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ЗАПИСНИК 

са ДЕВЕТЕ седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине , одржане 26. октобра 2001 . године , 
и у наставку , 12. новембра 2001. године , у Великој сали Скупштине АП Војводине. . 

Седница је почела у 11 ,зо часова. 
Седници је председавао Ненад Чанак, председник Скупштине АП Војводине . 
Од укупног броја посланика седници је присуствовало 116 посланика. 
Према евиденцији седници Скупштине нису присуствовали посланици : др Милан Жигић , 

Борислав Новаковић и Томислав Ранисав. 

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине присуствују 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 службе на употреба утврђена Статутом. 

Председавајући је обавестио посланике да је председник Посланичке групе Демократске 
странке Србије упутио председнику Скупштине АП Војводине обавештење у складу са чланом 28. 
Пословника Скупштине АП Војводине да је дошло до промене у саставу Посланичке групе 

Демократске странке Србије у Скупштини АП Војводине , пошто је посланик Ђура Милошев иступио из 
ове Посланичке групе . 

Група посланика предложила је да се дневни ред девете седнице Скупштине допуни новом 

тачком дневног реда - Предлог групе посланика за разрешење господина Ненада Чанка, функције 

председника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине . 

Група посланика Лиге социјалдемократа Војводине предложила је да се дневни ред девете 

седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда - Предлог групе посланика Лиге 

социјалдемократа Војводине за разрешење господина Ненада Чанка, функције председника 

Скупштине Аутономне Покрајине Војводине . 

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

Скупштине допуни новом тачком дневног реда - Предлог за разрешење господина Ненада Чанка, 

функције председника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине. Након гласања председавајући је 

констатовао да је Скупштина са 71 гласом "за", З5 "против" и једним "уздржаним" гласом предлог 

усвојила. 

Извршно веће АП Војводине достави ло је Скупштини АП Војводине на разматрање у складу 

са чланом 91 . Пословника Скупштине АП Војводине по хитном поступку Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о шумама. 

На основу члана 92., а у вези са чланом 102. Пословника Скупштине АП Војводине о Предлогу 
закона о изменама и допунама Закона о шумама 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 Предлог 

закона о изменама и допунама Закона о шумама разматра по хитном поступку . Након гласања 

председавајући је констатовао да Скупштина није усвојила предлог. 

Посланик Александар Кравић предложио је да се дневни ред девете седнице Скупштине 
допуни новом тачком дневног реда - Информација о статусу и стању у Радио телевизији Нови Сад . 

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

Скупштине допуни новом тачком дневног реда - Информација о статусу и стању у Радио телевизији 

Нови Сад . Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина предлог усвојила. 
Посланик Ђорђе СуБОТИћ у име З2 посланика поднео је предлог за разрешење господина 

Ђорђа Ђукића, председника Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине. 

Председавајући је констатовао да предлог посланика Ђорђа Суботића не може да се уврсти 
у дневни ред Девете седнице Скупштине , с обзиром на члан 125. Пословника Скупштине АП 
Војводине. 

Пошто није било више предлога за измену и допуну предложеног дневног реда 
председавајући је ставио на гласање дневни ред предложен за девету седницу Скупштине. Након 

гласања председавајући је констатовао да је Скупштина усвојила следећи 

ДНЕВНИ РЕД: 

1. ПРЕДЛОГ ГРУПЕ ПОСЛАНИКА ЗА РАЗРЕШЕЊЕ ГОСПОДИНА НЕНАДА 

ЧАНКА, ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ 

ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, 

2. ИЗВЕШТАЈ АНКЕТНОГ ОДБОРА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОКОЛНОСТИ 

И ОДГОВОРНОСТИ СВИХ УЧЕСНИКА У ДОГАЂАЈИМА 9. И 10. 
ОКТОБРА 2001 . ГОДИНЕ, 

З. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ДИРЕКТОРА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКЕ 

УСТАНОВЕ "РУСКЕ СЛОВО", 



-" 

4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ОДГОВОРНОГ УРЕДНИКА НОВИНА 

"РУСКЕ СЛОВО", 

5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ И 

ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

НОВИНСКО-ИЗДдВАЧКОГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "7 НАП", 

6. ИНФОРМАЦИЈА О СТАТУСУ И СТАЊУ У РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈИ 

НОВИ САД. 

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 

Скупштина предлог усвојила. 

ПРВА тачка дневног реда : ПРЕДЛОГ ГРУПЕ ПОСЛАНИКА ЗА РАЗРЕШЕЊЕ ГОСПОДИНА 
НЕНАдА ЧАНКА ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОРКАЈИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ 

На основу члана 19. Пословника Скупштине АП Војводине , група посланика Скупштине АП 

Војводине , у складу са чланом 12. Пословника Скупштине АП Војводине предложила је разрешење 
председника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине , Ненада Чанка. 

Додатно образложење у име групе посланика дао је посланик др Предраг Филипов, а у име 

групе посланика Лиге социјалдемократа Војводине дао је посланик Ненад Чанак. 

Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали : Ишпановић Иштван , 

проф. др Драгољуб Живковић , Гордана Чомић , Ђорђе СуБОТИћ , др Драган Милошевић , Милан Мицић , 
Ђорђе Мисиркић, Кунтић Кал ман, Живица Предојев, Петар Илић , Телеки Јулија, Рафаил Русковски , 

Александар Кравић , Милан Дунђерски , Бранислав Мијатов, Славољуб Грозданов , Јасминка 
(Богдановић) Цвејановић , Ђорђе Милић , Богољуб Тркуља, др Душко Радосављевић , Душица 
Карабенч, Златимир Момиров, Јелена Јевтић , Мирољуб Љешњак, др Велибор Радусиновић, Тонковић 
Бела, Томислав Богуновић , Љубомир Коларов , Златко Хекељ , Владимир Куручев, Зоран 
Велимировић , Ваш Тибор , Слободан Симић, Радо сав Гвоздић и Ненад Чанак. 

Посланик др Предраг Филипов предложио је да се поводом предлога групе посланика за 

разрешење господина Ненада Чанка функције председника Скупштине АП Војводине гласа јавно , 

прозивком посланика. 

На предлог посланика др Предрага Филипова Служба је утврдила да је седници присутно 113 
посланика. 

Председавајући је ставио на гласање предлог посланика др Предрага Филипова. Након 

гласања председавајући је констатовао да Скупштина није усвојила предлог. 

Председавајући је констатовао да ће се гласање о предлогу за разрешење председника 

Скупштине АП Војводине гласати јавно дизањем руке. 

Председавајући је ставио на гласање предлог групе посланика за разрешење господина 

Ненада Чанка функције председника Скупштине АП Војводине . Након гласања председавајући је 

констатовао да Скупштина са 54 гласа "за", 36 " против" и 23 "уздржана" гласа посланика није 

усвојила предлог групе посланика за разрешење господина Ненада Чанка функције председника 

Скупштине АП Војводине. 

Председавајућије одредио паузу . 

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

ДРУГА тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ АНКЕТНОГ ОДБОРА ЗА УТВРЂИВАЊЕ 

ОКОЛНОСТИ И ОДГОВОРНОСТИ СВИХ УЧЕСНИКА У ДОГАЂАЈИМА 9. И 10. ОКТОБРА 2001 . 
ГОДИНЕ 

Анкетни одбор за утврђивање околности и одговорности свих учесника у догађајима 
9. и 10. октобра 2001 . године поднео је , на основу члана 52. Пословника Скупштине АП Војводине 
Извештај Скупштини на разматрање и усвајање . 

Уводно излагање поводом Извештаја Анкетног одбора поднео је Милан Вуковљак , 
председник Анкетног одбора. 

Председавајући је отворио претрес . У претресу су учествовали посланици : 

проф. др Драгољуб Живковић, др Драган Милошевић, Милан Дунђерски , Томислав Богуновић , 
Милан Вуковљак , Милан Мицић , Александар Вучковић , Рафаил Русковски, Александар Кравић , 

Бранислав Мијатов, Јасминка (Богдановић) Цвејановић, Живан Милутиновић , др Предраг Филипов, 

Петар Пешић и Ненад Чанак. 

Председавајући је ставио на гласање Извештај Анкетног одбора за утврђивање околности и 
одговорности свих учесника у догађајима 9. и 10. октобра 2001 . године , са Закључцима. Након 
гласања председавајући је констатовао да је Скупштина усвојила Извештај Анкетног одбора за 
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утврђивање околности и одговорности свих учесника у догађајима 9. и 10. окто6ра 2001 . године , 
са Закључцима. 

На основу члана 52. став 6. Пословника Скупштине дп Војводине днкетни од60Р престаје са 
радом . 

ТРЕпА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ДИРЕКТОРА НОВИНСКО
ИЗДАВАЧКЕ УСТАНОВЕ "РУСКЕ СЛОВО" 

Од60Р за информисање Скупштине дп Војводине на седници одржаној 4. окто6ра 2001. 
године разматрао је предлог Управног од60ра Новинско-издавачке установе "Руске слово" за из60Р 
директора Новинско-издавачке установе "Руске слово", и утврдио Предлог одлуке о из60РУ 
директора Новинско-издавачке установе "Руске слово" и на основу члана 34. Пословника Скупштине 
ДП Војводине упутио га Скупштини на разматрање и Доношење. 

Председавајући је отворио претрес. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о из60РУ директора Новинско
издавачке установе "Руске слово". Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина 

донела Одлуку о из60РУ директора Новинско-издавачке установе "Руске слово". 

ЧЕТВРТА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ОДГОВОРНОГ УРЕДНИКА 

НОВИНА "РУСКЕ СЛОВО" 

Од60Р за информисање Скупштине дп Војводине на седници одржаној 4. окто6ра 2001 . 
године разматрао је предлог Управног од60ра Новинско-издавачке установе "Руске слово" за из60Р 
одговорног уредника новина "Руске слово", и утврдио Предлог одлуке о из60РУ одговорног уредника 
новина "Руске слово" и на основу члана 34. Пословника Скупштине дп Војводине упутио га Скупштини 
на разматрање и доношење. 

Председавајући је отворио претрес. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о из60РУ одговорног уредника новина 
"Руске слово" . Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина донела Одлуку о 

из60РУ одговорног уредника новина "Руске слово". 

ПЕТА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ И 

ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКОГ 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕпА "7 НАП" 

Од60Р за информисање Скупштине дп Војводине на седници одржаној 4. окто6ра 2001. 
године разматрао је Предлог одлуке о изменама Одлуке о разрешењу и именовању председника и 

чланова Управног од60ра Новинско-издавач ког јавног предузећа "7 ндп" и на основу члана 108. став 
1. Пословника Скупштине дп Војводине доставио га Скупштини на разматрање и Доношење. 

Председавајући је отворио претрес. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о изменама Одлуке о разрешњу и 

именовању председника и чланова Управног од60ра Новинско-издавачког јавног предузећа "7 НДП". 
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина донела Одлуку о изменама Одлуке о 

разрешењу и именовању рпедседника и чланова Управног од60ра Новинско-издавачког јавног 
предузећа "7 НДП". 

На предлог председавајућег седница Скупштине је прекинута, с тим да ће посланици 6ити 
накнадно 06авештени о времену наставка седнице Скупштине. 

Први део седнице Скупштине закључен је у 17,40 часова. 

Девета седница Скупштине Аутономне Покрајине ВОјводине наставила је са радом 

12. новембра 2001. године, у Великој сали Скупштине АП Војводине у 11 ,зо часова 

Седници је председавао Ненад Чанак, председник Скупштине дп Војводине. 

Од укупног 6роја посланика седници је присуствовало 114 посланика. 
Седници нису присуствовали посланици : Стево Бо6ић , Борислав Новаковић , Пал мр Ти60Р , 

Сло60дан Симић и Тонковић Бела. 
Председавајући је 06авестио посланике да седници Скупштине присуствују председник и 

чланови Извршног већа дп Војводине и представници средстава јавног информисања. 

Председавајући је 06авестио посланике да је преминуо Радован Влајковић , некадашњи 

председник Председнишва Социјалистичке Федеративне Репу6лике Југославије , председник 
Председништва Социјалистичке Дутономне Покрајине Војводине и председник Скупштине Дутономне 

Покрајине Војводине. Посланици су на позив председавајућег, минутом ћутања одали пошту 

преминулом Радовану Влајковићу. 

Скупштина, која је започета 26. окто6ра 2001 . године, наставила је са радом по последњој , 

преосталој тачки дневног реда. 
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ШЕСТА тачка дневног реда: ИНФОРМАЦИЈА О СТАТУСУ И СТАЊУ У РАдИО 

ТЕЛЕВИЗИЈИ НОВИ САд 

Посланик Александар Кравић на основу члана 75. Пословника Скупштине АП Војводине упутио 
је Скупштини АП Војводине Информацију о статусу и стању у Радио телевизији Нови Сад , са 
Предлогом закључака, на разматрање. 

Додатно образложење Информације поднео је посланик Александар Кравић . 
Извршно веће АП Војводине доставило је Скупштини АП Војводине Предлог закључака 

поводом Информације о актуелној ситуацији у Радио-телевизији Нови Сад , који је образложио 
представник предлагача, др Тамаш Корхец, покрајински секретар за остваривање права националних 

мањина, управу и прописе. 

Председавајући је отворио претрес. 

у претресу су учествовали посланици: Бурањ проф. др Бела, др Велибор Радусиновић , 

Александар Кравић , проф. др Драгољуб Живковић, Варга Ф . Јожеф, Кунтић Калман , Ђорђе Суботић , 
Петар Пешић , Петар Илић , Егереши Шандор, Живан Милутиновић , Мирољуб Љешњак, Владимир 
Куручев , Телеки Јулија, Донка Станчић , Пастор Иштван, Лазар Крчмар, Светозар Панић , Пушкаш 

Карољ, Живица Предојев , Стеван Коларевић, Гордана Чомић , др Душко Радосављевић , Ненад Чанак , 

Корхец др Тамаш, покрајински секретар за остваривање права националних мањина, управу и прописе 
и Марија Жекић , секретар Скупштине . 

Посланик Бурањ проф. др Бела предложио је да се у Предлогу закључака Извршног већа АП 

Војводине у четвртом реду тачке 3. реч "пренесе" замени речју " врати" . 
Др Тамаш Корхец, као представник Извршног већа АП Војводине предложио је Скупштини да 

усвоји Закључке Извршног већа АП Војводине , да посланик Александар Кравић повуче Закључке које 

је предложио уз Информацију о статусу и стању у Радио телевизији Нови Сад , да председник 
Скупштине, након закључења Девете седнице , сазове Десету седницу Скупштине АП Војводине на 

којој би се разматрао по хитном поступку Предлог закона о допуни Закона о Радио телевизији , као 
што је предложено у другој тачки Закључака Извршног већа АП Војводине . 

Посланик Александар Кравић повукао је Закључке, које је предложио уз Информацију о статусу 

и стању у Радио телевизији Нови Сад. 

Председавајући је ставио на гласање Информацију о статусу и стању у Радио телевизији Нови 

Сад , са Предлогом закључака Извршног већа АП Војводине, са изменом у тачки 3. Закључака са којом 
се сагласио представник предлагача. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина 
са 92 гласа "за", 12 " против" и три "уздржана" гласа посланика усвојила Информацију о статусу и 

стању у Радио телевизији Нови Сад и донела 

Закључке 

1. Скупштина Аутономне Покрајине Војводине заузела је став по питању статуса 

и управљачких права у односу на Радио-телевизију Нови Сад својим Закључком од 22. новембра 
2000. године и Платформом о остваривању уставних надлежности и аутономије Аутономне 

Покрајине Војводине са начелима за будуће уставно уређење Покрајине и те ставове сматра и данас 
обавезујућим за све органе Аутономне Покрајине Војводине . 

2. Задужује се Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине да утврди Предлог закона о 
допуни Закона о радио-телевизији , којим ће се управљачка права над Радио-телевизијом Нови Сад 
пренети на Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, односно орган који Скупштина Аутономне 

Покрајине Војводине одреди . 

3. Скупштина Аутономне Покрајине Војводине тражи од Владе Републике Србије да до 
доношења законских промена у вези управљања Радио-телевизијом Нови Сад , својим актом 

Скупштини Аутономне Покрајине Војводине , односно органу кога Скупштина Аутономне Покрајине 
Војводине одреди , врати управљачка права над Радио-телевизијом Нови Сад, као ранијем оснивачу . 

Председник Скупштине АП Војводине усмено је заказао Десету седницу Скупштине за 12. 
новембар 2001. године са почетком у 14,00 часова. 

Председавајући је обавестио посланике да ће се посланичка питања постављати на крају 

Десете седнице, која ће се одржати након паузе од 15 минута. 

Стенограм са ове седнице саставни је део записника. 

Наставак седнице је закључен у 13,40 часова. 

СЕКРЕТАР 

СКУПШТИНЕ АП ВОЈВ~ИНЕ, 
Марија Жекић 
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ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ, 

П )-0_ НенадЧанак 
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