИКА, 

19. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕД-
НИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ 

ПОТРЕБА ФУНКЦИОНЕРА, РУКОВОДЕЋИХ РАДНИКА И РАДНИКА, 
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20. ИНФОРМАЦИЈА О ПОСТУПАЊУ У НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ СА АМАНДМАНИМА КОЈЕ ЈЕ СКУПШТИНА АП ВОЈВОДИНЕ 

ПОДНЕЛА НА ПРЕДЛОГЕ РЕПУБЛИЧКИХ ЗАКОНА КОЈИМА СЕ УРЕ

ЂУЈЕ ПОСТУПАК ПРИВАТИЗАЦИЈЕ , 

21. ПРЕДЛОГ ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНА УПРАВ
НОГ ОДБОРА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВАТИ

ЗАЦИЈУ И АКЦИЈСКОГ ФОНДА. 

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 

ПРЕКРШАЈИМА. 

Извршно веће АП Војводине упутило је Скупштини АП Војводине Предлог закона о изменама и 

допунама Закона о прекршајима. 

Предлог закона претходно су размотрили Одбор за организацију и рад управе , Одбор за прописе и 
Одбор за утврђивање и остваривање надлежности Аутономне Покрајине Војводине . 

Одбор за организацију и рад управе и Одбор за утврђивање и остваривање надлежности АП 

Војводине предложили су Скупштини да размотри и утврди Предлог закона о изменама и допунама Закона 

о прекршај има . 

Одбор за прописе предложио је Скупштини да размотри и утврди текст Предлога закона са 

исправкама које су наведене у извештају Одбора. 
Уводно излагање поводом Предлога закона поднео је помоћник покрајинског секретара за 

остваривање права националних мањина, управу и прописе, Славен Дулић . 

Председавајући је отворио претрес . 

У претресу је учествовао посланик др Велибор Радусиновић . 
Председавајући је ставио на гласање Предлог закона о изменама и допунама Закона о 

прекршај има. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина утврдила Предлог закона о 

изменама и допунама Закона о прекршајима, који ће се доставити Народној скупштини Републике Србије на 
разматрање и одлучивање . 

ДРУГА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 

НАЦИОНАЛНИМ ПАРКОВИМА 

Извршно веће АП Војводине упутило је Скупштини АП Војводине Предлог закона о изменама и 

допунама Закона о националним парковима. 

Предлог закона претходно су размотрили Одбор за пољопривреду и село , Одбор за буџет и 
финансије , Одбор за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту животне средине, Одбор за 
прописе и Одбор за утврђивање и остваривање надлежности АП Војводине . 

Одбор за пољопривреду и село поднео је амандмане и предложио Скупштини да утврди Предлог 
закона. Амандмани су достављени Извршном већу АП Војводине ради давања мишљења. 

Одбор за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту животне средине , Одбор за 
буџет и финансије и Одбор за утврђивање и остваривање надлежности АП Војводине подржали су 
амандмане Одбора за пољопривреду и село и предложили Скупштини да усвоји амандмане и утврди 
Предлог закона о изменама и допунама Закона о националним парковима. 

Одбор за прописе предложио је Скупштини да утврди Предлог закона са амандманима које је 

предложио Одбор за пољопривреду и село и исправкама које су наведене у извештају Одбора. 
Посланик Ђорђе Суботић поднео је амандман на Предлог закона. Амандман је достављен 

Извршном већу АП Војводине ради давања мишљења. 

Извршно веће АП Војводине није прихватило поднете амандмане, већ је утврдило предлоге 

амандмана у којима су садржински укорпорирани амандмани Одбора за пољопривреду и село и посланика 
Ђорђа Суботића, који су на тај начин постали саставни део предлога закона и о њима се посебно не гласа. 

Уводно излагање поводом Предлога закона поднео је члан Извршног већа АП Војводине и 

покрајински секретар за пољопривреду, мр Игор Курјачки . 

Председавајући је отворио претрес. 

У претресу су учествовали посланици : Зорица Бундало и Саша Пашић. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог закона о изменама и допунама Закона о националним 

парковима. Након гласања председавајући је констатовао да је Скукпштина утврдила Предлог закона о 

изменама и допунама Закона о националним парковима, који ће се доставити Народној скупштини 

Републике Србије на разматрање и одлучивање . 
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ТРЕЂА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ФОНДА ЗА 

РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ 

Посланик у Скупштини дп Војводине инж. Никола Шимулак упутио је председнику Скупштини дп 

Војводине текст Предлог одлуке о оснивању Покрајинског фонда за развој привреде. 

Предлог одлуке достављен је Извршном већу дп Војводине ради давања мишљења. Извршно веће 

ДП Војводине дало је мишљење и утврдило предлог амандмана које је доставило Скупштини . 

Предлагач одлуке о оснивању Покрајинског фонда за развој привреде сагласио се са амандманима 

које је поднело Извршно веће дп Војводине , чиме су они постали саставни део Предлога одлуке и о њима 

се одвојено не гласа. 

Предлог одлуке, Мишљење Извршног већа дп Војводине са Предлогом амандмана претходно су 

размотрили Одбор за привреду, Одбор за буџет и финансије и Одбор за прописе. 
Одбор за привреду и Одбор за буџет и финансије предложили су Скупштини да размотри Предлог 

одлуке и Одлуку донесе у предложеном тексту . 

Одбор за прописе предложио је Скупштини да донесе одлуку са исправкама које су наведене у 

извештају Одбора. 

Председавајући је отворио претрес . 

у претресу су учествовали посланици : инж. Никола Шимулак, Славко Ђорђевић , Богољуб Тркуља , 
Стево Бобић, Рафаил Русковски, др Душко Радосављевић, Борислав Бабић , Александар Кравић , Петар 
Мишић , потпредседник Извршног већа дп Војводине и мр Игор Курјачки , покрајински секретар за 

пољопривреду . 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о оснивању Покрајинског фонда за развој 

привреде . Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласом "за" и девет гласова 
" против" донела Одлуку о оснивању Покрајинског фонда за развој привреде . 

ЧЕТВРТА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ПРИЗНАЊА "ДР ЂОРЂЕ 

НАТОШЕВИЂ" 

Извршно веће дп Војводине упутило је Скупштини дп Војводине Предлог одлуке о додели 

признања "др Ђорђе Натошевић" . 

Предлог одлуке су претходно размотрили 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 . 

Уводно излагање поводом Предлога одлуке поднео је члан Извршног већа дп Војводине и 

покрајински секретар за културу, образовање и науку, Буњик Золтан . 
Председавајући је отворио претрес . 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о додели признања "др Ђорђе Натошевић ". 

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина једногласно донела Одлуку о додели 

признања "др Ђорђе Натошевић " . 

Председавајући је у 13 часова одредио паузу у трајању од сат времена . 

Пре наставка седнице утврђен је кворум за даљи рад седнице Скупштине . 

ПЕТА тачка дневног реда: ИНФОРМАЦИЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЛЕЂНЕ СЕТВЕ И 

ПРИПРЕМАМА ЗА ЖЕТВУ У АП ВОЈВОДИНИ У 2001. ГОДИНИ 
Извршно веће дп Војводине упутило је Скупштини дп Војводине Информацију о реализацији 

пролећне сетве и припремама за жетву у дп Војводини у 2001 . години , са Предлогом закључака . 

Информацију је претходно размотрио Одбор за пољопривреду и село и предложио Скупштини да 
размотри и усвоји Информацију и донесе Закључке у предложеном тексту . 

Уводно излагање поводом Информације поднео је члан Извршног већа и покрајински секретар за 
пољопривреду , мр Игор Курјачки. 

Председавајући је отворио претрес. 

у претресу су учествовали посланици : Петар Пешић , Рафаил Русковски, Ђорђе Милић , др Радомир 
Поповић , Пушкаш Карољ, Миле Мандић, Томислав Богуновић , Влада Вученовић, Живан Милутиновић , Саша 
Пашић и Ђорђе Ђукић, председник Извршног већа дп Војводине . 

Посланик Рафаил Русковски предложио је да се Предлог закључака допуни новим закључцима 

којима се предлаже да се на територији дп Војводине откупи без ограничења сва количина тржних вишкова 

пшенице, а да се средства обезбеде из донација доБИјених на Донаторској конференцији одржаној у 
Бриселу . 

Председавајући је ставио на гласање предлог да се допуна закључака коју је предложио посланик 
Рафаил Русковски стави на гласање . Гласало је 66 посланика. "За" је гласало 38 посланика, 18 " против" и 
десет "уздржаних", те је председавајући констатовао да је Скупштина усвојила предлог . 
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Председавајући је ставио на гласање предлог за допуну Предлога закључака посланика Рафаила 
Русковског. Укупно је гласало 69 посланика. "За" је гласало 40 посланика, 15 "против" , 14 "уздржаних", те је 

Скупштина усвојила предлог. 

Председавајући је ставио на гласање Информацију о реализацији пролећне сетве и припремама за 

жетву у дп Војводини у 2001 . години, са Предлогом закључака. Укупно је гласало 67 посланика. " За" је 

гласало 66 посланика и један "уздржан" . Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина 

усвојила Информацију о реализацији пролећне сетве и припремама за жетву у дп Војводини у 2001 . години 
и донела 

ЗАКЉУЧКЕ 

1. Подржава се активност Извршног већа дп Војводине на праћењу припреме за жетву и откуп 
пшенице овогодишњег рода, као и предлози који су у оквиру тога упућени Влади Републике Србије . 

2. Задужује се Извршно веће дп Војводине да прати реализацију овогодишње жетве и откупа 
хлебног жита и да по завршетку жетвених радова у дп Војводини, Скупштини достави информацију о 

резултатима реализације овог значајног задатка. 

3. Предлаже се РепуБЛИЧКОј дирекцији за робне резерве, да на територији Дутономне Покрајине 
Војводине , откупи , без ограничења, све количине тржишних вишкова пшенице ; 

4. Предлаже се Влади Републике Србије да за откуп свих тржишних вишкова пшенице , 
недостајућа средства обезбеде из нелоцираних средстава добијених на Донаторској конференцији у 

Бриселу . 

ШЕСТА тачка дневног реда: ИНФОРМАЦИЈА О ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ 
УЧЕНИКА, СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ОБРАЗОВАЊЕ ПРИПАдНИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У 

АП ВОЈВОДИНИ 

Извршно веће дп Војводине упутило је Скупштини дп Војводине Информацију о основном 

образовању и васпитању ученика, са посебним освртом на образовање припадника националних мањина у 

ДП Војводини, 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 размотри и усвоји Информацију и 
Закључке донесе 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 : Бела Тонковић , проф . др Драгољуб Живковић , Калман 
Кунтић , др Предраг Ђурић , Славољуб Грозданов, Лазар Крчмар, Телеки Јулија, Пушкаш Карољ , Мирољуб 
Љешњак и др Предраг Филипов. 

Председавајући је ставио на гласање Информацију о основном образовању и васпитању ученика, 
са посебним освртом на образовање припадника националних мањина у дп Војводини , са Предлогом 

закључака. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина једногласно усвојила 

Информацију о основном образовању и васпитању ученика, са посебним освртом на образовање 
припадника националних мањина у дп Војводини и донела 

ЗАКЉУЧКЕ 

1. Задужује се Извршно веће дп Војводине да и даље прати стање у области основног образовања 
и васпитања ученика, а посебно ученика припадника националних мањина и да при том анализира проблем 
присутан у пракси да се у одређеном броју основних школа са наставом на језицима националних мањина 
поједини предмети предају на српском језику . 

2. Предлаже се Министарству просвете и спорта Републике Србије да обавеже основне школе да 
приликом уписа ученика омогуће изјашњавање родитеља о учењу предмета матерњи језик са елементима 

националне културе и тиме у потпуности омогуће остваривање права из члана 5. Закона о основној школи . 

СЕДМА тачка дневног реда : ИНФОРМАЦИЈА О СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ 

УЧЕНИКА У АП ВОЈВОДИНИ, СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ШКОЛОВАЊЕ ПРИПАдНИКА 
НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА 

Извршно веће дп Војводине упутило је Скупштини дп Војводине Информацију о средњем 

образовању и васпитању ученика у дп Војводини, са посебним освртом на школовање припадника 
националних мањина, са Предлогом закључка. 

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

Председавајући је отворио претрес. 

у претресу је учествовао посланик Живан Милутиновић и Буњик Золтан , покрајински секретар за 

културу , образовање и науку . 
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Председавајући је ставио на гласање Информацију о средњем образовању и васпитању ученика у 

ДП Војводини , са посебним освртом на школовање припадника националних мањина, са Предлогом 
закључка. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина једногласно усвојила Информацију 

о средњем образовању и васпитању ученика у дп Војводини , са посебним освртом на школовање 

припадника националних мањина и донела 

ЗАКЉУЧАК 

Задужује се Извршно веће Дутономне Покрајине Војводине да и даље прати стање у области 

средњег образовања са посебним освртом на образовање и васпитање ученика припадника националних 
мањина и да при томе анализира разлоге због којих се у појединим одељењима средњих школа са наставом 

на језицима националних мањина поједини предмети изучавају на српском језику као и да прати и анализира 

покривеност уџбеницима наставе на језицима националних мањина. 

ОСМА тачка дневног реда : ИНФОРМАЦИЈА О ВИШЕМ И ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ 

СТУДЕНАТА У АП ВОЈВОДИНИ, СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ОБРАЗОВАЊЕ СТУДЕНАТА 

ПРИПАдНИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА 

Извршно веће дп Војводине упутило је Скупштини дп ВОјводине Информацију о вишем и високом 

образовању студената у дп Војводини, са посебним освртом на образовање студената припадника 
националних мањина, 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 размотри и усвоји Информацију и 
Закључке донесе у предложеном тексту . 

Председавајући је отворио претрес . 

У претресу су учествовали посланици : проф. др Драгољуб Живковић , Зорица Бундало , Кал ман 
Кунтић , Иван Новаковић и Варга Ф . Јожеф. 

Посланик Иван Новаковић је предложио да се брише став 2. тачке 1. предложених Закључака. 
Председавајући је ставио на гласање предлог посланика Ивана Новаковића. Након гласања 

председавајући је констатовао да предлог није усвојен . 

Председавајући је ставио на гласање Информацију о вишем и високом образовању студената у дп 
Војводини, са посебним освртом на образовање студената припадника националних мањина, са Предлогом 

закључака. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 60 гласова " за" и 11 
"уздржаних" усвојила Информацију о вишем и високом образовању студената у дп Војводини , са посебним 
освртом на образовање студената припадника националних мањина и донела 

ЗАКЉУЧКЕ 

1. Да би се у дп Војводини обезбедила доследна примена Закона о основној и средњој 
школи, којима је утврђено право на школовање на језицима националних мањина, и прописа у области 

службене употребе језика и писма, неопходно је обезбедити стручни кадар са знањем језика националних 
мањина, за рад у основним и средњим школама, органима државне управе, правосудним органима и другим 

организацијама које воде прописане евиденције , издају јавне исправе и сл . Да би рад у овим органима и 

организацијама био квалитетан, потребно је да се на вишим школама и факултетима образује кадар на 
језицима националних мањина. 

Стога се предлаже Влади Републике Србије и Министарству просвете и спорта да у наредном 
периоду , приликом израде нових закона у области вишег и високог образовања, пропише могућност да се 
обезбеди извођење наставе на језицима националних мањина за све предмете или део предмета , ако се за 
то изјасни најмањо 20 студената исте године студија, истог усмерења и ако на вишој школи , односно 
факултету постоје кадровске могућности за такву наставу. 

2. Предлаже се Министарству просвете и спорта Републике Србије да у сарадњи са Универзитетом 
у Новом Саду, односно факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду на којима се не организује 

настава на језицима националних мањина, покрене иницијативу да се на тим факултетима самостално или у 
споразуму са другим факултетима организује лекторат за језике националних мањина . 

З . Предлаже се Министарству просвете и спорта да покрене иницијативу за решавање проблема 
образовања васпитача за рад у предшколским установама на словачком и русинском језику и образовања 
професора разредне наставе за рад на румунском и русинском наставном језику . 

4. Задужује се Извршно веће дп Војводине да и даље прати област вишег и високог образовања 
студената, као и образовања студената припадника националних мањина и , да у сарадњи са Универзитетом 
у Новом Саду, предлаже мере за унапређивање стања у овој области. 

ДЕВЕТА тачка дневног реда: ИНФОРМАЦИЈА О СМЕШТАЈУ СТУДЕНАТА У СТУДЕНТСКЕ 
ДОМОВЕ У АП ВОЈВОДИНИ У ШКОЛСКОЈ 2000/2001. ГОДИНИ 

Извршно веће дп Војводине упутило је Скупштини дп Војводине Информацију о смештају 
студената у студентске домове у дп Војводини у школској 2000/2001 . години, са Предлогом закључака. 
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Информацију је претходно размотрио Одбор за образовање, науку, културу , омладину и спорт, и 
предложио Скупштини да размотри и усвоји Информацију и Закључке донесе у предложеном тексту . 

Председавајући је отворио претрес . 

у претресу је учествовао посланик Славољуб Грозданов. 
Председавајући је ставио на гласање Информацију о смештају студената у студентске домове у 

ДП Војводини у школској 2000/2001. години , са Предлогом закључака. Након гласања председавајући је 

констатовао да је Скупштина са 65 гласова "за" усвојила Информацију о смештају студената у студентске 
домове у дп Војводини у школској 2000/2001 . години и донела 

ЗАКЉУЧКЕ 

1. Задужује се Извршно веће дп Војводине да припреми измене и допуне Закона о ученичком и 
студентском стандарду , ради успостављања надлежности органа Покрајине у овој области, како би се 
остварио непосреднији утицај и контрола рада ученичких и студентских домова и обезбеђивања што 
квалитетнијег пружања услуга ученичког и студентског стандарда у дп Војводини . 

2. Предлаже се Министарству просвете и спорта да обезбеди средства за завршетак 
реконструкције и надоградње Студентског дома "Сајмиште" у Новом Саду како би се до почетка школске 
2001/2002. године , окончали радови и тиме повећао капацитет смештаја за 400 места. 

3. Предлаже се Министарству просвете и спорта да наложи студентским центрима да покрену 
поступке за утврђивање настале штете, висине штете, учиниоца штете, за штету која је настала намерно 

или радњама из крајње непажње корисника дома. За оштећења инвентара настала редовним коришћењем , 

Министарство просвете и спорта, би сагласно члану 47. Закона о ученичком и студентском стандарду , 

требало да обезбеди средства за замену Дотрајалих електричних инсталација, водоводно-канализационе и 

грејне мреже, дрвенарије и постављање косог крова на студентским домовима " Вељко Влаховић " и 

" Слободан Бајић " у Новом Саду . 

4. Задужује се Извршно веће дп Војводине да и даље прати стање у погледу смештаја студената 
у студентске домове и предлаже одговарајуће мере како би се побољшало затечено стање у домовима. 

ДЕСЕТА тачка дневног реда : ИНФОРМАЦИЈА О ПРОБЛЕМИМА БЕСПРАВНЕ ИЗГРДДЊЕ НА 

ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ 

Извршно веће дп Војводине упутило је Скупштини дп Војводине Информацију о проблемима 
бесправне изградње на територији дп Војводине, са Предлогом закључака. 

Информацију је претходно размотрио Одбор за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и 
заштиту животне средине и предложио Скупштини да размотри и усвоји Информацију и Закључке донесе у 

предложеном тексту . 

Уводно излагање поводом Информације поднео је члан Извршног већа дп Војводине , Лазар 

Кузманов. 

Председавајући је отворио претрес . 

у претресу су учествовали посланици : Богољуб Тркуља, др Предраг Филипов, Донка Станчић , 
Зорица Бундало и Лазар Крчмар . 

Председавајући је ставио на гласање Информацију о проблемима бесправне изградње на 
територији дп Војводине , са Предлогом закључака. Након гласања председавајући је констатовао да је 

Скупштина са 66 гласова "за" усвојила Информацију о проблемима бесправне изградње на територији дп 
Војводине и донела 

ЗАКЉУЧКЕ 

у циљу сузбијања бесправне изградње налаже се Извршном већу дп Војводине да : 
• Предложи Влади Републике Србије: 
1. Да Влада Републике Србије предложи Народној скупштини Републике Србије стављање ван снаге 

Закона о посебним условима за издавање грађевинске односно употребне дозволе за одређене објекте 
(Закон о легализацији) и да прелазним одредбама омогући завршетак започетих радова. 

2. Да што пре предложи измене и допуне Закона о изградњи објеката, како би се увели законски 
оквири за сузбијање и заустављање бесправне изградње објеката. 

3. Да пропише обавезу да приликом прикључења новоизграђених објеката на систем и мреже 
предузећа која се баве дистрибуцијОМ електричне енергије, гаса и ПТТ предузећа, један од услова буде 
поседовање грађевинске дозволе . 

• И наложи извршним одборима скупштина општина: 
1. Да преко својих инспекцијских органа зауставе наставак радова на објектима чија је изградња 

започела без грађевинске дозволе и да у инспекцијСком надзору грађевински инспектори користе скраћени 
поступак и тако спрече свако ново започињање изградње било које врсте објеката без грађевинске 
дозволе. 
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2. Да преиспитају висину трошкова за припрему и уређење грађевинског земљи шта у смислу 

увођења повољнијих услова (финансијских и дужих рокова отплате) ради финансијског растерећења 

инвеститора у поступку прибављања грађевинске дозволе . 
3. Да се јавна комунална предузећа стриктно придржавају и без изузетка поштују одредбе Закона 

о комуналним делатностима и бесправно изграђене објекте не прикључују на комуналну инфраструктуру , а 

оне који су прикључени искључе са исте уколико у одређеном року не прибаве грађевинску дозволу. 

ЈЕдАНАЕСТА тачка дневног реда : ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О "ДНЕВНИК" 

ХОЛДИНГ ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ 

У складу са закључком Скупштине дп Војводине са 6. седнице , Извршно веће дп Војводине 

утврдило је 

- Предлог одлуке о изменама Одлуке о "Дневник" Холдинг јавном предузећу за новинско

издавач ку делатност , 

- Предлог одлуке о изменама Одлуке о "Форум" Холдинг јавном предузећу за новинско-издавачку 

делатност , 

- Предлог одлуке о изменама Одлуке о Новинско-издавачком јавном предузећу "Хет нап", 

- Предлог одлуке о изменама Одлуке о Новинско-издавачкој установи "Руске слово", 

- Предлог одлуке о изменама Одлуке о Новинско-издавачкој установи "Либертатеа", 

- Предлог одлуке о изменама Одлуке о Новинско-издавачкој установи "Хлас људу" 

и упутило Скупштини ради доношења по хитном поступку . 

Пошто су предложене измене и решења једнообразна, а односе се на прописивање услова за 
заснивање радног односа директора новинско-издавачких јавних предузећа и новинско-издавачких 

установа и заснивање радног односа одговорних уредника новина чији је оснивач Скупштина дп Војводине , 

председавајући је предложио да представник предлагача поднесе заједничко уводно излагање , да се у 

Скупштини води заједнички претрес , а да се гласање обави посебно по сваком предлогу одлуке . 

Предлог председавајућег је једногласно усвојен . 

Заједничко уводно излагање поводом предлога одлука поднео је члан Извршног већа дп Војводине 

и покрајински секретар за информације , Рафаил Русковски . 

Председавајући је отворио претрес. 

у претресу је учествовао посланик Ђорђе Суботић . 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о изменама Одлуке о "Дневник" Холдинг 

јавном предузећу за новинско-издавачку делатност . Након гласања председавајући је констатовао да је 

Скупштина са 56 гласова "за", шест " против" и пет "уздржаних" гласова донела Одлуку о изменама Одлуке 

о "Дневник" Холдинг јавном предузећу за новинско-издавачку делатност . 

ДВАНАЕСТА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О "ФОРУМ" 

ХОЛДИНГ ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о изменама Одлуке о "Форум " Холдинг јавном 

предузећу за новинско-издавачку делатност . Након гласања председавајући је констатовао да је 

Скупштина са 68 гласова " за", шест "против" и четири "уздржана" гласа донела Одлуку о изменама Одлуке 

о "Форум" Холдинг јавном предузећу за новинско-издавачку делатност . 

ТРИНАЕСТА тачка дневног реда : ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О НОВИНСКО
ИЗДАВАЧКОМ ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ "ХЕТ НАП" 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о изменама Одлуке о Новинско-издавачком 

јавном предузећу "Хет нап" . Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова 
"за", пет " против" и четири "уздржана" гласа донела Одлуку о изменама Одлуке о Новинско-издавачком 
јавном предузећу "Хет нап". 

ЧЕТРНАЕСТА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О НОВИНСКО
ИЗДАВАЧ КОЈ УСТАНОВИ "РУСКЕ СЛОВО" 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о изменама Одлуке о Новинско-издавачкој 
установи " Руске слово" . Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласа "за", 

шест " против" и шест "уздржана" гласа донела Одлуку о изменама Одлуке о Новинско-издавачкој установи 
" Руске слово" . 

ПЕТНАЕСТА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О НОВИНСКО
ИЗДАВАЧКОЈ УСТАНОВИ "ЛИБЕРТАТЕА" 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о изменама Одлуке о Новинско-издавачкој 
установи "Либертатеа" . Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласа "за", 
шест " против" и пет "уздржана" гласа донела Одлуку о изменама Одлуке о Новинско-издавачкој установи 
"Либертатеа". 
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ШЕСНАЕСТА тачка дневног реда : ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О НОВИНСКО

ИЗДдВАЧКОЈ УСТАНОВИ "ХЛАС ЉУДУ" 
Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о изменама Одлуке о Новинско-издавачкој 

установи "Хлас људу" . Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласа "за", шест 
"против" и седам "уздржана" гласа донела Одлуку о изменама Одлуке о Новинско-издавачкој установи 

"Хлас људу". 

СЕДАМНАЕСТА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА 

КОМИСИЈЕ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ФУНКЦИОНЕРА, РУКОВОДЕЋИХ РАдНИКА И 

РАдНИКА 

Извршно веће АП Војводине упутило је Скупштини АП Војводине Предлог одлуке о разрешењу 

председника Комисије за решавање стамбених потреба функционера, руководећих радника и радника, 
Предлог одлуке о разрешењу члана Комисије за решавање стамбених потреба функционера, руководећих 
радника и радника и Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању председника и чланова Комисије за 

решавање стамбених потреба функционера, руководећих радника и радника, којима се врше измене у 
погледу персоналног састава Комисије . 

Председавајући је предложио да представник предлагача поднесе заједничко уводно излагање , да 

се у Скупштини води заједнички претрес, а да се гласање обави посебно по сваком предлогу одлуке . 

Предлог је једногласно усвојен . 

Уводно излагање поводом седамнаесте, осамнаесте и деветнаесте тачке дневног реда поднео је 

потпредседник Извршног већа АП Војводине , Миле Мандић . 

Председавајући је отворио претрес . 

у претресу су учествовали посланици : др Велибор Радусиновић , Мирољуб Љешњак и Марија 
Жекић , секретар Скупштине АП Војводине . 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу председника Комисије за 

решавање стамбених потреба функционера, руководећих радника и радника. Након гласања 
председавајући је констатовао да је Скупштина са 69 гласова "за" донела Одлуку о разрешењу председника 
Комисије за решавање стамбених потреба функционера, руководећих радника и радника . 

ОСАМНАЕСТА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА 

РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ФУНКЦИОНЕРА, РУКОВОДЕЋИХ РАдНИКА И РАдНИКА 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу члана Комисије за решавање 

стамбених потреба функционера, руководећих радника и радника. Након гласања председавајући је 
констатовао да је Скупштина са 60 гласова "за" донела Одлуку о разрешењу члана Комисије за решавање 
стамбених потреба функционера, руководећих радника и радника. 

ДЕВЕТНАЕСТА тачка дневног реда : ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ 
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ФУНКЦИОНЕРА, 

РУКОВОДЕЋИХ РАдНИКА И РАдНИКА 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању председника и 

чланова Комисије за решавање стамбених потреба функционера , руководећих радника и радника . Након 
гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа "за" донела Одлуку о измени Одлуке о 
именовању председника и чланова Комисије за решавање стамбених потреба функционера, руководећих 
радника и радника. 

ДВАдЕСЕТА тачка дневног реда: ИНФОРМАЦИЈА О ПОСТУПАЊУ У НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ СА АМАНДМАНИМА КОЈЕ ЈЕ СКУПШТИНА АП ВОЈВОДИНЕ ПОДНЕЛА НА 
ПРЕДЛОГЕ РЕПУБЛИЧКИХ ЗАКОНА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ ПОСТУПАК ПРИВАТИЗАЦИЈЕ 

Одбор за утврђивање и остваривање надлежности Аутономне Покрајине Војводине усвојио је 
Информацију о поступању у Народној скупштини Републике Србије са амандманима које је Скупштина АП 

ВОјводине поднела на предлоге републичких закона којима се уређује поступак приватизације . 
Председавајући је отворио претрес. 

у претресу је учествовао посланик Ђорђе Милић . 

Председавајући је ставио на гласање Информацију о поступању у Народној скупштини Републике 
Србије са амандманима које је Скупштина АП Војводине поднела на предлоге репу6личких закона којима се 
уређује поступак приватизације . Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 50 
гласова "за", два " против" и 23 "уздржана" гласа прихватила Информацију о поступању у Народној 

скупштини Републике Србије са амандманима које је Скупштина АП ВОјводине поднела на предлоге 
републичких закона којима се уређује поступак приватизације. 
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ДВАдЕСЕТПРВА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ВЛАдИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 
ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА И ЧЛАНА НАдЗОРНОГ ОДБОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА 
ПРИВАТИЗАЦИЈУ И АКЦИЈСКОГ ФОНДД 

Извршно веће АП Војводине упутило је Скупштини АП Војводине Предлог за именовање члана 

Управног одбора и члана Надзорног одбора Агенције за приватизацију и Акцијског фонда. 

Председавајући је отворио претрес. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог Влади Републике Србије за именовање члана 
Управног одбора и члана Надзорног одбора Агенције за приватизацију и Акцијског фонда. Након гласања 

председавајући је констатовао да је Скупштина са 50 гласова "за", два "против" и 13 "уздржаних" гласова 
утврдила Предлог Влади Републике Србије за именовање члана Управног одбора и члана Надзорног одбора 
Агенције за приватизацију и Акцијског фонда, који ће се доставити Влади Републике Србије и Министарству 
за привреду и приватизацију Републике Србије . 

Председавајући је обавестио Скупштину да су посланици Демократске опозиције Србије из редова 
Демократске странке Србије у Скупштини АП Војводине дана 10. јула 2001 . године на основу члана 28. 
Пословника Скупштине АП Војводине донели Одлуку о конституисању Посланичке групе посланика 

Демократске опозиције Србије из редова Демократске странке Србије под називом "Посланичка група 
Демократска опозиција Србије - др Војислав Коштуница - посланици Демократске странке Србије" . 

Председник Посланичке групе је др Велибор Радусиновић, а његов заменик Лазар Крчмар . 

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

Председавајући је подсетио посланике да су на Шестој седници Скупштине АП Војводине , 

посланичка питања поставили посланици : Зорица Бундало (три посланичка питања), Пушкаш Карољ (два 

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

Богољуб Тркуља (два посланичка питања), Ђорђе Милошевић , Петар Андрејић, Телеки Јулија, Миодраг 
Перкучин , Ђура Милошев, Златимир Момиров, Живан Милутиновић , Павела Јано и Предраг Ђурић. 

Посланици Предраг Ђурић и Егереши Шандор упутили су иницијативе Извршном већу АП 

Војводине. 

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 АП Војводине . 

Др Предраг Ђурић и Живан Милутиновић обавестили су Скупштину да нису добили одговор на 
посланичка питања која су поставили на Шестој седници Скупштине . 

Затим се прешло на постављање посланичких питања. 
Посланичка питања у усменом облику поставили су посланици : Стеван Коларевић (два посланичка 

питања) , Живан Милутиновић, Донка Станчић, Лоди др Габор , Телеки Јулија, Лазар Крчмар, Ђорђе Суботић , 
Иван Новаковић и Јасминка Цвејановић (Богдановић) . 

Одговор на постављено питање посланика Петра Пешића дао је Лазар Кузманов, члан Извршног 
већа АП Војводине . На постављено питање посланика Срђана Тешића одговор је дао др Душко 

Радосављевић , потпредседник Извршног већа АП Војводине . На постављено питање посланика Јано Павела 

одговор је дао Рафаил Русковски, покрајински секретар за информације . На постављено питање посланика 

Зорице Бундало одговор је дала Марија Жекић, секретар Скупштине АП Војводине . 

Стенограм са ове седнице саставни је део записника. 

Седница је закључена у 18,40 часова. 

СЕКРЕТАР 

СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИ~, 
~ијаЖекић 

~~ 
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