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ЗАПИСНИК 

са 2. седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 22. новембра 
2000. године у Великој сали Скупштине АП Војводине. 

Седница је почела у 11,42 часова. 
Седници је председавао Ненад Чанак, председник Скупштине АП 

Војводине. 

Од 120 седници је присуствовало 115 посланика. 

Према евиденцији седници Скупштине нису присуствовали посланици: 

п.роф. др Момчило Грубач, Пал мр Тибор, др Марија Попин, Томислав Ранисав и 
Златко Хекељ. 

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 
одлуке о образовању Анкетног одбора за борбу против корупције и криминала у 
Аутономној Покрајини Војводини, Предлога одлуке о образовању Анкетног 
одбора о пословању "Дневник" Холдинг јавног предузећа за новинско-издавачку 

делатност и "Форум" Холдинг јавног предузећа за новинско-издавачку делатност 

и Предлога одлуке о измени и допуни Пословника Скупштине Аутономне 

Покрајине Војводине на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом . 
Записник са прве - Конститутивне седнице Скупштине Аутономне 

Покрајине Војводине , одржане 23. октобра 2000. године достављен је 
посланицима уз сазив за другу седницу Скупштине. Председавајући је записник 

ставио на гласање . Након гласања председавајући је констатово да је Скупштина 
једногласно усвојила записник са прве - Конститутивне седнице Скупштине 

Аутономне Покрајине Војводине, одржане 23. октобра 2000. године. 
После усвајања записника прешло се на утврђивање дневног реда седнице 

Скупштине АП Војводине. 

Пошто није било предлога за измену и допуну предложеног дневног реда, 
председавајући је ставио на гласање дневни ред предложен за другу седницу 

Скупштине . 

Након гласања председавајући је констатовао да је једногласно усвојен 

следећи 

ДНЕВНИ РЕД: 

1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПОТПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, 

2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОСЛАНИЦИМА НА СТАЛНОМ РАДУ У 
СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, 

3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, СЕКРЕТАРА 

И ЧЛАНОВА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ 

ЗАМЕНИКА, 

4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
КОМИСИЈЕ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ФУНКЦИОНЕ

РА, РУКОВОДЕЋИХ РАДНИКА И РАДНИКА, 



5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИ
КА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА: 
- "ДНЕВНИК" ХОЛДИНГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА НОВИНСКО
ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ, 

- "ФОРУМ" ХОЛДИНГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА НОВИНСКО-
ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ, 

- НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКОГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "7 НАП", 
- НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКЕ УСТАНОВЕ "ХЛАС ЉУДУ", 

- НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКЕ УСТАНОВЕ "ЛИБЕРТАТЕА", 
- НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКЕ УСТАНОВЕ "РУСКЕ СЛОВО", 

6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИ
КА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА: 
- "ДНЕВНИК" ХОЛДИНГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА НОВИНСКО

ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ, 

- "ФОРУМ" ХОЛДИНГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА НОВИНСКО-

ИЗДАВАЧ КУ ДЕЛАТНОСТ, 

- НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКОГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "7 НАП", 

- НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКЕ УСТАНОВЕ "ХЛАС ЉУДУ", 

- НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКЕ УСТАНОВЕ "ЛИБЕРТАТЕА", 

- НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКЕ УСТАНОВЕ "РУСКЕ СЛОВО", 

7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА И ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА: 

- "ДНЕВНИК" ХОЛДИНГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА НОВИНСКО
ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ, 

- "ФОРУМ " ХОЛДИНГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА НОВИНСКО-

ИЗДАВАЧ КУ ДЕЛАТНОСТ, 

- НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКЕ УСТАНОВЕ "ХЛАС ЉУДУ" , 
- НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКЕ УСТАНОВЕ "ЛИБЕРТАТЕА", 
- НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКЕ УСТАНОВЕ "РУСКЕ СЛОВО", 

8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ОДГОВОРНОГ УРЕДНИКА И ИМЕНОВАЊУ 
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ОДГОВОРНОГ УРЕДНИКА: 

- НОВИНА " ДНЕВНИК", 

- НОВИНА "МАЂАР СО", 

- НОВИНА "ХЛАС ЉУДУ", 

- НОВИНА "ЛИБЕРТАТЕА", 

- НОВИНА "РУСКЕ СЛОВО" , 

9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА НИЈП "7 НАП " 
И ОДГОВОРНОГ УРЕДНИКА НОВИНА "7 НАП" И ИМЕНОВАЊ У 

ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА НИЈП "7 НАП" И ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ОДГОВОРНОГ УРЕДНИКА НОВИНА "7 НАП" , 

10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ АНКЕТНОГ ОДБОРА ЗА 
БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ И КРИМИНАЛА У АУТОНОМНОЈ 

ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ , 

11 . ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ АНКЕТНОГ ОДБОРА О 
ПОСЛОВАЊУ "ДНЕВНИК" ХОЛДИНГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ И "ФОРУМ" ХОЛДИНГ 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ , 

12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПОСЛОВНИКА 
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, 

13. АНАЛИЗА ЕНЕРГЕТСКЕ СИТУАЦИЈЕ У АУТОНОМНОЈ 
ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ , 

14. СТАТУС РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈЕ НОВИ САД. 
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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 ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ 

ПОТПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

Чланом 20. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине 

предвиђено је да Скупштина има четири потпредседника. На Конститутивној 

седници, која је одржана 23. октобра 2000. године изабрана су три 
потпредседника. 

Председнику Скупштине упућен је предлог потписан од стране 20 
посланика да се за четвртог потпредседника Скупштине изабере Миодраг 
Вукотић. 

Пошто је предложено онолико кандидата за потпредседника Скупштине 

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

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

По Пословнику о предложеном кандидату за избор потпредседника отвара 
се претрес. 

Председавајући је отворио претрес. 

у претресу је учествовао посланик Симић Слободан. 
После закључења претреса председавајући је ставио на гласање предлог 

да се за потпредседника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине изабере 
кандидат Миодраг Вукотић. Након гласања председавајући је констатовао 

да је Скупштина с четири "уздржана" гласа посланика већином гласова 

присутних посланика донела Одлуку о избору потпредседника Скупштине АП 
Војводине, Миодрага Вукотића. 

Председавајући је честитао потпредседнику на избору. 

ДРУГА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОСЛАНИЦИМА НА 

СТАЛНОМ РАДУ У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања Скупштине 

АП Војводине, на основу члана 50. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине 
Војводине, утврдио је на седници одржаној 15. новембра 2000. године Предлог 
одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине 

Војводине и упутио га Скупштини на разматрање и доношење. 

Председавајући је отворио претрес. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о посланицима на 

сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине. Након гласања 

председавајући је констатовао да је Скупштина једногласно донела Одлуку о 

посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине . 

ТРЕЋА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА, СЕКРЕТАРА И ЧЛАНОВА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ 

КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА 

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине утврдило је Предлог одлуке 

о именовању председника, секретара и чланова Покрајинске изборне комисије и 
њихових заменика и упутило га Скупштини на разматрање и доношење. 
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Председавајући је отворио претрес . 

ПредседавајућИ је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању 

председника, секретара и чланова Покрајинске изборне комисије и њихових 
заменика. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина 

једногласно донела Одлуку о именовању председника, секретара и чланова 

Покрајинске изборне комисије и њихових заменика. 

ЧЕТВРТА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ 

ПОТРЕБА ФУНКЦИОНЕРА, РУКОВОДЕЋИХ РАДНИКА И РАДНИКА 
Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине утврдило је Предлог одлуке 

о именовању председника и чланова Комисије за решавање стамбених потреба 
функционера, руководећих радника и радника и упутило га Скупштини на 

разматрање и доношење. 

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине као предлагач Предлога 

одлуке поднело је Амандман који у смислу члана 89. Пословника Скупштине АП 
Војводине постаје саставни део Одлуке и о њему се посебно не гласа . 

Председавајући је отворио претрес . 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању 

председника и чланова Комисије за решавање стамбених потреба функционера, 
руководећих радника и радника. Након гласања председавајући је констатовао 

да је Скупштина једногласно донела Одлуку о именовању председника и чланова 

Комисије за решавање стамбених потреба функционера, руководећих радника и 
радника. 

ПЕТА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ И 

ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА: 

- "ДНЕВНИК" ХОЛДИНГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА НОВИНСКО
ИЗдАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ, 

-"ФОРУМ" ХОЛДИНГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋАЗА НОВИНСКО-

ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ, 

- НОВИНСКО-ИЗдАВАЧКОГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "7 НАП", 
- НОВИНСКО-ИЗдАВАЧКЕ УСТАНОВЕ "ХЛАС ЉУДУ", 
- НОВИНСКО-ИЗдАВАЧКЕ УСТАНОВЕ "ЛИБЕРТАТЕА", 
- НОВИНСКО-ИЗдАВАЧКЕ УСТАНОВЕ "РУСКЕ СЛОВО" 

Одбор за информисање на седницама одржаним 1 З. и 16. новембра 2000. 
године утврдио је предлоге одлука о разрешењу и именовању председника и 

чланова управних одбора новинско-издавачких јавних предузећа и новинско
издавачких установа чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина и на основу 

члана 108. став 1. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине 

достави о их Скупштини на разматрање и одлучивање . 

Суботић Ђорђе , председник Одбора за информисање дао је образложење 
предлога одлука за пету, шесту, седму, осму и девету тачку дневног реда. 

Председавајући је отворио заједнички претрес о свим предлозима одлука. 

у претресу су учествовали посланици: Владимир Куручев , Гордана Чомић , 

проф. др Драгољуб Живковић, Тођераш Јонике , Ненад Чанак, Стеван Мишковић 
и Зоран Велимировић. 
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Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу и 

именовању председника и чланова Управног одбора "Дневник" Холдинг јавног 
предузећа за новинско-издавач ку делатност. Након гласања председавајући је 

констатовао да је Скупштина једногласно донела Одлуку о разрешењу и 

именовању председника и чланова Управног одбора "Дневник" Холдинг јавног 
предузећа за новинско-издавачку делатност. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу и 

именовању председника и чланова Управног одбора "Форум " Холдинг јавног 
предузећа за новинско-издавачку делатност. Након гласања председавајући је 

констатовао да је Скупштина са шест "уздржаних" гласова посланика донела 

Одлуку о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора 

"Форум" Холдинг јавног предузећа за новинско-издавачку делатност. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу и 

именовању председника и чланова Управног одбора Новинско-издавачког јавног 
предузећа "Хет нап" . Након гласања председавајући је констатовао да је 

Скупштина са шест "уздржаних" гласова посланика донела Одлуку о разрешењу 

и именовању председника и чланова Управног одбора Новинско-издавачког 
јавног предузећа "Хет нап ". 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу и 

именовању председника и чланова Управног одбора Новинско-издавачке 
установе "Хлас људу". Након гласања председавајући је констатовао да је 

Скупштина једногласно донела Одлуку о разрешењу и именовању председника и 

чланова Управног одбора Новинско-издавачке установе "Хлас људу". 
Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу и 

именовању председника и чланова Управног одбора Новинско-издавачке 
установе "Либертатеа" . Након гласања председавајући је констатовао да је са 
шест гласова "против" и 21 "уздржаним" гласом посланика Скупштина донела 

Одлуку о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора 

Новинско-издавачке установе " Либертатеа" . 
Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу и 

именовању председника и чланова Управног одбора Новинско-издавачке 
установе "Руске слово" . Након гласања председавајући је констатовао да је 

Скупштина једногласно донела Одлуку о разрешењу и именовању председника и 

чланова Управног одбора Новинско-издавачке установе "Руске слово". 

ШЕСТА тачка дневног реда : ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ И 

ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА: 

- "ДНЕВНИК" ХОЛДИНГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕFtА ЗА НОВИНСКО

ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ, 

- "ФОРУМ" ХОЛДИНГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕFtА .ЗА НОВИНСКО-
ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ, 

- НОВИНСКО-ИЗдАВАЧКОГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕFtА "7 НАП", 
- НОВИНСКО-ИЗдАВАЧКЕ УСТАНОВЕ "ХЛАС ЉУДУ", 
- НОВИНСКО-ИЗдАВАЧКЕ УСТАНОВЕ "ЛИБЕРТАТЕА", 
- НОВИНСКО-ИЗдАВАЧКЕ УСТАНОВЕ "РУСКЕ СЛОВО" 

Одбор за информисање на седници одржаној 13. новембра 2000. године 
утврдио је предлоге одлука о разрешењу и именовању председника и чланова 

надзорних одбора новинско-издавачких јавних предузећа и новинско-издавачких , 
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установа чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина и на основу члана 108. 
став 1. Пословника Скупштине АП Војводине доставио их Скупштини на 

разматрање и одлучивање. 

Образложење предлога одлука дато је у оквиру пете тачке дневног реда. 
Председавајући је отворио заједнички претрес о свим предлозима одлука. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу и 

именовању председника и чланова Надзорног одбора "Дневник" Холдинг јавног 
предузећа за новинско-издавачку делатност. Након гласања председавајући је 

констатовао да је Скупштина једногласно донела Одлуку о разрешењу и 

именовању председника и чланова Надзорног одбора "Дневник" Холдинг јавног 
предузећа за новинско-издавачку делатност. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу и 

именовању председника и чланова Надзорног одбора "Форум" Холдинг јавног 
предузећа за новинско-издавачку делатност . Након гласања председавајући је 

констатовао да је Скупштина једногласно донела Одлуку о разрешењу и 
именовању председника и чланова Надзорног одбора "Форум" Холдинг јавног 
предузећа за новинско-издавачку делатност. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу и 

именовању председника и чланова Надзорног одбора Новинско-издавачког 
јавног предузећа "Хет нап " . Након гласања председавајући је констатовао да је 

Скупштина једногласно донела Одлуку о разрешењу и именовању председника и 

чланова Надзорног одбора Новинско-издавачког јавног предузећа "Хет нап " . 
Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу и 

именовању председника и чланова Надзорног одбора Новинско-издавачке 
установе "Хлас људу" . Након гласања председавајући је констатовао да је 

Скупштина једногласно донела Одлуку о разрешењу и именовању председника и 

чланова Надзорног одбора Новинско-издавачке установе "Хлас људу". 
Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу и 

именовању председника и чланова Надзорног одбора Новинско-издавачке 
установе "Либертатеа" . Након гласања председавајући је констатовао да је са 

три гласа "против" и 12 "уздржаних" гласова посланика Скупштина донела 

Одлуку о разрешењу и именовању председника и чланова Надзорног одбора 
Новинско-издавачке установе "Либертатеа". 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу и 

именовању председника и чланова Надзорног одбора Новинско-издавачке 
установе "Руске слово". Након гласања председавајући је констатовао да је 

Скупштина једногласно донела Одлуку о разрешењу и именовању председника и 

чланова Надзорног одбора Новинско-издавачке установе "Руске слово". 

СЕДМА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ 

ДИРЕКТОРА И ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА: 

- "ДНЕВНИК" ХОЛДИНГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕnА ЗА НОВИНСКО
ИЗдАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ, 

- "ФОРУМ" ХОЛДИНГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕnА ЗА НОВИНСКО-
ИЗдАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ, 

- НОВИНСКО-ИЗдАВАЧКЕ УСТАНОВЕ "ХЛАС ЉУДУ", 
- НОВИНСКО-ИЗдАВАЧКЕ УСТАНОВЕ "ЛИБЕРТАТЕА", 
- НОВИНСКО-ИЗдАВАЧКЕ УСТАНОВЕ "РУСКЕ СЛОВО" 
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Одбор за информисање на седницама одржаним 1 З. и 16. новембра 2000. 
године утврдио је предлоге одлука о разрешењу директора и именовању 

вршиоца дужности директора новинско-издавачких јавних предузећа и 

новинско-издавачких установа чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина и 

на основу члана 108. став 1. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине 

Војводине доставио их Скупштини на разматрање и одлучивање. 

Образложење предлога одлука дато је у оквиру пете тачке дневног реда. 
Председавајући је отворио заједнички претрес о свим предлозима одлука. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу 

директора и именовању вршиоца дужности директора" Дневник" Холдинг јавног 

предузећа за новинско-издавачку делатност. Након гласања председавајући је 

констатовао да је Скупштина једногласно донела Одлуку о разрешењу директора 

и именовању вршиоца дужности директора "Дневник" Холдинг јавног предузећа 

за новинско-издавачку делатност. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу 

директора и именовању вршиоца дужности директора "Форум" Холдинг јавног 

предузећа за новинско-издавачку делатност. Након гласања председавајући је 

констатовао да је Скупштина са седам "уздржаних" гласова посланика донела 

Одлуку о разрешењу директора и именовању вршиоца дужности директора 

"Форум" Холдинг јавног предузећа за новинско-издавачку делатност. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу 

директора и именовању вршиоца дужности Новинско-издавачке установе "Хлас 

људу". Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина 

једногласно донела Одлуку о разрешењу директора и именовању вршиоца 

дужности директора Новинско-издавачке установе "Хлас људу". 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу 

директора и именовању вршиоца дужности директора Новинско-издавачке 

установе "Либертатеа". Након гласања председавајући је констатовао да је са 
три гласа "против" и 20 "уздржаних" гласова посланика Скупштина донела 

Одлуку о разрешењу директора и именовању вршиоца дужности директора 

Новинско-издавачке установе "Либертатеа" . 
Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу 

директора и именовању вршиоца дужности директора Новинско-издавачке 

установе "Руске слово". Након гласања председавајући је констатовао да је 

Скупштина једногласно донела Одлуку о разрешењу директора и именовању 

вршиоца дужности директора Новинско-издавачке установе "Руске слово" . 

ОСМА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ 
ОДГОВОРНОГ УРЕДНИКА И ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ОДГОВОРНОГ УРЕДНИКА: 

- НОВИНА "ДНЕВНИК", 
- НОВИНА "МАЂАР СО", 
- НОВИНА "ХЛАС ЉУДУ", 
- НОВИНА "ЛИБЕРТАТЕА", 
- НОВИНА "РУСКЕ СЛОВО" 

Одбор за информисање на седницама одржаним 1 З. и 16. новембра 2000. 
године утврдио је предлоге одлука о разрешењу одговорних уредника и вршиоца 

дужности одговорних уредника новина покрајинског значаја и на основу члана 
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108. став 1. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине доставио их 
Скупштини на разматрање и одлучивање . 

Образложење предлога одлука дато је у оквиру пете тачке дневног реда. 
Преседавајући је отворио заједнички претрес о свим предлозима одлука. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу 

одговорног уредника и именовању вршиоца дужност и одговорног уредника 

новина "Дневник". Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина 

једногласно донела Одлуку о разрешењу одговорног уредника и именовању 

вршиоца дужности одговорног уредника новина " Дневник". 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу 

одговорног уредника и именовању вршиоца дужности одговорног уредника 

новина "Мађар Со" . Након гласања председавајући је констатовао да је 

Скупштина једногласно донела Одлуку о разрешењу одговорног уредника и 

именовању вршиоца дужности одговорног уредника новина "Мађар Со". 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу 

одговорног уредника и именовању вршиоца дужности одговорног уредника 

новина "Хлас људу". Након гласања председавајући је констатовао да је 

Скупштина једногласно донела Одлуку о разрешењу одговорног уредника и 

именовању вршиоца дужности одговорног уредника новина "Хлас људу" . 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу 

одговорног уредника и именовању вршиоца дужности одговорног уредника 

новина "Либертатеа" . Након гласања председавајући је констатовао да је 
Скупштина са три гласа " против" и 20 "уздржаних" гласова донела Одлуку о 

разрешењу одговорног уредника и именовању вршиоца дужности одговорног 

уредника новина "Либертатеа" . 
Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу 

одговорног уредника и именовању вршиоца дужност и одговорног уредника 

новина " Руске слово" . Након гласања председавајући је констатовао да је 

Скупштина једногласно донела Одлуку о разрешењу одговорног уредника и 

именовању вршиоца дужности одговорног уредника новина "Руске слово". 

ДЕВЕТА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ 

ДИРЕКТОРА НИЈП "7 НАП" И ОДГОВОРНОГ УРЕДНИКА НОВИНА "7 НАП" И 
ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА НИЈП "7 НАП" И 

ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ОДГОВОРНОГ УРЕДНИКА НОВИНА "7 НАП" 
Одбор за информисање на седницама одржаним 1 З . и 16. новембра 2000. 

године утврдио је Предлог одлуке о разрешењу директора НИЈП "Хет нап " и 

одговорног уредника новина "Хет нап" и именовању вршиоца дужности 

директора НИЈП "Хет нап " и вршиоца дужности одговорног уредника новина "Хет 

нап " и на основу члана 108. став 1. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине 
Војводине достави о их Скупштини на разматрање и одлучивање. 

Образложење предлога одлука дато је у оквиру пете тачке дневног реда. 
Председавајући је отворио претрес поводом Предлога одлуке . 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу 

директора НИЈП "Хет нап " и одговорног уредника новина "Хет нап " и именовању 

вршиоца дужности директора НИЈП "Хет нап " и вршиоца дужности одговорног 

уредника новина "Хет нап ". Након гласања председавајући је констатовао да је са 

шест "уздржаних" гласова посланика Скупштина донела Одлуку о разрешењу 
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директора НИЈП "Хет нап" и одговорног уредника новина "Хет нап " и именовању 

вршиоца дужности директора НИЈП "Хет нап" и вршиоца дужности одговорног 

уредника новина "Хет нап" . 

ДЕСЕТА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ 

АНКЕТНОГ ОДБОРА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ И КРИМИНАЛА У 

АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ 

Посланички колегијум Демократске опозиције Србије за Војводину на 
основу члана 29. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине утврдио је Предлог 
одлуке о образовању Анкетног одбора за борбу против корупције и криминала и 
доставио га Скупштини на разматрање и Доношење. 

Председавајући је отворио претрес. 

у претресу су учествовали посланици: Богољуб Тркуља, Миодраг Перкучин , 
проф. др Драгољуб Живковић , Томислав Богуновић , Милорад Катанић , Славко 
Ђорђевић , Гордана Чомић , Живан Павин, Мирослав Мрнуштик и Игор Курјачки , 

покрајински секретар за пољопривреду. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о образовању 
Анкетног одбора за борбу против корупције и криминала. Након гласања 
председавајући је констатовао да је са једним "уздржаним" гласом посланика 

Скупштина донела Одлуку о образовању Анкетног одбора за борбу против 
корупције и криминала, која ће бити објављена у "Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине". 

ЈЕДАНАЕСТА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ 

АНКЕТНОГ ОДБОРА О ПОСЛОВАЊУ "ДНЕВНИК" ХОЛДИНГ ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ И "ФОРУМ" 
ХОЛДИНГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА НОВИНСКО-ИЗдАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ 

Посланички колегијум Демократске опозиције Србије за Војводину на 
основу члана 29. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине утврдио је Предлог 
одлуке о образовању Анкетног одбора о пословању "Дневник" Холдинг јавног 
предузећа за новинско-издавачку делатност и "Форум " Холдинг јавног предузећа 

за новинско-издавачку делатност и доставио га Скупштини на разматрање и 

доношење. 

Председавајући је отворио претрес . 

у претресу је учествовао посланик Ђорђе СуботиЋ. 
Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о образовању 

Анкетног одбора о пословању "Дневник" Холдинг јавног предузећа за новинско
издавачку делатност и "Форум" Холдинг јавног предузећа за новинско-издавачку 

делатност . Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина 

једногласно донела Одлуку о образовању Анкетног одбора о пословању 
"Дневник" Холдинг јавног предузећа за новинско-издавачку делатност и "Форум " 

Холдинг јавног предузећа за новинско-издавачку делатност . 
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ДВАНАЕСТА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И 

ДОПУНИ ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ 

Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања утврдио је 
Предлог одлуке о измени и допуни Пословника Скупштине Аутономне Покрајине 

Војводине. 

Председавајући је отворио претрес . 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о измени и допуни 

Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине . Након гласања 

председавајући је констатовао да је Скупштина једногласно донела Одлуку о 

измени и допуни Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине. 

ТРИНАЕСТА тачка дневног реда: АНАЛИЗА ЕНЕРГЕТСКЕ СИТУАЦИЈЕ У 

АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ 

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине упутило је Скупштини 
Аутономне Покрајине Војводине Анализу енергетске ситуације у Аутономној 

Покрајини Војводини, са Предлогом закључака. 

Анализу је претходно размотрио Одбор за привреду и предложио 
Скупштини да Анализу размотри и усвоји и донесе Закључке које је предложило 

Извршно веће АП Војводине , с тим да се изврши допуна Закључака, као што је 

наведено у извештају Одбора. 
Уводно излагање поводом Анализе поднео је члан Извршног већа 

Аутономне Покрајине Војводине и покрајински секретар за привреду, Стево 

Бобић. 
Председавајући је отворио претрес. 

Председавајући је ставио на гласање Анализу енергетске ситуације у 

Аутономној Покрајини Војводини, са Предлогом закључака и допуном Одбора за 
привреду. Након гласања председавајући је констатовао да је са једним гласом 

"против" Скупштина усвојила Анализу енергетске ситуације у Аутономној 

Покрајини Војводини и донела 

ЗАКЉУЧКЕ 

1. Констатује се да је енергетска ситуација у Аутономној Покрајини 
Војводини неприхватљива. 

2. Захтева се од Привремене Владе Републике Србије да предузме све 
неопходне мере у циљу потпуне нормализације у снабдевању свим енергентима. 

З . Утврдити персоналну одговорност за садашње стање у енергетици. 

4. Обавезује се Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине да и даље , 
у оквиру својих надлежности , прати енергетску ситуацију на територији 

Аутономне Покрајине Војводине и предузима неопходне мере. 
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ЧЕТРНАЕСТА тачка дневног реда: СТАТУС РАдИО-ТЕЛЕВИЗИЈЕ НОВИ 
САД 

Поводом ове тачке дневног реда уводно излагање поднео је посланик 
Драган Милошевић. 

Председавајући је отворио претрес. 

У претресу су учествовали посланици: Ђорђе СуБОТИћ, др Миодраг Максић, 
Биачи Антал, Богољуб Тркуља, Хорват Ласло, Александар Кравић, др Велибор 
Радусиновић, Стипан Стипић, Бранислав Мијатов, др Предраг Ђурић, Мирољуб 
Љешњак и Кунтић Калман. 

Председавајући је закључио претрес пошто се више нико није јавио за 

дискусију . 

Председавајући је поводом ове тачке дневног реда предложио закључке. 

Председавајући је ставио на гласање предложене закључке. Након 

завршетка гласања председавајући је констатово да је са једним гласом "против" 

и четири "уздржана" гласа посланика Скупштина донела 

ЗАКЉУЧКЕ 

1. Скупштина Аутономне Покрајине Војводине захтева од Радио

телевизије Нови Сад да се у леви горњи угао стави знак Нове РТС, уз 

традиционални знак ТВ Нови Сад у десном горњем углу, 

2. Скупштина Аутономне Покрајине Војводине именује за: 

- в.д. директора ТВ Нови Сад Александар Кравић, 

- в.д. одговорног уредника РТВ Нови Сад Славиша Грујић , 

- в.д. председника Управног одбора РТВ Нови Сад Ласло Јожа, 

- в.д. чланове Управног одбора РТВ Нови Сад: 
Мирољуб Љешњак, 
Рада Маринков, 

Бранислав Андрић, 

Невена Симендић, 

Љубомир Димитров, 
Гојко Бјелица, 

Милан Дунђерски, 

Гордана Чомић, 

Нада Брегун; 

- в.д. председника Надзорног одбора РТВ Нови Сад: 
Богдан Бјелица; 

- в.д. чланове Надзорног одбора РТВ Нови Сад: 

Богољуб Тркуља, 
Јово Петовић, 

Душан Бајић, 

Снежана Лакићевић-Стојачић, 

др Бранислав Даничић, 
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3. Постављени вршиоци дужности обављају своје дужности до коначног 
решења статуса Радио-телевизије Нови Сад. 

4. Скупштина Аутономне Покрајине Војводине обавезује Радио-телевизију 
Нови Сад , Електропривреду Србије и Управни одбор Нове Радио-телевизије 
Србије да се такса на бројило до евентуалног укидања, а на име износа за 
производњу програма Радио-телевизије Нови Сад уплаћује на посебан жиро 
рачун Радио-телевизије Нови Сад, за који се депонује потпис лица именованог за 

В . Д. директора. 

5. Скупштина Аутономне Покрајине Војводине обавезује Радио-телевизију 
Нови Сад на независно , слободно , истинито и објективно информисање и 
уређивачку политику у складу са Законом. 

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

постављање посланичких питања. 

Посланичка питања су поставили посланици: Томислав Богуновић , Ђорђе 

Милић , Варга Ф. Јожеф, Ђура Милошев, Бранислав Мијатов и Љубомир Коларов . 
Посланик Златимир Момиров, поставио је посланичко питање , на које му је 

на самој седници дала одговор секретар Скупштине АП Војводине Марија Жекић . 

Посланици : др Радомир Поповић , Славољуб Грозданов , Богољуб Тркуља, 
Томислав Богуновић , Душица Карабенч , Влада Вученовић и Бачкулин Иштван , 
ради разматрања и претресања питања из надлежности Скупштине , Извршног 

већа Аутономне Покрајине Војводине и покрајинских органа управе и других 

послова у складу са прописима, предложили су одређени брОј питања и дали 
сугестије Извршном већу и покрајинским органима управе да та питања 

размотре и предузму одређене мере и радње ради њиховог решења. 

Предлози посланика достављени су Извршном већу Аутономне Покрајине 

Војводине ради обавештења и евентуалног предузимања мера у оквиру њихове 
надлежности . 

Стенограм са ове седнице саставни је део записника. 

Седница је закључена у 15,00 часова. 

СЕКРЕТАР 

СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ 

Марија жеКИ(Аn () о ; 
'c).rh.;!) v -Vtv 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ, 

Ненад Чанак 

(и~) 
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