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ЗАПИСНИК 

са 23. седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, ! одржане 

10. јула 2003. године, у Великој сали Скупштине АП Војводине. 

Седница је почела у 11,15 часова . 

Седницом је до 10. тачке дневног реда председавала Јелена Јевтић, 
потпредседник Скупштине АП Војводине, а у наставку, седницом је 

председавао Мирослав Мрнуштик, потпредседник Скупштине АП Војводине. 

Од укупног броја посланика седници Скупштине је присуствовало 94 
посланика. 

Одсуство са седнице Скупштине оправдали су посланици: Биачи 

Антал, проф. др Бурањи Бела, Зоран Велимировић, Илија Војиновић , 
Ишпановић Иштван, Јухас Атила, Златко Миличевић, др Душко 

Радосављевић, др Предраг Филипов, Паја Француски, Хорват Ласло, 
Јасминка Цвејановић (Богдановић) и Ненад Чанак. Према евиденцији, 

седници Скупштине нису присуствовали и посланици: Милан Вуковљак, 

Радосав Гвоздић, Александар Грлић, Љубомир Коларов, Мирољуб Љешњак, 
др Драган Милошевић, Борислав Новаковић, Живица Предојев, др Велибор 

Радусиновић, Томислав Ранисав, Златко Хекељ и Гордана Чомић. 

Председавајући је обавестила посланике да седници Скупштине 
присуствују чланови Извршног већа АП Војводине и представници средстава 

јавног информисања . 

Председавајући је обавестила посланике да је на основу члана 41. и 
42. Пословника Скупштине АП Војводине конституисана нова Посланичка 
група под називом Посланичка група Демократске странке у Скупштини дп 

Војводине. Председник Посланичке групе је Борислав Новаковић, а заменик 

председника Милан Дунђерски. 

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима 
у службеној употреби, утврдио је истоветност са српским језиком предлога 
одлука које су разматране на седници Скупштине на језицима чија је 

службена употреба утврђена Статутом. 

Записник са 22. седнице Скупштине, одржане 22. априла и у наставку 
15. маја 2003. године, достављен је посланицима уз сазив за 23. седницу 
Скупштине. Председавајући је ставила на гласање записник са 22. седнице 
Скупштине. Након гласања председавајући је констатовала да је Скупштина 

усвојила записник са 22. седнице Скупштине, одржане 22. априла и у 

наставку 15. маја 2003. године. 
Председник Скупштине АП Војводине, у складу са чланом 82. 

Пословника Скупштине АП Војводине, на седницу је позвао председницу 

Главног одбора Синдиката Новосадског универзитета, проф. др Гордану 
Бојковић. 

Проф. др Гордана БОјковић обратила се Скупштини поводом проблема 

који постоје на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду, а који се 

тичу финансирања, односно начина утврђивања накнаде за обављање 

делатности у вишем и високом образовању. 

Поводом обраћања представника Универзитета у Новом Саду, на 
основу члана 121. и члана 122. став 7. Пословника Скупштине АП Војводине , 

председавајући је предложила да Скупштина донесе следеће 

Закључке 

1. Извршном већу АП Војводине и Покрајинском секретаријату за 

образовање и културу се указује на проблеме који постоје на факултетима у 

саставу Универзитета у Новом Саду, а који се тичу финансирања, односно 

начина утврђивања накнаде за обављање делатности у вишем и високом 

образовању; 



2. Потребно је да надлежни органи сагледају стање у поменутој 
области уз учешће представника факутлета и Универзитета у Новом Саду , 
предложе мере за отклањање проблема и о томе обавесте Скупштину у року 

од два месеца. 

Председавајући је ставила Предлог закључака на гласање . Након 
гласања председавајући је констатовала да је Скупштина са 82 гласа "за " и 
једним "против" донела Закључке . 

Предлог дневног реда посланицима је достављен уз сазив за 23. 
седницу Скупштине. 

Председница Народне скупштине Републике Србије , Наташа Мићић 

обавесrила је Скупштину АП Војводине да због презаузетости послом 

подноси оставку на чланство у Комисији за израду Нацрта основног закона 

Аутономне Покрајине Војводине. Председавајући је констатовала да је због 

поднете оставке Наташи Мићић престало чланство у Комисији за израду 
Нацрта основног закона Аутономне Покрајине Војводине . 

Извршно веће АП Војводине доставило је Скупштини АП Војводине , у 

складу са чланом 151. Пословника Скупштине АП Војводине, на разматрање 
по хитном поступку - Предлог закључка о повлачењу из процедуре 

одређеног броја амандмана на Предлог закона о систему заштите животне 
средине. 

На основу члана 152. став 1. Пословника Скупштине АП Војводине о 
предлогу да се одлука или други акт донесе по хитном поступку Скупштина 

одлучује као о претходном питању пре утврђивања дневног реда. 

Председавајући је ставила на гласање предлог Извршног већа АП 

Војводине, да се Предлог закључка о повлачењу из процедуре одређеног 
броја амандмана на Предлог закона о систему заштите животне средине 

донесе по хитном поступку. Након гласања председавајући је констатовала 

да је Скупштина са 76 гласова "за" и три уздржана предлог усвојила. 
Одбор за пољопривреду предложио је да се предложени дневни ред 

23. седнице Скупштине прошири са новом тачком дневног реда - Предлог 

одлуке о измени Одлуке о именовању Управног и Надзорног одбора Јавног 

предузећа "Војводинашуме" Нови Сад. 

Председавајући је ставила на гласање да се предложени дневни ред 
23. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда - Предлог 

одлуке о измени Одлуке о именовању Управног и Надзорног одбора Јавног 

предузећа "Војводинашуме" Нови Сад. Након гласања председавајући је 
констатовала да је Скупштина већином гласова предлог усвојила. 

Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине 
предложио је да се предложени дневни ред 23. седнице Скупштине прошири 
са новом тачком дневног реда - Предлог одлуке о измени Одлуке о 

именовању Надзорног одбора Националног парка "Фрушка гора" . 

Председавајући је ставила на гласање да се предложени дневни ред 
23. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда - Предлог 

одлуке о измени Одлуке о именовању Надзорног одбора Националног парка 

"Фрушка гора". Након гласања председавајући је констатовала да је 
Скупштина предлог једногласно усвојила. 

Пошто није било више предлога за измену и допуну предложеног 

дневног реда председавајући је ставила на гласање дневни ред предложен 

за 23. седницу Скупштине. Након гласања председавајући је констатовала 
да је Скупштина једногласно усвојила следећи 

ДНЕВНИ РЕД: 

lЈУТВРЂИВАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О УДРУЖЕЊИМА, 
2. \/ УТВРЂИВАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ОД НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА, 
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3. ПРЕДЛОГ 3АКЉУЧКА О ПОВЛАЧЕЊУ И3 ПРОЦЕДУРЕ ОДРЕЂЕНОГ БРОЈА АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ 
ЗАКОНА О СИСТЕМУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 

4 . ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ, 

5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ РАДА ДОМОВА УЧЕНИКА И СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА 

СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ , 

б. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКОЈ УСТАНОВИ "ХРВАТСКА 

РИЈЕЧ" , 

7. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ СТАТУТА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКЕ УСТАНОВЕ "ХРВАТСКА РИЈЕЧ " (ДАВАЊЕ 
САГЛАСНОСТИ) , 

8 . СТАТУТ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ) , 

9. ИНФОРМАЦИЈА О ДОСАДАШЊЕМ РАДУ АНКЕТНОГ ОДБОРА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ИСТИНЕ О 

ДОГАЂАЈИМА У ПЕРИОДУ ОД 1941-1945. ГОДИНЕ У ВОЈВОДИНИ , 

10. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И 
ПРОЈЕКТОВАЊЕ "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД ЗА 2002. ГОДИНУ, 

11. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА (ПРОИЗВОДНО-ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН) ЗА 2003. ГОДИНУ ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ" НОВИ САД, 

12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ", 

13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА " ВОДЕ 
ВОЈВОДИНЕ", 

14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ" НОВИ САД, 

15. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА НАЦИОНАЛНОГ 
ПАРКА "ФРУШКА ГОРА". 

Председавајући је предложила да се дискусија посланика ограничи на 

пет минута на српском језику, а на језицима националних заједница , који су 

у службеној употреби, на осам минута. Председавајући је предлог ставила на 
гласање. Након гласања председавајући је констатовала да је Скупштина 

предлог усвојила. 

1. тачка дневног реда: УТВРЂИВАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ 

ЗАКОНА О УДРУЖЕЊИМА 

Извршно веће АП Војводине на основу члана 165. став 1. Пословника 
Скупштине АП Војводине на Предлог закона О удружењима поднело је 

Предлог амандмана 1 - XIII и упутило га Скупштини, на разматрање, с тим 

што је на седници одржаној 10. јула 2003. године Извршно веће АП 

Војводине утврдило нови текст Амандмана XI, поступајући по примедбама на 
које је указао Одбор за сарадњу са одборима Народне скупштине у 
остваривању надлежности Покрајине. 

Предлог амандмана претходно су размотрили Одбор за прописе и 

Одбор за сарадњу са одборима Народне скупштине у остваривању 
надлежности Покрајине. 

Одбор за прописе предложио је Скупштини да утврди амандмане , са 
техничким исправкама, са којима се сагласио представник предлагача. 

Одбор за сарадњу са одборима Народне скупштине у остваривању 

надлежности Покрајине предложио је Скупштини да утврди амандмане, као и 

правно-техничке недостатке у тексту Предлога закона на које је Одбор 

указао. 

Уводно излагање поднео је члан Извршног већа АП Војводине и 

покрајински секретар за прописе, управу и националне мањине, др Корхец 

Тамаш. 
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-. Председавајући је отворила претрес. 

Председавајући је предложила да се Скупштина изјасни истовремено о 

амандманима 1 - XIII . Након гласања председавајући је констатовала да је 
Скупштина већином гласова предлог усвојила. 

Председавајући је ставила на гласање амандмане 1 - ХIII на Предлог 

закона о удружењима. Након гласања председавајући је констатовала да је 

Скупштина са б9 гласова "за" и шест "против" утврдила амандмане 1 - ХIII 
на Предлог закона о удружењима. 

Амандмане које је утврдила Скупштина поднеће се Народној 

скупштини Републике Србије на одлучивање . 
За представника у Народној скупштини Републике Србије у складу са 

чланом 2. Пословника Скупштине АП Војводине одређен је Ненад Чанак, 

председник Скупштине Аутономне Покрајине Војводине. 

2. тачка дневног реда: УТВРЂИВАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ 

ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ОД НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА 

Извршно веће АП Војводине на основу члана 1б5. став 1. Пословника 
Скупштине АП Војводине на Предлог закона о заштити од нејонизујућих 

зрачења поднело је Предлог амандмана 1 - XXIX и упутило га Скупштини , на 

разматрање . 

Предлог амандмана претходно су размотрили Одбор за прописе и 

Одбор за сарадњу са одборима Народне скупштине у остваривању 

надлежности Покрајине, Одбор за урбанизам, просторно планирање и 

заштиту животне средине и Одбор за здравство, социјалну политику и рад. 

Одбори су предложили Скупштини да утврди предложене амандмане , с тим 

што је Одбор за прописе предложио допуну Амандмана XXIV, са чиме се 
сагласио представник предлагача и на тај начин је постала саставни део 

Предлога амандмнана. 

Уводно излагање поднео је члан Извршног већа АП Војводине и 

покрајински секретар за заштиту животне средине и одрживи развој, 

проф. др Љиљана Чонкић. 

Председавајући је отворила претрес. 

Председавајући је предложила да се Скупштина изјасни истовремено о 

амандманима 1 - XXIX. Након гласања председавајући је констатовала да је 
Скупштина са 82 гласа "за" и једним "против" предлог усвојила. 

Председавајући је ставила на гласање амандмане 1 - XXIX на Предлог 
закона о заштити од нејонизујућих зрачења. Након гласања председавајући 

је констатовала да је Скупштина са 71 гласом "за" утврдила амандмане 
1 - XXIX на Предлог закона о заштити од нејонизујућих зрачења . 

Амандмане које је утврдила Скупштина поднеће се Народној 
скупштини Републике Србије на одлучивање. 

За представника у Народној скупштини Републике Србије у складу са 
чланом 2. Пословника Скупштине АП Војводине одређен је Ненад Чанак, 

председник Скупштине Аутономне Покрајине Војводине. 

3. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О ПОВЛАЧЕЊУ ИЗ 

ПРОЦЕДУРЕ ОДРЕЂЕНОГ БРОЈА АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О 

СИСТЕМУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог Закључка о 

повлачењу из процедуре одређеног броја амандмана на Предлог закона о 

систему заштите животне средине и доставило га Скупштини, на разматрање 

и доношење по хитном поступку. 

Додатно образложење Предлога закључка дао је члан Извршног већа 

АП Војводине и покрајински секретар за заштиту животне средине и 

одрживи развој, проф. др Љиљана Чонкић. 
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.. 
Председавајући је отворила претрес. 
у претресу су учествовали посланици: Борислав Бабић, Петар Пешић 

и покрајински секретар за заштиту животне средине и одрживи развој , 

проф. др Љиљана Чонкић. 

Председавајући је ставила на гласање Предлог закључка о повлачењу 
из процедуре одређеног броја амандмана на Предлог закона о систему 
заштите животне средине. Након гласања председавајући је констатовала да 

је Скупштина са 65 гласова "за", осам "против" и два уздржана донела 

Закључак о повлачењу из процедуре одређеног броја амандмана на Предлог 

закона о систему заштите животне средине. 

Закључак који је донела Скупштина доставиће се Народној скупштини 
Републике Србије . 

4. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЗАВОДА 

ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ 

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о оснивању 

завода за културу Војводине и упутило га Скупштини, на разматрање и 

доношење. 

Посланичка група Демократске странке Србије у Скупштини АП 
Војводине поднела је амандмане 1 - VII на Предлог одлуке. Амандмани су 
достављени Извршном већу АП Војводине на мишљење . Амандмане Извршно 

веће није прихватило . 
Предлог одлуке претходно је размотрио Од60Р за образовање, науку , 

културу, омладину и спорт и предложио Скупштини да размотри Предлог 

одлуке и одлуку донесе у предложеном тексту. 

Одбор за прописе предложио је Скупштини да донесе одлуку и да 

прихвати амандмане 1 - VII, које је поднела Посланичка група Демократске 
странке Србије у Скупштини АП Војводине, са допуном Амандмана VII 
Одбора за прописе . 

Уводно излагање поднео је члан Извршног већа АП Војводине и 

покрајински секретар за образовање и културу, Буњик Золтан . 
Председавајући је отворила претрес . 
у претресу су учествовали посланици: Владимир Куручев , 

Бранислав Бабић, Донка Станчић, Стеван Мишковић, Драгомир Пудар , 
проф. др Драгољуб Живковић, Петар Пешић и покрајински секретар за 
образовање и културу, Буњик Золтан. 

Представник Посланичке групе Демократске странке Србије у 

Скупштини АП Војводине остао је при поднетим амандманима . 

С обзиром да сви поднети амандмани предлажу надлежност 
Скупштине, а не Извршног већа АП Војводине у вршењу оснивачких права, 

председавајући је предложила да се посланици истовремено изјасне о 
амандманима 1 - VII Посланичке групе Демократске странке Србије у 

Скупштини АП Војводине. Након гласања председавајући је констатовала да 
је Скупштина са 76 гласова "за" предлог усвојила. 

Председавајући је ставила на гласање амандмане 1 - VII Посланичке 
групе Демократске странке Србије у Скупштини АП Војводине. Након 

гласања председавајући је констатовала да је Скупштина прихватила 

амандмане 1 - VII Посланичке групе Демократске странке Србије у 

Скупштини АП Војводине. 

Председавајући је ставила на гласање Предлог одлуке о оснивању 
Завода за културу Војводине. Након гласања председавајући је констатовала 

да је Скупштина са 64 гласа "за", 13 "против" и једним уздржаним донела 
Одлуку о оснивању завода за културу Војводине. 
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•• s. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ РАДА 

ДОМОВА УЧЕНИКА И СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА СА 
СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о начину рада 

домова ученика и средњих школа са домом ученика са седиштем на 

територији Аутономне Покрајине Војводине и упутило га Скупштини, на 

разматрање и доношење. 

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за образовање, науку, 
културу, омладину и спорт и Одбор за прописе. 

Одбор за прописе предложио је Скупштини да донесе одлуку у 

предложеном тексту. 

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт, Посланичка 

група ДОС - Реформисти Војводине и Драгомир Пудар, посланик, поднели су 

амандмане на Предлог одлуке. Амандмани су достављени Извршном већу АП 

Војводине, на мишљење. 

Извршно веће АП Војводине није прихватило Амандман Одбора за 

образовање, науку, културу, омладину и спорт, а прихватило је амандмане 

Посланичке групе ДОС - Реформисти Војводине и посланика Драгомира 

Пудара, који су на тај начин постали састави део Предлога одлуке и о њима 

се одвојено не гласа. 

Уводно излагање поднео је члан Извршног већа АП Војводине и 

покрајински секретар за образовање и културу, Буњик Золтан. 

Председавајући је отворила претрес. 

у претресу је учествовао посланик Славољуб Грозданов. 
Председавајући је ставила на гласање Предлог одлуке о начину рада 

домова ученика и средњих школа са домом ученика са седиштем на 

територији Аутономне Покрајине Војводине. Након гласања председавајући 

је констатовала да је Скупштина са 5б гласа "за" и једним "против" донела 

Одлуку о начину рада домова ученика и средњих школа са домом ученика са 

седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине 

б. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О 

НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКОЈ УСТАНОВИ "ХРВАТСКА РИЈЕЧ" 
Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о изменама 

Одлуке о Новинско-издавачкој установи "Хрватска ријеч" и упутило га 

Скупштини, на разматрање и доношење. 

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за информисање и 

Одбор за прописе. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог 

одлуке и одлуку донесе у предложеном тексту. 

Председавајући је отворила претрес. 
Председавајући је ставила на гласање Предлог одлуке о изменама 

Одлуке о Новинско-издавачкој установи "Хрватска ријеч". Након гласања 
председавајући је констатовала да је Скупштина једногласно донела Одлуку 

о изменама Одлуке о Новинско-издавачкој установи "Хрватска ријеч". 

7. тачка дневног реда: ОДЛУКА О ИЗМЕНИ СТАТУТА НОВИНСКО
ИЗДАВАЧКЕ УСТАНОВЕ "ХРВАТСКА РИЈЕЧ" (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ) 

Привремени управни одбор Новинско-издавачке установе "Хрватска 
ријеч" донео је Одлуку о измени Статута Новинско-издавачке установе 

"Хрватска ријеч" и упутио је Скупштини, ради давања сагласности. 

Предлог одлуке достављен је Извршном већу АП Војводине на 
мишљење. Извршно веће АП Војводине није имало примедби и утврдило је 
Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Новинско

издавачке установе "Хрватска ријеч". 
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Одлуку Привременог управног одбора и Предлог одлуке о давању 

сагласности претходно су размотрили Одбор за информисање и Одбор за 

прописе. Одбори су предложили Скупштини да донесе одлуку о давању 

сагласности у предложеном тексту. 

Председавајући је отворила претрес. 
Председавајући је ставила на гласање Предлог одлуке о давању 

сагласности на Одлуку о измени Статута Новинско-издавачке установе 

"Хрватска ријеч". Након гласања председавајући је констатовала да је 

Скупштина са б4 гласа "за" донела Одлуку о давању сагласности на Одлуку о 

измени Статута Новинско-издавачке установе "Хрватска ријеч". 

8. тачка дневног реда: СТАТУТ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ВОЈВОДИНЕ (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ) 

Управни одбор Туристичке организације Војводине Нови Сад донео је 
Статут Туристичке организације Војводине Нови Сад и упутио га Скупштини, 

ради давања сагласности. 

Статут је достављен Извршном већу АП Војводине на мишљење. 

Извршно веће АП Војводине није имало примедби и утврдило је Предлог 
одлуке о давању сагласности на Статут Туристичке организације Војводине 

Нови Сад. 

Статут и Предлог одлуке о давању сагласности претходно су 

размотрили Одбор за привреду и Одбор за прописе. Одбори су предложили 

Скупштини да донесе одлуку о давању сагласности на Статут, са техничком 

исправком Одбора за прописе. 
Председавајући је отворила претрес. 

У претресу су учествовали посланици: Александар Грлић , Бранислав 

Бабић и покрајински секретар за привреду, Миодраг Вукотић. 

Председавајући је ставила на гласање Предлог одлуке о давању 

сагласности на Статут Туристичке организације Војводине Нови Сад. Након 

гласања председавајући је констатовала да је Скупштина са б8 гласова "за" 

и два "уздржана" донела Одлуку о давању сагласности на Статут Туристичке 

организације Војводине Нови Сад, с тим да приликом првих измена Статута 

Туристичка организација Војводине изврши исправку на коју је указао 

Одбор за прописе Скупштине АП Војводине. 

9. тачка дневног реда: ИНФОРМАЦИЈА О ДОСАДАШЊЕМ РАДУ 

АНКЕТНОГ ОДБОРА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ИСТИНЕ О ДОГАЂАЈИМА У 
ПЕРИОДУ ОД 1941-1945. ГОДИНЕ У ВОЈВОДИНИ 

Анкетни одбор за утврђивање истине о догађајима у периоду од 1941-
1945. године у Војводини, на седници одржаној 5. јуна 2003. године утврдио 
је текст Информације о досадашњем раду Анкетног одбора и упутио је 
Скупштини, на разматрање и усвајање. 

Председник Анкетног одбора, проф. др Драгољуб Живковић дао је 

додатно образложење Информације. 
Председавајући је отворила претрес. 

У претресу су учествовали посланици: Телеки Јулија, Живан 

Милутиновић, Милан Мицић, Варга Ф. Јожеф, Славољуб Грозданов и 
покрајински секретар за финансије, Ђорђе Мисиркић. 

Председавајући је ставила на гласање Информацију о досадашњем 

раду Анкетног одбора за утврђивање истине о догађајима у периоду од 
1941-1945. године у Војводини. Након гласања председавајући је 

констатовала да је Скупштина са б4 гласа "за" усвојила Информацију о 
досадашњем раду Анкетног одбора за утврђивање истине о догађајима у 
периоду од 1941-1945. године у Војводини. 
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.. , 10. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И 

ПРОЈЕКТОВАЊЕ "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД ЗА 

2002. ГОДИНУ 
Управни одбор Јавног предузећа за просторно и урбанистичко 

планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад на 

седници одржаној 24. априла 2003. године донео је Одлуку о усвајању 

Извештаја о пословању за 2002. годину и упутио је Скупштини, на 

разматрање. 

Извештај о пословању за 2002. годину Јавног предузећа за просторно 
и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" 
Нови Сад достављен је Извршном већу на мишљење, које није имало 

примедби. 

Извештај за 2002. годину претходно је размотрио Одбор за урбанизам, 
просторно планирање и заштиту животне средине и предложио Скупштини 
да размотри и прихвати Извештај. 

Председавајући је отворила претрес. 
У претресу је учествовао посланик Живан Милутиновић и покрајински 

секретар за архитектуру, урбанизам и градитељство, Лазар Кузманов. 

На предлог председавајућег утврђен је кворум за даљи рад седнице 

Скупштине и констатовано да је присутан 71 посланик. 

Председавајући је ставила на гласање Извештај о пословању Јавног 

предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод 

за урбанизам Војводине" Нови Сад за 2002. годину. Након гласања 
председавајући је констатовала да је Скупштина са 73 гласа "за" прихватила 
Извештај о пословању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко 
планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад за 
2002. годину. 

11. тачка дневног реда: ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА (ПРОИЗВОДНО

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН) ЗА 2003. ГОДИНУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
"ВОЈВОДИНАШУМЕ" НОВИ САД 

Управни одбор Јавног предузећа "Војводинашуме" на седници 

одржаној 12. децембра 2002. године донео је Програм пословања 

(производно-финансијски план) за 2003. годину и упутио га Скупштини, 
ради давања сагласности. 

Програм пословања за 2003. годину достављен је Извршном већу дп 
Војводине на мишљење. Извршно веће дп Војводине није имало примедби и 

утврдило је Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања за 

2003. годину Јавног предузећа "Војводинашуме" Нови Сад. 
Програм пословања и Предлог одлуке о давању сагласности претходно 

су размотрили Одбор за пољопривреду и Одбор за буџет и финансије. 
Одбори су предложили Скупштини да да сагласност на Програм пословања 

за 2003. годину Јавног предузећа "Војводинашуме" Нови Сад. 
Председавајући је отворила претрес. 

У претресу су учествовали посланици: Живан Павин, Живан 

Милутиновић, Томислав Богуновић, Мирослав Мрнуштик, Саша Пашић и 

покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство, 

мр Игор Курјачки. 
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". У наставку седницом је председавао потпредседник Скупштине, 

Мирослав Мрнуштик. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о давању 

сагласности на Програм пословања (производно-финансијски план) за 2003. 
годину Јавног предузећа "Војводинашуме" Нови Сад. Након гласања 
председавајући је констатовао да је Скупштина са б1 гласом "за" и пет 

"против" донела Одлуку о давању сагласности на Програм пословања 
(производно-финансијски план) за 2003. годину Јавног предузећа 

"Војводинашуме" Нови Сад. 

12. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ 

ДУЖНОСТИ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" 
Извршно веће дп Војводине утврдило је Предлог одлуке о разрешењу 

дужности вршиоца дужности директора Јавног водопривредног предузећа 
"Воде Војводине" и упутило га Скупштини, на разматрање и доношење. 

Председавајући је отворио претрес. 

У претресу су учествовали посланици: Владимир Куручев, Славко 

Ђорђевић, Стеван Коларевић, Пушкаш Карољ и покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство, мр Игор Курјачки. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу 
дужности вршиоца дужности директора Јавног водопривредног предузећа 

"Воде Војводине". Након гласања председавајући је констатовао да је 
Скупштина са бб гласова "за", једним "против" и једним уздржаним донела 

Одлуку о разрешењу дужности вршиоца дужности директора Јавног 

водопривредног предузећа "Воде Војводине". 

1З. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ 

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ 

ВОЈВОДИНЕ" 
Извршно веће дп Војводине утврдило је Предлог одлуке о именовању 

директора Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине" и упутило га 

Скупштини, на разматрање и доношење. 

Председавајући је отворио претрес. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању 

директора Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине". Након 

гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 59 гласова "за" и 
једним "против" донела Одлуку о именовању директора Јавног 
водопривредног предузећа "Воде Војводине". 

14. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О 
ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
"ВОЈВОДИНАШУМЕ" НОВИ САД 

Одбор за пољопривреду на седници одржаној 1. јула 2003. године 

утврдио је Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању Управног и 

Надзорног одбора Јавног предузећа "Војводинашуме" Нови Сад и упутио га 
Скупштини, на разматрање и доношење. 

Председавајући је отворио претрес. 

У претресу је учествовао посланик Живан Милутиновић. 
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Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о измени Одлуке 

о именовању Управног и Надзорног одбора Јавног предузећа 
"Војводинашуме" Нови Сад. Након гласања председавајући је констатовао да 
је Скупштина са 58 гласова "за", једним "против" и четири уздржана донела 
Одлуку о измени Одлуке о именовању Управног и Надзорног одбора Јавног 
предузећа "Војводинашуме" Нови Сад. 

15. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О 
ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА "ФРУШКА 

ГОРА" 

Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине 

на седници одржаној 8. јула 2003. године утврдио је Предлог одлуке о 

измени Одлуке о именовању Надзорног одбора Националног парка "Фрушка 

гора" и упутио га Скупштини, на разматрање и доношење. 
Председавајући је отворио претрес. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о измени Одлуке 

о именовању Надзорног одбора Националног парка "Фрушка гора". Након 

гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са б2 гласа "за" и 

једним уздржаним донела Одлуку о измени Одлуке о именовању Надзорног 

одбора Националног парка "Фрушка гора". 

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

ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА. 

Председавајући је подсетио посланике да су на 22. седници 

Скупштине посланичка питања у усменом облику поставили посланици: 

Златко Миличевић (три посланичка питања), Калман Кунтић (два посланичка 

питања), мр Пал Тибор (два посланичка питања) и Ђорђе Милић. 

Посланичка питања у писменом обику поставио је посланик Петар 
Пејин (шест посланичких питања). 

Председавајући је поставио питање посланицима који су добили 
одговор на посланичка питања да ли желе да користе једно од права 

утврђених у члану 190. Пословника Скупштине дп Војводине. 
Посланик мр Пал Тибор обавестио је Скупштину да није добио одговор 

на два посланичка питања, која је поставио на 22. седници Скупштине. 
Посланици Александар Павков и Петар Пејин, обавестили су 

Скупштину да нису задовољни добијеним одговором на посланичко питање 

које су поставили на 22. седници Скупштине. 
Затим се прешло на постављање посланичких питања. 

Посланичка питања у усменом облику поставили су посланици: Бела 

Тонковић, Славољуб Грозданов, Томислав Богуновић, Телеки Јулија, Мр Пал 

Тибор, Стеван Коларевић, Живан Милутиновић, Петар Пејин и Иван 
Новаковић. 

Посланичко питање у писменом облику поставио је посланик др Ђорђе 
Богдановић. 

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке. 

Седница је закључена у 14,40 часова. 

СЕКРЕТАР 

СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ, 

Марија Жекић

ПОТРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ, 

Јелена Јевтић
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