
ЗАПИСНИК 

са ЧЕТРНАЕСТЕ седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 12. марта 
2002. године, у Великој сали Скупштине АП Војводине. 

Седница је почела у 11,10 часова. 
Седницом је председавао Егереши Шандор, потпредседник Скупштине АП Војводине. 

Од укупног броја посланика седници је присуствовало 11 З посланика. 
Према евиденцији седници Скупштине нису присуствовали посланици: Милан Дунђерски, 

др Душко Радосављевић, Томислав Ранисав, Петар Релић, Слободан Симић и Ненад Чанак. 
Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине присуствује председник 

Већа грађана Савезне скупштине, проф. др Драгољуб Мићуновић, председник и чланови 
Извршног већа АП Војводине, професор историје са Пердју Универзитета из САД, Чарлс Инграу , 
као и представници средстава јавног информисања. 

Након отварања седнице посланицима се обратио председник Већа грађана Савезне 
скупштине, проф. др Драгољуб Мићуновић, упознавши их са актуелном политичком ситуацијом у 
нашој земљи . 

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. 

Записници са Дванаесте и Тринаесте седнице Скупштине достављени су посланицима уз 

сазив за Четрнаесту седницу. 

Председавајући је ставио на гласање записник са Дванаесте седнице Скупштине, 
одржане 14. децембра 2001. године. Након гласања председавајући је констатовао да је 
Скупштина усвојила записник са Дванаесте седнице, одржане 14. децембра 2001 . године. 

Председавајући је ставио на гласање записник са Тринаесте седнице Скупштине, 
одржане 27. децембра 2001. године. Након гласања председавајући је констатовао да је 
Скупштина усвојила записник са Тринаесте седнице, одржане 27. децембра 2001. године. 

Предлог дневног реда посланицима је достављен уз сазив за Четрнаесту седницу 

Скупштине. 

Председавајући је обавестио Скупштину да су проф. др Маријана Пајванчић и 
проф. др Станко Пихлер поднели оставке на чланство у Комисији за израду преднацрта 

конститутивног акта Аутономне Покрајине Војводине . 

Одбор за Статут се упознао са поднетим оставкама и констатовао да је оставка израз 
личне воље појединца, тзв. "лични чин" која због тога не мора бити образложена, те се о оставци 
не отвара расправа нити се о њој одлучује . Одбор као предлагач Одлуке о образовању Комсије 
за израду преднацрта конститутивног акта АП Војводине, полазећи од чињенице да је Комисија 
привремено радно тело и да број чланова није утврђен Пословником Скупштине АП Војводине 
нити самим актом о њеном образовању, одлучио је да не предложи нове чланове Комисије, из 
разлога што је рад на изради акта у току, организован је по радним групама чији је састав 
одређен , те накнадно укључивање у поодмакли рад се не сматра целисходним. 

Скупштина је констатовала да је проф. др Маријани Пајванчић и проф. др Станку 
Пихлеру због поднетих оставки престало чланство у Комисији за израду преднацрта 
конститутивног акта АП Војводине. 

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 и допунама Одлуке о организацији и начину рада Извршног већа Аутономне Покрајине 

Војводине и Предлог одлуке о платама изабраних лица у органима Аутономне Покрајине 
Војводине. 

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 Предлог 

одлуке о изменама и допунама Одлуке о организацији и начину рада Извршног већа Аутономне 

Покрајине Војводине донесе по хитном поступку. Након гласања председавајући је констатовао 
да је Скупштина са 86 гласова "за", 14 "против" и пет "уздржаних" предлог усвојила. 

Председавајући је ставио на гласање предлог Извршног већа АП Војводине да се Предлог 
одлуке о платама изабраних лица у органима Аутономне Покрајине Војводине донесе по хитном 



поступку. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 81 гласом "за" и 15 
" против" предлог усвојила. 

Пошто је посланик др Велибор Радусиновић сматрао да је приликом утврђивања дневног 
реда повређен члан 57. Пословника Скупштине АП Војводине, председавајући је у складу са 
чланом 62. Пословника Скупштине АП Војводине позвао Скупштину да се без претреса одлучи да 
ли је повређен Пословник Скупштине АП Војводине. Након гласања председавајући је 

констатовао да је Скупштина са 50 гласова "за" , 68 "против" и седам "уздржаних" одлучила да 
Пословник Скупштине АП Војводине није повређен. 

Одбор за информисање доставио је Скупштини АП Војводине на разматрање Предлог 
одлуке о избору одговорног уредника новина "Хет нап" и Предлог одлуке о избору одговорног 
уредника новина "Пољопривредник" . 

Председавајући је ставио на гласање да се предложени дневни ред Четрнаесте седнице 

Скупштине допуни новом тачком дневног реда - Предлог одлуке о избору одговорног уредника 
новина "Хет нап " . Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина предлог 

усвојила. 

Председавајући је ставио на гласање да се предложени дневни ред Четрнаесте седнице 

Скупштине допуни новом тачком дневног реда - Предлог одлуке о избору одговорног уредника 
новина "Пољопривредник". Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина 

предлог усвојила. 

Посланици Гордана Чомић и Ђорђе Мисиркић предложили су да се дневни ред 

Четрнаесте седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда - Предлог препоруке о 
правилима понашања изабраних, именованих, постављених и запослених лица у покрајинским 
органима. 

Председавајући је ставио на гласање да се предложени дневни ред Четрнаесте седнице 

Скупштине допуни новом тачком дневног реда - Предлог препоруке о правилима понашања 
изабраних, именованих, постављених и запослених лица у покрајинским органима. Након гласања 
председавајући је констатовао да је Скупштина предлог усвојила. 

Посланик др Велибор Радусиновић предложио је да се дневни ред Четрнаесте седнице 
Скупштине допуни новом тачком дневног реда - Доношење Закона о утврђивању одређених 

надлежности аутономне покрајине . 

Председавајући је ставио на гласање да се предложени дневни ред Четрнаесте седнице 

Скупштине допуни новом тачком дневног реда - Доношење Закона о утврђивању одређених 
надлежности аутономне покрајине. Након гласања председавајући је констатовао да са 20 
гласова "за" , 61 "против" и седам "уздржаних" Скупштина предлог није усвојила. 

Група посланика предложила је да се дневни ред Четрнаесте седнице Скупштине допуни 

новом тачком дневног реда - Избор потпредседника Скупштине АП Војводине. 
Председавајући је ставио на гласање да се предложени дневни ред Четрнаесте седнице 

Скупштине допуни новом тачком дневног реда - Избор потпредседника Скупштине АП 
Војводине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина предлог усвојила. 

Пошто није било више предлога за измену или допуну предложеног дневног реда, 
председавајући је ставио на гласање дневни ред предложен за Четрнаесту седницу Скупштине. 

Након гласања председавајући је констатовао да је са 78 гласова "за" и осам "против" 

Скупштина усвојила следећи 

ДНЕВНИ РЕД: 

1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПОТПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ , 

2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ 
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2001 . ГОДИНУ СА ИЗВЕШТ АЈЕМ О 
ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 

2001. ГОДИНИ, 

з. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ 
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, 
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4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
ПОКРАЈИНСКОЈ УПРАВИ, 

5. ИЗБОР НОВИХ ЧЛАНОВА ИЗВРШНОГ ВЕћА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ, 

6. ИЗБОР ПОТПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ, 

7. ПРЕДЛОГ ПРЕПОРУКЕ О ПРАВИЛИМА ПОНАШАЊА ИЗАБРАНИХ, 

ИМЕНОВАНИХ, ПОСТАВЉЕНИХ И ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У 

ПОКРАЈИНСКИМ ОРГАНИМА, 

8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ 
И НАЧИНУ РАДА ИЗВРШНОГ ВЕћА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, 

9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПЛАТАМА ИЗАБРАНИХ ЛИЦА У ОРГАНИМА 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, 

10. ПРЕДЛОГ ГРУПЕ ОД 41 ПОСЛАНИКА СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ОСНИВАЊЕ НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКЕ 

УСТАНОВЕ "ХРВАТСКА РИЈЕЧ", 

11. ИЗВЕШТАЈ О ДОДЕЛИ ПРИЗНАЊА "ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ" У ШКОЛСКОЈ 
2000/2001. ГОДИНИ, 

12. ИНФОРМАЦИЈА О ПРОСТОРНИМ ПРОБЛЕМИМА АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ 
У НОВОМ САДУ, 

13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ПРОМЕНИ 
ОБЛИКА "ДНЕВНИК" ХОЛДИНГА И ЗАВИСНИХ ПРЕДУЗЕћА, 

14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И 
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕћА "МАЂАР СО" ЗА 

НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ, 

15. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊ У ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕћА "МАЂАР СО" ЗА 

НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ, 

16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКЕ 

УСТАНОВЕ "ЛИБЕРТАТЕд", 

17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 
ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕћА "ФОРУМ - ИЗДАВАЧ КА ДЕЛАТНОСТ" ЗА 

ИЗДАВАЊЕ КЊИГ А И ЧАСОПИСА, 

18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕћА "ФОРУМ - ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ" ЗА 
ИЗДАВАЊЕ КЊИГА И ЧАСОПИСА, 

19. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ОДГОВОРНОГ УРЕДНИКА НОВИНА "ХЕТ НАП", 

20. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ОДГОВОРНОГ УРЕДНИКА НОВИНА 
"ПОЉОПРИВРЕДНИК" , 

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. 
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ПРВА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПОТПРЕДСЕДНИКА 
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

На основу члана 26. став З. Пословника Скупштине АП ВОјводине др Предраг Филипов, 
потпредседник Скупштине АП Војводине поднео је оставку на функцију потпредседника 

Скупштине АП Војводине из разлога што је указом председника Савезне Републике Југославије 
постављен на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Савезне Републике Југославије 
у Јапану. 

Пошто се о поднетој оставци не отвара претрес Скупштина је констатовала да је др 

Предраг Филипов разрешен функције потпредседника Скупштине Аутономне Покрајине 

Војводине са 12. мартом 2002. године. 
Председавајући се захвалио др Предрагу Филипову на досадашњем раду и пожелео му 

пуно успеха на новој дужности. 

Др Предраг Филипов захвалио се председнику, потпредседницима Скупштине и свим 
колегама посланицима на заједничком раду и успешној сарадњи. 

На основу члана 26. став З. Пословника Скупштине АП Војводине Миодраг Вукотић , 

потпредседник Скупштине АП Војводине поднео је оставку на функцију потпредседника 

Скупштине АП Војводине, због одласка на другу дужност. 
Пошто се о поднетој оставци не отвара претрес Скупштина је констатовала да је 

Миодраг Вукотић разрешен функције потпредседника Скупштине Аутономне Покрајине 

Војводине са 12. мартом 2002. године. 
Председавајући се захвалио Миодрагу Вукотићу на досадашњем раду и пожелео му пуно 

успеха на новој дужности. 

ДРУГА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУUЕТА 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2001. ГОДИНУ СА ИЗВЕШТАЈЕМ О ИЗВРШЕЊУ 
БУUЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2001. ГОДИНИ 

Извршно веће АП Војводине упутило је Скупштини АП Војводине Предлог одлуке о 
завршном рачуну буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2001. годину са Извештајем о 
извршењу буџета Аутономне Покрајине Војводине у 2001. години. 

Предлог одлуке претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије и предложио 
Скупштини да размотри Предлог одлуке и одлуку донесе у предложеном тексту. 

Уводно излагање поводом Предлога одлуке поднео је члан Извршног већа и покрајински 

секретар за финансије, Ђорђе Мисиркић. 

Председавајући је отворио претрес. 

у претресу су учествовали посланици: Стеван Коларевић, проф. др Драгољуб Живковић 
и Ђорђе Мисиркић, покрајински секретар за финансије. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о завршном рачуну буџета 
Аутономне Покрајине Војводине за 2001 . годину. Након гласања председавајући је констатовао 

да је Скупштина донела Одлуку о завршном рачуну буџета Аутономне Покрајине Војводине за 
2001 . годину. 

TPEnД тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ФОНдА ЗА РАЗВОЈ 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

Извршно веће АП Војводине упутило је Скупштини АП Војводине Предлог одлуке о 
оснивању Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине. 

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за привреду, Одбор за буџет и 
финансије и Одбор за прописе. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог одлуке и 
одлуку донесе у предложеном тексту. 

Посланици у Скупштини АП Војводине поднели су амандмане на Предлог одлуке, Саша 

Пашић I - IV и Петар Пешић. Амандмани су достављени Извршном већу АП Војводине , ради 
давања мишљења. Извршно веће АП ВОјводине није прихватило поднете амандмане посланика. 

Уводно излагање поводом Предлога одлуке поднео је потпредседник Извршног већа АП 
Војводине, Миле Мандић. 

Председавајући је отворио претрес. 
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У претресу су учествовали посланици: Алексаднар Кравић , Бранислав Мијатов , Стево 

Бобић, Саша Пашић, Петар Пешић, Мирољуб Љешњак, Александар Павков, др Предраг Филипов, 
Пастор Иштван , Ђорђе Ђукић, председник Извршног већа АП Војводине, Миле Мандић, 
потпредседник Извршног већа АП Војводине и Марија Жекић , секретар Скупштине АП 

Војводине. 

Посланици Саша Пашић и Петар Пешић остали су при поднети м амандманима на Предлог 
одлуке . 

Председавајући је ставио на гласање Амандман 1 посланика Саше Пашића. Након гласања 
председавајући је констатовао да Скупштина са 32 гласа "за", 34 "против" и четири "уздржана" 

није усвојила Амандман 1. 
Председавајући је ставио на гласање Амандман 11 посланика Саше Пашића. Након 

гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 53 гласа "за", 28 "против" и четири 

"уздржана" усвојила Амандман 11 . 
Председавајући је ставио на гласање Амандман 111 посланика Саше Пашића. Након 

гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 52 гласа "за", 34 "против" и четири 

"уздржана" усвојила Амандман 111. 
Председавајући је ставио на гласање Амандман IV посланика Саше Пашића. Након 

гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 52 гласа "за", 37 "против" и пет 
"уздржана" усвојила Амандман IV. 

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Петра Пешића. Након гласања 
председавајући је констатовао да је Скупштина са 54 гласа "за", 36 "против" и четири "уздржана" 

усвојила Амандман . 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о оснивању Фонда за развој 
Аутономне Покрајине Војводине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина 

са 95 гласова "за" донела Одлуку о о оснивању Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине . 

ЧЕТВРТА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ОДЛУКЕ О ПОКРАЈИНСКОЈ УПРАВИ 

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

изменама и допунама Одлуке о покрајинској управи. 

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

Одбор за прописе поднео је амандмане 1 - VI и предложио Скупштини да донесе одлуку о 
изменама и допунама Одлуке о покрајинској управи са поднетим амандманима. 

Одбор за организацију и рад управе предложио је Скупштини да размотри Предлог 
одлуке и да одлуку донесе заједно са амандманима Одбора за прописе . 

Посланици у Скупштини АП ВОјводине Живан Милутиновић и др Душко Радосављевић 

поднели су амандмане на Предлог одлуке. 

Посланичка група Демократске странке Србије у Скупштини АП Војводине поднела је 
амандмане 1 - V на Предлог одлуке. 

Поднети амандмани су достављени Извршном већу АП Војводине, ради давања 

мишљења. Извршно веће АП Војводине прихватило је амандмане Одбора за прописе 1 - VI и 
амандман 111 Посланичке групе Демократске странке Србије у Скупштини АП Војводине , који су 
на тај начин постали саставни део Предлога одлуке и о њима се одвојено не гласа. 

Извршно веће АП Војводине није разматрало амандман посланика др Душка 
Радосављевића, јер није поднет у року предвиђеном чланом 86. став 2. Пословника Скупштине 
АП Војводине . 

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

покрајински секретар за остваривање права националних мањина, управу и прописе, др Тамаш 

Корхец . 

Председавајући је отворио претрес. 

у претресу су учествовали посланици: др Велибор Радусиновић, проф. др Драгољуб 
Живковић , Драгомир Пудар, Стево Бобић, Живан Милутиновић, Богољуб Тркуља, Мирољуб 
Љешњак, Ђорђе Ђукић, председник Извршног већа АП Војводине и др Тамаш Корхец, покрајински 
секретар за остваривање права националних мањина, управу и прописе. 

На предлог председавајућег утврђен је кворум за даљи рад седнице Скупштине и 

констатовано да седници присуствује 86 посланика. 
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Посланик Живан Милутиновић је затражио да Одбор за прописе и Одбор за организацију 
и рад управе размотре његов амандман. 

Председавајући је одредио паузу у којој су одржали седнице Одбор за прописе и Одбор 
за организацију и рад управе. 

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

констатовано да седници присуствује 88 посланика. 

Стеван Мишковић, председник Одбора за организацију и рад управе обавестио је 
посланике да је Одбор размотрио амандмане посланика Живана Милутиновића, др Душка 
Радосављевића и амандмане 1, 11 , IV и V Посланичке групе Демократске странке Србије у 
Скупштини АП Војводине и предложио Скупштини да амандмане не прихвати. 

Петар Пешић, заменик председника Одбора за прописе обавестио је посланике да је 
Одбор размотрио амандмане посланика Живана Милутиновића, др Душка Радосављевића и 
амандмане 1, 11, IV и V Посланичке групе Демократске странке Србије у Скупштини АП Војводине 
и констатовао да постоји правни основ за поднети амандман посланика Живана Милутиновића, 
не упуштајући се у целисходност решења садржаног у амандману. Амандмани 1, 11 и IV Посланичке 
групе Демократске странке Србије имају правни основ и Одбор је предложио да их Скупштина 
узме у разматрање. Амандман V Посланичке групе Демократске странке Србије нема правног 
основа и Одбор је предложио Скупштини да га не прихвати. Амандмане које је прихватило 
Извршно веће АП Војводине, Одбор није разматрао. 

Посланик Живан Милутиновић остао је при поднетом амандману на Предлог одлуке. 

Представник Посланичке групе Демократске странке Србије у Скупштини АП Војводине 
остао је при поднети м амандманима. 

Председавајући је ставио на гласање амандман посланика Живана Милутиновића. Након 

гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 21 гласом "за", 34 "против" и 17 
"уздржаних" није усвојила амандман . 

Председавајући је ставио на гласање амандман 1 Посланичке групе Демократске странке 
Србије у Скупштини АП Војводине. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина 
са 13 гласова "за", 51 "против" и седам "уздржаних" није усвојила амандман 1. 

Председавајући је ставио на гласање амандман 11 Посланичке групе Демократске странке 
Србије у Скупштини АП Војводине . Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина 
са 18 гласова "за", 59 "против" и 14 "уздржаних" није усвојила амандман 11. 

ПредседавајућИ је ставио на гласање амандман IV Посланичке групе Демократске 
странке Србије у Скупштини АП Војводине. Након гласања председавајући је констатовао да 
Скупштина са 17 гласова "за", 59 "против" и 23 "уздржаних" није усвојила амандман IV. 

Председавајући је ставио на гласање амандман V Посланичке групе Демократске странке 
Србије у Скупштини АП Војводине. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина 
са 17 гласова "за", 53 "против" и 22 "уздржаних" није усвојила амандман V. 

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

покрајинској управи. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа 
"за", 13 "против" и 13 "уздржаних" донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о покрајинској 
управи. 

ПЕТА тачка дневног реда: ИЗБОР НОВИХ ЧЛАНОВА ИЗВРШНОГ ВЕпА АУТОНОМНЕ 

ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

Доношењем Одлуке о изменама и допунама Одлуке о покрајинској управи указала се 
потреба да се изврши промена у саставу Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине. 

Председник Извршног већа АП Војводине, Ђорђе Ђукић поднео је предлог Скупштини за 

избор нових чланова Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине, и то: Александра Кравића 
за потпредседника Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине, Пастор Иштвана, за 

потпредседника и покрајинског секретара за приватизацију, предузетништво, мала и средња 

предузећа, Миодрага Вукотића, за покрајинског секретара за привреду, Лазара Кузманова, за 

покрајинског секретара за архитектуру, урбанизам и градитељство, Новку Мојић, за покрајинског 
секретара за демографију, породицу и друштвену бригу о деци, проф. др Душана Петровачког, 
за покрајинског секретара за науку и технолошки развој, Пају Француског, за покрајинског 
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секретара за енергетику и минералне сировине, Снежану Лакићевић-Стојачић , за покрајинског 
секретара за спорт и омладину, мр Јелицу Рајачић-Чапаковић, за покрајинског секретара за рад , 

запошљавање и равноправност полова, Емила Фејзулахија, за покрајинског секретара за локалну 

самоуправу и међуопштинску сарадњу и др Љиљану Чонкић, за покрајинског секретара за 
заштиту животне средине и одрживи развој. 

Председник Извршног већа АП Војводине, Ђорђе Ђукић предложио је да се разреши 
Мирослав Мрнуштик функције члана Извршног већа, задуженог за локалну самоуправу и Стево 
Бобић функције члана Извршног већа и покрајинског секретара за привреду. 

Председавајући је отворио претрес. 

У претресу су учествовали посланици: проф. др Драгољуб Живковић , Стево Бобић, 
др Велибор Радусиновић , Мирољуб Љешњак, Живица Предојев, Ђорђе Суботић, Миле Мандић , 
потпредседник Извршног већа АП Војводине, др Тамаш Корхец, покрајински секретар за 

остваривање права националних мањина, управу и прописе и Марија Жекић , секретар Скупштине 

АП Војводине. 

По члану З7. Статута АП Војводине , Извршно веће је изабрано 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. ств 2. Пословника Скупштине АП Војводине) . 

Пошто је Извршно веће на Конститутивној седници Скупштине изабрано јавним 
гласањем , председавајући је предложио да се о избору нових чланова Извршног већа АП 
ВОјводине гласа јавно. 

Председавајући је предлог ставио на гласање . Након гласања председавајући је 

констатовао да је Скупштина са 71 гласом "за", 12 "против" и шест "уздржаних" усвојила 

предлог да се о избору Извршног већа гласа јавно . 
Председавајући је ставио на гласање Предлог председника Извршног већа АП Војводине , 

Ђорђа Ђукића о избору нових чланова Извршног већа АП Војводине. Након гласања 
председавајући је констатовао да је Скупштина већином од укупног броја посланика, са 74 гласа 
"за", 15 "против" и 14 "уздржаних" изабрала нове чланове Извршног већа АП Војводине , и то : 

- АЛЕКСАНДРА КРАВИЋА, за потпредседника Извршног већа Аутономне Покрајине 

Војводине , 

- ПАСТОР ИШТВАНА, за потпредседника и покрајинског секретара за приватизацију , 

предузетништво, мала и средња предузећа, 

- МИОДРАГА ВУКОТИЋА, за покрајинског секретара за привреду, 

- ЛАЗАРА КУ3МАНОВА, за покрајинског секретара за архитектуру, урбанизам и 
градитељство, 

- НОВКУ МОЈИЋ, за покрајинског секретара за демографију, породицу и друштвену 

бригу о деци , 
- проф. др ДУШАНА ПЕТРОВАЧКОГ, за покрајинског секретара за науку и технолошки 

развој , 

- ПАЈУ ФРАНЦУСКОГ, за покрајинског секретара за енергетику и минералне сировине, 

- СНЕЖАНУ ЛАКИЋЕВИЋ-СТОЈАЧИЋ, за покрајинског секретара за спорт и омладину, 

- мр ЈЕЛИЦУ РАЈАЧИЋ-ЧАПАКОВИЋ, за покрајинског секретара за рад, запошљавање и 
равноправност полова, 

- ЕМИЛА ФЕЈ3УЛАХИЈА, за покрајинског секретара за локалну самоуправу и 
међуопштинску сарадњу, 

- др ЉИЉАНУ ЧОНКИЋ, за покрајинског секретара за заштиту животне средине и 
одрживи развој . 

На основу члана 4. Одлуке о организацији начину рада Извршног већа АП Војводине , 
изабрани нови чланови Извршног већа АП Војводине положили су пред Скупштином заклетву. 

Председавајући је честитао на избору новим члановима Извршног већа АП Војводине . 
Председавајући је ставио на гласање предлог председника Извршног већа АП Војводине , 

Ђорђа Ђукића за разрешење Мирослава Мрнуштика функције члана Извршног већа, задуженог за 
локалну самоуправу. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина донела 

Одлуку о разрешењу Мирослава Мрнуштика, са 12. мартом 2002. године. 
Председавајући је ставио на гласање предлог председника Извршног већа АП Војводине , 

Ђорђа Ђукића за разрешење Стева Бобића функције члана Извршног већа и покрајинског 
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секретара за привреду. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина донела 
Одлуку о разрешењу Стева Бобића, са 12. мартом 2002. године. 

ШЕСТА тачка дневног реда: ИЗБОР ПОТПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ 

ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

Група посланика на основу члана 21. Пословника Скупштине АП Војводине доставила је 
председнику Скупштине предлог да се за потпредседника Скупштине Аутономне Покрајине 
Војводине изабере Јелена Јевтић посланик у Скупштини АП Војводине. 

Додатно образложење предлога дао је посланик Ђорђе Мисиркић. 

Група посланика на основу члана 21. Пословника Скупштине АП Војводине доставила је 
председнику Скупштине предлог да се за потпредседника Скупштине Аутономне Покрајине 
Војводине изабере Мирослав Мрнуштик посланик у Скупштини АП Војводине. 

Председавајући је предложио да се о предлогу кандидата води јединствен претрес, а да 

се гласање обави појединачно. 
Председавајући је отворио претрес. 

Према члану 24. Пословника Скупштине АП Војводине, када је предложено онолико 
кандидата колико се бира, гласа се јавно уколико Скупштина не одлучи да се гласа тајно. 

На основу члана 25. став 1. Пословника Скупштине АП Војводине за потпредседника је 
изабран кандидат који је добио већину гласова присутних посланика. 

Председавајући је ставио на гласање предлог да се за потпредседника Скупштине дп 
Војводине изабере Јелена Јевтић. Након гласања председавајући је констатовао да је са 71 
гласом "за" и два "уздржана" за потпредседника Скупштине АП Војводине изабрана Јелена 
Јевтић. 

Председавајући је ставио на гласање предлог да се за потпредседника Скупштине дп 

Војводине изабере Мирослав Мрнуштик. Након гласања председавајући је констатовао да је са 
79 гласова "за" за потпредседника Скупштине АП Војводине изабран Мирослав Мрнуштик. 

Председавајући је потпредседницима честитао на избору и пожелео успешан рад и добру 
сарадњу. 

Јелена Јевтић и Мирослав Мрнуштик захвалили су се на избору за потпредседника 
Скупштине дп Војводине. 

СЕДМА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПРЕПОРУКЕ О ПРАВИЛИМА ПОНАШАЊА 
ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ, ПОСТАВЉЕНИХ И ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У ПОКРАЈИНСКИМ 
ОРГАНИМА УПРАВЕ 

Посланици Гордана Чомић и Ђорђе Мисиркић поднели су Скупштини Предлог препоруке 
о правилима понашања изабраних, именованих, постављених и запослених лица у покрајинским 
органима на разматрање и доношење. 

Предлог препоруке претходно је размотрио Одбор за организацију и рад управе и 
предложио Скупштини да размотри Предлог препоруке и Препоруку донесе у предложеном 
тексту. 

Предлог препоруке је достављен Извршном већу АП Војводине ради давања мишљења. 
Додатно образложење Предлога препоруке дао је посланик Ђорђе Мисиркић. 
Председавајући је отворио претрес. 

у претресу су учествовали посланици: Гордана Чомић, Ђорђе Суботић, Иштван 
Ишпановић, проф. др Драгољуб Живковић, Калман Кунтић, др Предраг Фи ли по в, Бранислав 
Мијатов , Бела Тонковић и Александар Кравић. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог препоруке о правилима понашања 
изабраних, именованих, постављених и запослених лица у покрајинским органима. Након гласања 
председавајући је констатовао да је Скупштина са 56 гласова "за", једним "против" и осам 

"уздржаних" донела Препоруку о правилима понашања изабраних, именованих, постављених и 
запослених лица у покрајинским органима. 
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ОСМА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И НАЧИНУ РАдА ИЗВРШНОГ ВЕпА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ 

Извршно веће АП Војводине упутило је Скупштини АП Војводине Предлог одлуке о 
изменама и допунама Одлуке о организацији и начину рада Извршног већа Аутономне Покрајине 

Војводине на разматрање и доношење по хитном поступку. 
Уводно излагање поводом Предлога одлуке поднео је члан Извршног већа АП Војводине и 

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

На предлог председавајућег утврђен је кворум за даљи рад седнице Скупштине. 

Председавајући је отворио претрес. 

Посланик Пастор Иштван, на основу члана 93. Пословника Скупштине АП Војводине 
поднео је амандман на Предлог одлуке. 

Представник предлагача покрајински секретар за остваривање права националних 
мањина, управу и прописе др Тамаш Корхец у име предлагача прихватио је амандман, те је он 

постао саставни део Предлога одлуке и о њему се одвојено не гласа. 
Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о 

организацији и начину рада Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине. Након гласања 
председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласа "за" и пет "против" донела Одлуку о 
изменама и допунама Одлуке о организацији и начину рада Извршног већа Аутономне Покрајине 
Војводине . 

ДЕВЕТА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПЛАТАМА ИЗАБРАНИХ ЛИЦА У 

ОРГАНИМА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

Извршно веће АП Војводине упутило је Скупштини АП Војводине Предлог одлуке о 
платама изабраних лица у органима Аутономне Покрајине Војводине на разматрање и доношење 
по хитном поступку. 

у паузи седнице Скупштине Одбор за прописе одржао је седницу на којој је размотрио 
Предлог одлуке и поднео амандман . 

Уводно излагање поводом Предлога одлуке поднео је члан Извршног већа АП Војводине и 
покрајински секретар за финансије, Ђорђе Мисиркић. 

Представник предлагача покрајински секретар за финансије Ђорђе Мисиркић у име 

предлагача прихватио је амандман Одбора за прописе, који је на тај начин постао саставни део 
Предлога одлуке и о њему се одвојено не гласа. 

Председавајући је отворио претрес. 
у претресу је учествовао посланик Богољуб Тркуља. 
Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о платама изабраних лица у 

органима Аутономне Покрајине Војводине. Након гласања председавајући је констатовао да је 
Скупштина донела Одлуку о платама изабраних лица у органима Аутономне Покрајине Војводине . 

ДЕСЕТА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ГРУПЕ ОД 41 ПОСЛАНИКА СКУПШТИНЕ АП 
ВОЈВОДИНЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ОСНИВАЊЕ НОВИНСКО-ИЗДДВАЧКЕ 
УСТАНОВЕ "ХРВАТСКА РИЈЕЧ" 

Група од 41 посланика у Скупштини АП Војводине упутила је Скупштини Предлог о 

покретању поступка за оснивање Новинско-издавачке установе "Хрватска ријеч" . 
Предлог групе посланика достављен је Извршном већу ради давања мишљења. 

Предлог групе посланика и Мишљење Извршног већа АП Војводине разматрио је Одбор 
за информисање. Одбор је предложио Скупштини да размотри предлог групе посланика и 
донесе закључак који је наведен у извештају Одбора. 

Поводом Мишљења Извршног већа АП Војводине додатно образложење дао је Рафаил 
Русковски , покрајински секретар за информације и предложио да Скупштина донесе закључак о 
оснивању Новинско-издавачке установе "Хрватска ријеч" , а не новина "Хрватска ријеч" како је 
предложио у свом закључку Одбор за информисање Скупштине АП Војводине. 

Председавајући је отворио претрес. 

у претресу су учествовали посланици: Ђорђе Суботић, Бела Тонковић, Калман Кунтић , 
Славко Ђорђевић, Иштван Ишпановић, Мирољуб Љешњак и Рафаил Русковски , покрајински 
секретар за информације. 
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Покрајински секретар за информације, Рафаил Русковски предложио је да Скупштина 
донесе закључак о оснивању Новинско-издавачке установе "Хрватска ријеч", а не новина 

"Хрватска ријеч" како је предложио у свом закључку Одбор за информисање Скупштине АП 
Војводине. 

Председавајући је ставио на гласање предлог закључка. Након гласања председавајући је 

констатовао да је Скупштина са 74 гласа "за" и једним "уздржаним" донела 

Закључак 

Прихвата се Предлог групе посланика Скупштине АП Војводине за оснивање Новинско

издавачке установе "Хрватска ријеч". 

Предлог одлуке припремиће Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине. 

ЈЕдАНАЕСТА тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ДОДЕЛИ ПРИЗНАЊА "ДР ЂОРЂЕ 

НАТОШЕВИп" У ШКОЛСКОЈ 2000/2001. ГОДИНИ 
Извршно веће АП Војводине упутило је Скупштини АП Војводине Извештај о додели 

признања "Др Ђорђе Натошевић" у школској 2000/2001. години. 
Извештај је претходно размотрио Одбор за образовање, науку, културу, омладину и 

спорт и предложио Скупштини да размотри и усвоји Извештај о додели признања "Др Ђорђе 

Натошевић" у школској 2000/2001. години. 
Уводно излагање поводом Извештаја поднео је члан Извршног већа АП Војводине и 

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

У претресу су учествовали посланици Славољуб Грозданов и Иван Новаковић. 
Председавајући је ставио на гласање Извештај о додели признања "Др Ђорђе 

Натошевић" у школској 2000/2001. години. 
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласом "за" и два 

"уздржана" усвојила Извештај о додели признања "Др Ђорђе Натошевић" у школској 2000/2001 . 
години . 

ДВАНАЕСТА тачка дневног реда: ИНФОРМАЦИЈА О ПРОСТОРНИМ ПРОБЛЕМИМА 

АКАдЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ У НОВОМ САдУ 

Извршно веће АП Војводине упутило је Скупштини АП Војводине Информацију о 
просторни м проблемима Академије уметности у Новом Саду, са Предлогом закључака. 

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. 

Уводно излагање поводом Информације поднео је члан Извршног већа АП Војводине и 
покрајински секретар за културу, образовање и науку, Буњик Золтан. 

Председавјаући је отворио претрес. 

У претресу су учествовали посланици: проф. др Драгољуб Живковић, Славољуб 
Грозданов и Донка Станчић. 

Председавајући је ставио на гласање Информацију о просторни м проблемима Академије 
уметности у Новом Саду, са Предлогом закључака. 

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина усвојила Информацију о 

просторним проблемима Академије уметности у Новом Саду и донела 

Закључке 

1. Задужује се Извршно веће АП Војводине да предложи да се у Буџету АП Војводине за 
2002. годину уведе и нова позиција за хитне интервентне инвестиционе захвате у области 
образовања у оквиру средстава намењених за област образовања. 

2. Задужује се Извршно веће АП Војводине да организује састанак на коме ће 

присуствовати представници Града Новог Сада, Извршног већа АП Војводине, Министарства 

просвете и спорта и Министарства културе Републике Србије, Универзитета у Новом Саду и 
Академије уметности у Новом Саду, ради проналажења решења за обезбеђивање средстава, за 
реализацију пројекта којим се решавају проблеми Академије уметности у Новом Саду. 
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ТРИНАЕСТА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О дАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ОДЛУКУ О ПРОМЕНИ ОБЛИКА "ДНЕВНИК" ХОЛДИНГА И ЗАВИСНИХ ПРЕДУЗЕFtA 
Извршно веће дп Војводине упутило је Скупштини дп Војводине Предлог одлуке о 

давању сагласности на Одлуку о промени облика "Дневник" Холдинга и зависних предузећа. 
Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за информисање и Одбор за прописе. 

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

Председавајући је отворио претрес. 

ПредседавајућИ је ставио на гласање Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о 
промени облика "Дневник" Холдинга и зависних предузећа. Након гласања председавајући је 
констатовао да је Скупштина донела Одлуку о давању сагласности на Одлуку о промени облика 
"Дневник" Холдинга и зависних предузећа. 

ЧЕТРНАЕСТА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 
ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕnА 

"МАЂАР СО" ЗА НОВИНСКО-ИЗдАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ 
Одбор за информисање на седници одржаној 17. јануара 2002. године утврдио је Предлог 

одлуке о допуни Одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа 
"Мађар Со" за новинско-издавачку делатност и на основу члана 108. став 1. Пословника 

Скупштине дп Војводине упутио га Скупштини на разматрање и одлучивање. 

Председавајући је отворио претрес. 

ПредседавајућИ је ставио на гласање Предлог одлуке о допуни Одлуке о именовању 
председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа "Мађар Со" за новинско-издавачку 
делатност. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина донела Одлуку о 
допуни Одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа "Мађар 
Со" за новинско-издавачку делатност. 

ПЕТНАЕСТА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 
И ЧЛАНОВА НАдЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕFtA "МАЂАР СО" ЗА НОВИНСКО
ИЗдАВАЧ КУ ДЕЛАТНОСТ 

Одбор за информисање на седници одржаној 17. јануара 2002. године утврдио је Предлог 
одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа "Мађар Со" за 
новинско-издавачку делатност и на основу члана 108. став 1. Пословника Скупштине дп 

ВОјводине упутио га Скупштини на разматрање и одлучивање. 
Председавајући је отворио претрес. 
Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању председника и чланова 

Надзорног одбора Јавног предузећа "Мађар Со" за новинско-издавачку делатност . Након 
гласања председавајући је констатовао да је Скупштина донела Одлуку о именовању 
председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа "Мађар Со" за новинско-издавачку 
делатност. 

ШЕСНАЕСТА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О 
РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

НОВИНСКО-ИЗдАВАЧКЕ УСТАНОВЕ "ЛИБЕРТАТЕА" 

Одбор за информисање на седници одржаној 17. јануара 2002. године утврдио је Предлог 
одлуке о изменама Одлуке о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора 
Новинско-издавачке установе "Либертатеа" и на основу члана 1 08. став 1. Пословника 
Скупштине дп Војводине упутио га Скупштини на разматрање и одлучивање. 

Председавајући је отворио претрес. 

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

именовању председника и чланова Управног одбора Новинско-издавачке установе "Либертатеа" . 
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина донела Одлуку о изменама 

Одлуке о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора Новинско-издавачке 
установе" Либертатеа" . 
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СЕдАМНАЕСТА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ 
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ФОРУМ 

- ИЗдАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ ЗА ИЗдАВАЊЕ КЊИГА И ЧАСОПИСА" 

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт на седници одржаној 
6. фебруара 2002. године утврдио је Предлог одлуке о именовању председника и чланова 
Управног одбора Јавног предузећа "Форум - издавачка делатност" за издавање књига и часописа 
и на основу члана 108. став 1. Пословника Скупштине дп Војводине упутио га Скупштини на 
разматрање и одлучивање. 

Председавајући је отворио претрес. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању председника и чланова 

Управног одбора Јавног предузећа "Форум - издавачка делатност" за издавање књига и 
часописа. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина донела Одлуку о 

именовању председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа "Форум - издавачка 
делатност" за издавање књига и часописа. 

ОСАМНАЕСТА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ 
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАдЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ФОРУМ 

- ИЗдАВАЧ КА ДЕЛАтносr' ЗА ИЗдАВАЊЕ КЊИГА И ЧАСОПИСА 
Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт на седници одржаној 

6. фебруара 2002. године утврдио је Предлог одлуке о именовању председника и чланова 
Надзорног одбора Јавног предузећа "Форум - издавачка делатност" за издавање књига и 
часописа и на основу члана 108. став 1. Пословника Скупштине дп Војводине упутио га 

Скупштини на разматрање и одлучивање. 

Председавајући је отворио претрес. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању председника и чланова 

Надзорног одбора Јавног предузећа "Форум - издавачка делатност" за издавање књига и 
часописа. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина донела Одлуку о 
именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа "Форум - издавачка 
делатност" за издавање књига и часописа. 

ДЕВЕТНАЕСТА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ОДГОВОРНОГ 

УРЕДНИКА НОВИНА "ХЕТ НАП" 

Одбор за информисање на седници одржаној 7. марта 2002. године утврдио је Предлог 
одлуке о избору одговорног уредника новина "Хет нап" и на основу члана 108. став 1. Пословника 
Скупштине дп Војводине упутио га Скупштини на разматрање и одлучивање. 

Председавајући је отворио претрес. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о избору одговорног уредника 
новина "Хет нап". Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина донела Одлуку 
о избору одговорног уредника новина "Хет нап" . 

ДВАдЕСЕТА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ОДГОВОРНОГ 

УРЕДНИКА НОВИНА "ПОЉОПРИВРЕДНИК" 

Одбор за информисање на седници одржаној 7. марта 2002. године утврдио је Предлог 
одлуке о избору одговорног уредника новина "Пољопривредник" и на основу члана 1 08. став 1. 
Пословника Скупштине дп Војводине упутио га Скупштини на разматрање и одлучивање . 

Председавајући је отворио претрес. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о избору одговорног уредника 
новина "Пољопривредник". Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина 

донела Одлуку о избору одговорног уредника новина "Пољопривредник" . 

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

ПИТАЊА. 
Председавајући је подсетио посланике да су на Тринаестој седници Скупштине дп 

Војводине, посланичка питања поставили посланици: Петар Пешић, Телеки Јулија, Калман Кунтић 

и Славољуб Грозданов. 
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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. 

Посланик Петар Пешић обавестио је Скупштину да није задовољан добијеним одговором 
на постављено посланичко питање које је поставио на Тринаестој седници Скупштине, а да није 
добио одговор на посланичко питање које је поставио на Једанаестој седници Скупштине. 

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

посланичка питања), Бранислав Бараксадић, Живан Милутиновић, Миодраг Перкучин и Богољуб 
Тркуља. 

Посланичка питања у писменом облику поставили су посланици: Срђан Савулов (два 
посланичка питања), Бранислав Бараксадић (два посланичка питања) и Миливој Чобанин . 

На постављено посланичко питање посланика Бранислава Бараксадића о стању у 

шећерани у Сремској Митровици одговор је дао покрајински секретар за пољопривреду, мр Игор 
Курјачки. 

Стенограм са ове седнице саставни је део записника. 

Седница је закључена у 18,40 часова. 

СЕКРЕТАР 

СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ, 

~jb~ 
ПОТПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТ НЕ АП ВОЈВОДИНЕ, 

Егреши~ 
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