
ЗАПИСНИК 

са 26. седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине , одржане 

18. децембра 2003. године и у наставку 15. јануара 2004. године , у Великој 
сали Скупштине АП Војводине. 

Седница је почела у 11,45 часова. 
Седницом је до треће тачке дневног реда председавао Ненад Чанак, 

председник Скупштине АП Војводине, а у наставку седницом је председавао 

Александар Кравић , потпредседник Скупштине АП Војводине . 

Од укупног броја посланика седници Скупштине је присуствовало 102 
посланика. 

Одсуство са седнице Скупштине оправдали су посланици др Предра г 

Филипов и Гордана Чомић. Према евиденцији седници Скупштине нису 

присуствовали и посланици: Бранко Вучковић, Радосав Гвоздић , Славко 

Ђорђевић , др Милан Жигић, Стеван Коларевић, Кучера Геза, Владимир 

Куручев, Миле Мандић, Борислав Новаковић, Александар Оџић , Миодраг 

Перкучин , др Марија Попин, Драгомир Пудар, Томислав Ранисав и Срђа н 

Тешић . 
Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине 

присуствују председник, чланови Извршног већа АП Војводине, 

представници средстава јавног информисања, као и кандидати за избор 

заменика Покрајинског омбудсмана. 

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 чиј а ј е 

службена употреба утврђена Статутом. 

Председавајући је обавестио посланике да је 5. новембра 2003 . 
године , на основу члана 41. и 42. Пословника Скупштине АП Војводине 
образована нова Посланичка група Коалиција Војводина - ДОС У Скупштини 
АП Војводине. Председник Посланичке групе је Зоран Велимировић, а 

заменик председника Душица Карабенч. 
Председник Посланичке групе ЛСВ - ДОС обавестио је Скупштину да 

је посланик Калман Кунтић иступио из Посланичке групе ЛСВ - ДОС и 

приступио Посланичкој групи Демократске странке у Скупштини АП 

Војводине. 

Заменик председника Посланичке групе Демократске странке у 

Скупштини АП Војводине обавестио је Скупштину да је посланик др Миодраг 

Максић приступио Посланичкој групи Демократске странке у Скупштини АП 

Војводине. 

Председник Посланичке групе ПГ - 7 ДОС У Скупштини АП Војводине 
обавестио је Скупштину да је посланик Златко Миличевић иступио из 

Посланичке групе ПГ - 7 ДОС, а заменик председника Посланичке групе 

Демократске странке у Скупштини АП Војводине обавестио је Скупштину да 

је Златко Миличевић приступио Посланичкој групи Демократске странке у 

Скупштини АП Војводине. 

Записник са 25. седнице Скупштине, одржане 23. октобра 2003. 
године , достављен је посланицима уз сазив за 26. седницу Скупштине. 

Председавајући је ставио на гласање записник са 25. седнице 
Скупштине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина 

једногласно усвојила записник са 25. седнице Скупштине Аутономне 

Покрајине Војводине, одржане 23. октобра 2003. године. 
Предлог дневног реда посланицима је достављен уз сазив за 26. 

седницу Скупштине Аутономне Покрајине Војводине . 



Извршно веће АП Војводине доставило је Скупштини АП Војводине, на 
основу члана 151. Пословника Скупштине АП Војводине на разматрање по 
хитном поступку - Предлог резолуције о потреби стварања услова за 

укључење Србије и Црне Горе у слободан - "бели" шенгенски визни режим и 

- Предлог одлуке о оснивању Лекарске коморе Војводине. 

На основу члана 152. 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 Извшрног већа АП 

Војводине да се Предлог резолуције о потреби стварања услова за укључење 

Србије и Црне Горе у слободан - "бели" шенгенски визни режим донесе по 
хитном поступку. Након гласања председавајући је констатовао да је 

Скупштина са 76 гласова "за" и осам "против" предлог усвојила. 
Председавајући је ставио на гласање предлог Извшрног већа АП 

Војводине да се Предлог одлуке о оснивању Лекарске коморе Војводине 

донесе по хитном поступку. Након гласања председавајући је констатовао да 

је Скупштина са 74 гласа "за", 10 "против" и једним уздржаним предлог 

усвојила. 

Покрајински омбудсман на основу члана 84. став 3. Пословника 

Скупштине АП Војводине предложио је да се предложени дневни ред 26. 
седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда - Избор заменика 

Покрајинског омбудсмана. 

Председавајући је ставио на гласање да се предложени дневни ред 26. 
седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда - Избор заменика 
Покрајинског омбудсмана. Након гласања председавајући је констатовао да 

је Скупштина са 73 гласа "за", седам "против" и четири уздржана предлог 

усвојила. 

Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања, на основу 

члана 84. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине предложио је да 
се предложени дневни ред 26. седнице Скупштине прошири новом тачком 
дневног реда - Предлог одлуке о изменама Одлуке о посланицима на 

сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине. 

Председавајући је ставио на гласање да се предложени дневни ред 26 . 
седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда - Предлог одлуке о 

изменама Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне 

Покрајине Војводине. Након гласања председавајући је констатовао да је 

Скупштина са 71 гласом "за", три "против" и два уздржана предлог усвојила. 
Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт, на основу 

члана 84. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине предложио је да 
се предложени дневни ред 26. седнице Скупштине прошири новом тачком 
дневног реда - Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању председника и 

чланова Управног и Надзорног одбора Српског народног позоришта у Новом 

Саду. 

Председавајући је ставио на гласање предлог да се предложени 

дневни ред 26. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда -
Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању председника и чланова 

Управног и Надзорног одбора Српског народног позоришта у Новом Саду. 

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина једногласно 

предлог усвојила. 

Председавајући је предложио промену редоследа тачака предложеног 
дневног реда тако да се као прва тачка предложеног дневног реда разматра 

Из60Р заменика Покрајинског омбудсмана, а да се тачке под редним бројем 
11. и 12. разматрају као 15. и 16. тачка предлога дневног реда. 
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Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања 
председавајући је констатовао да је Скупштина са 76 гласова "за" и једним 
уздржаним предлог усвојила. 

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

26. седницу Скупштине. Након гласања председавајући је констатовао да је 
Скупштина са 76 гласова "за" и једним "против" усвојила следећи 

ДНЕВНИ РЕД: 

1. ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ ОМБУДСМАНА, 

2. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, 

З . ПРЕДЛОГ МОГУЋИХ ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРИОРИТЕТА ИЗ ПРОГРАМА 

ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, 

4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ ОБЕДСКА БАРА, 

5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 
СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ ДЕЛИБЛАТСКА ПЕШЧАРА, 

6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ, 

7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И НАЧИНУ РАДА 
ИЗВРШНОГ ВЕЋА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, 

8. СТАТУТ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ НЕПРОФИТНОГ СЕКТОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ), 

9. СТАТУТ ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ), 

10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О МИНИМУМУ ПРОЦЕСА РАДА ВИШИХ ШКОЛА И ФАКУЛТЕТА У 
САСТАВУ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 

ВОЈВОДИНА, 

11. ПРЕДЛОГ РЕЗОЛУЦИЈЕ О ПОТРЕБИ СТВАРАЊА УСЛОВА ЗА УКЉУЧЕЊЕ СРБИЈЕ 
И ЦРНЕ ГОРЕ У СЛОБОДАН - "БЕЛИ" ШЕНГЕНСКИ ВИЗНИ РЕЖИМ, 

12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ ВОЈВОДИНЕ, 

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

14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И 
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА СРПСКОГ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА 

У НОВОМ САДУ, 

15. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО 
И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ 

ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД, 

16. АНАЛИЗА О ДЕМОГРАФСКОЈ СИТУАЦИЈИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ 
НА ОСНОВУ ПОПИСА СТАНОВНИШТВА 2002. ГОДИНЕ . 
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Председавајући је предложио 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 ставио на 

гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина 

предлог једногласно усвојила. 

1. тачка дневног реда: ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ 

ОМБУДСМАНА 

Покрајински омбудсман, на основу члана 6. Одлуке о Покрајинском 
омбудсману поднео је Скупштини Аутономне Покрајине Војводине, Предлог 

за избор три заменика Покрајинског омбудсмана. 
Покрајински омбудсман, мр Петар Теофиловић дао је додатно 

образложење Предлога за избор заменика Покрајинског омбудсмана. 

Председавајући је отворио претрес. 

На основу члана 6. став З. Одлуке о Покрајинском омбудсману 

заменике бира Скупштина већином гласова укупног броја посланика. 
Председавајући је ставио на гласање Предлог да се за заменика 

Покрајинског омбудсмана за заштиту права националних мањина изабере 

Гобор Золтан из Новог Сада. Након гласања председавајући је констатовао 
да је Скупштина од укупног броја посланика са 74 гласа "за", 10 "против" и 
два уздржана за заменика Покрајинског омбудсмана за заштиту права 

националних мањина изабрала Гобор Золтана. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог да се за заменика 

Покрајинског омбудсмана изабере Стеван Арамбашић из Врбаса. Након 
гласања председавајући је констатовао да је Скупштина од укупног броја 

посланика са 74 гласа "за", пет "против" и три уздржана за заменика 

Покрајинског омбудсмана изабрала Стевана Арамбашића. 
Председавајући је ставио на гласање Предлог да се за заменика 

Покрајинског омбудсмана изабере Драгомир Секулић, из Новог Сада.Након 

гласања председавајући је констатовао да је Скупштина од укупног броја 

посланика са 78 гласова "за", шест "против" и три уздржана за заменика 

Покрајинског омбудсмана изабрала Драгомира Секулића. 

На основу члана 46. Одлуке о Покрајинском омбудсману изабрани 

заменици Покрајинског омбудсмана пред Скупштином положили су свечану 

заклетву. 

Председавајући је у име Скупштине и своје лично име честитао 

покрајинским заменицима Покрајинског омбудсмана на избору и пожелео им 

успешан рад. 

2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ПРИВРЕДНОГ 

РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог програма привредног 

развоја Аутономне Покрајине Војводине и упутило га Скупштини, на 

разматрање и доношење. 

Предлог програма претходно су размотрили Одбор за пољопривреду, 

Одбор за привреду, Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту 

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

демографску политику и друштвену бригу о деци. Одбори су предложили 
Скупштини да размотри Предлог и донесе програм привредног развоја 

Аутономне Покрајине Војводине. 

Одбор за приватизацију који је такође размотрио Предлог програма 

предложио је Скупштини да донесе програм са допунама које су наведене у 

извештају Одбора, а са којима се сагласио представник предлагача, те су 

постали саставни део Предлога програма и о њима се одвојено не гласа. 
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Уводно излагање поднео је председник Извршног већа АП Војводине, 
Ђорђе Ђукић. 

Председавајући је отворио претрес. 
у претресу су учествовали посланици: Живан Милутиновић , Милан 

Мицић, др Радомир Поповић, Богољуб Тркуља, Берковић Ђерђ , 
проф. др Драгољуб Живковић, Стево Бобић, Јасминка цвејановић

Богдановић, Живица Предојев, Ненад Чанак, покрајински секретар за 

привреду, Миодраг Вукотић, потпредседник Извршнго већа АП Војводине и 

покрајински секретар за приватизацију, предузетништво, мала и средња 

предузећа, Пастор Иштван и председник Извршног већа АП Војводине , 

Ђорђе Ђукић . 
Председавајући је ставио на гласање Предлог програма привредног 

развоја Аутономне Покрајине Војводине. Након гласања председавајући је 

констатовао да је Скупштина једногласно донела Програм привредног 

развоја Аутономне Покрајине Војводине. 

З. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ МОГУЋИХ ПРОГРАМА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРИОРИТЕТА ИЗ ПРОГРАМА ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог могућих програма за 
реализацију приоритета из Програма привредног развоја Аутономне 

Покрајине Војводине, са Предлогом закључка и упутило га Скупштини , на 

разматрање и усвајање. 

Предлог могућих програма претходно су размотрили Одбор за 
пољопривреду, Одбор за привреду, Одбор за урбанизам, просторно 

планирање и заштиту животне средине, Одбор за здравство, социјалну 

политику и рад, Одбор за демографску политику и друштвену бригу о деци и 

Одбор за приватизацију. Одбори су предложили Скупштини да усвоји Могуће 
програме за реализацију приоритета из Програма привредног развоја 

Аутономне Покрајине Војводине и донесе Закључак у предложеном тексту . 

Уводно излагање поднео је потпредседник Извршног већа АП 
Војводине и покрајински секретар за приватизацију, предузетништво , мала и 

средња предузећа, Пастор Иштван. 

Председавајући је отворио претрес. 

у претресу су учествовали посланици: Милан Мицић, Јасминка 

Цвејановић-Богдановић, Томислав Богуновић, Керн Имре, Пушкаш Карољ , 

Бела Тонковић, Иван Новаковић и покрајински секретар за привреду , 

Миодраг Вукотић. 

На предлог председавајућег утврђен је кворум за даљи рад седнице 

Скупштине и констатовано да је присутно бб посланика. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог могућих програма за 

реализацију приоритета из Програма привредног развоја Аутономне 

Покрајине Војводине, са Предлогом закључка. Након гласања 

председавајући је констатовао да је Скупштина са једним уздржаним гласом 
усвојила Могуће програме за реализацију приоритета из Програма 

привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине и донела 

Закључак 

Задужује се Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине да 

најкасније до краја марта 2004. године предложи Скупштини АП Војводине 
коначну листу и форму могућих програма за реализацију приоритета из 

Програма привредног развоја АП Војводине, са динамиком реализације и 
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потребним финансијским оквирима у односу на програме чија се реализација 
планира у току 2004. године. 

Председавајући је одредио паузу у трајању од једног часа. 

у наставку седницом је председавао потпредседник Скупштине АП 

Војводине , Александар Кравић . 

На предлог председавајућег утврђен је кворум за даљи рад седнице 
Скупштине и констатовано да је присутно 67 посланика . 

4. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ 
ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА 

ПРИРОДЕ ОБЕДСКА БАРА 

Републичка агенција за просторно планирање на основу члана 24 . 
став 4. Закона о планирању и изградњи упутила је Предлог одлуке о изради 
Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе 

Обедска бара са Програмом израде Просторног плана подручја посебне 

намене Специјалног резервата природе Обедска бара Скупштини , на 

разматрање и доношење. 

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за урбанизам , 

просторно планирање и заштиту животне средине и Одбор за прописе . 

Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог одлуке и одлуку 

донесе у предложеном тексту. 

Предлог одлуке са Програмом израде Просторног плана достављен је 

Извршном већу АП Војводине, на мишљење. Извршно веће АП Војводине 
није имало примедби. 

Уводно излагање поводом четврте и пете тачке дневног реда поднео је 

члан Извршног већа АП Војводине и покрајински секретар за архитектуру , 

урбанизам и градитељство, Лазар Кузманов. 

Председавајући је отворио претрес 

у претресу су учествовали посланици: Живан Милутиновић , Донка 

Станчић, проф . др Драгољуб Живковић, Томислав Богуновић и покрајински 

секретар за архитектуру, урбанизам и градитељство, Лазар Кузманов. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о изради 

Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе 

Обедска бара. Након гласања председавајући је констатовао да је 

Скупштина са 76 гласова "за" донела Одлуку о изради Просторног плана 

подручја посебне намене Специјалног резервата природе Обедска бара. 

S. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ 
ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА 

ПРИРОДЕ ДЕЛИБЛАТСКА ПЕШЧАРА 

Републичка агенција за просторно планирање на основу члана 24. 
став 4. Закона о планирању и изградњи упутила је Предлог одлуке о изради 
Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе 

Делиблатска пешчара са Програмом израде Просторног плана подручј а 

посебне намене Специјалног резервата природе Делиблатска пешчара 
Скупштини, на разматрање и доношење. 

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за урбанизам , 

просторно планирање и заштиту животне средине и Одбор за прописе . 

Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог одлуке и одлуку 
донесе у предложеном тексту. 
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Предлог одлуке са Програмом израде Просторног плана достављен је 
Извршном већу АП Војводине на мишљење. Извршно веће АП Војводине није 

имало примедби. 

Председавајући је отворио претрес 
Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о изради 

Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе 

Делиблатска пешчара. Након гласања председавајући је констатовао да је 

Скупштина са 69 гласова "за" донела Одлуку о изради Просторног плана 

подручја посебне намене Специјалног резервата природе Делиблатска 

пешчара. 

б. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о оснивању 

Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине и упутило га 

Скупштини, на разматрање и доношење. 

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за привреду и Одбор 

за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да донесе одлуку у 

предложеном тексту. 

Од60Р за прописе који је такође размотрио Предлог одлуке поднео је 

амандмане 1 - IV. Амандмани су достављени Извршном већу АП Војводине, 
на мишљење. Извршно веће АП Војводине није прихватило поднете 

амандмане. 

Уводно излагање поднео је потпредседник Извршног већа АП 
Војводине и покрајински секретар за приватизацију, предузетништво, мала и 

средња предузећа, Пастор Иштван. 

Председавајући је отворио претрес. 
у претресу су учествовали: др Велибор Радусиновић, Стево Бобић, 

Зоран Велимировић, Живан Милутиновић, Бранислав Мијатов и покрајински 

секретар за приватизацију, предузетништво, мала и средња предузећа, 
Пастор Иштван. 

Представник Одбора за прописе остао је при поднетим амандманима. 

С обзиром да се поднетим амандманима Одбора за прописе предлаже 

надлежност Скупштине, а не Извршног већа АП Војводине у вези оснивачких 
права, на предлог председавајућег, Скупштина се истовремено изјашњавала 

о поднетим амандманима. 

На предлог председавајућег утврђен је кворум за даљи рад седнице 
Скупштине . и констатовано да је присутно 65 посланика. 

Председавајући је ставио на гласање амандмане 1 - IV Одбора за 
прописе. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 21 
гласом "за", 32 "против" и шест уздржаних није прихватила поднете 
амандмане. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о оснивању 
Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине. Након гласања 
председавајући је констатовао да је Скупштина са 52 гласа "за" и 12 
уздржаних донела Одлуку о оснивању Гаранцијског фонда Аутономне 
Покрајине Војводине. 
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7. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О 
ОРГАНИЗАЦИЈИ И НАЧИНУ РАДА ИЗВРШНОГ ВЕЋА АУТОНОМНЕ 

ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о изменама 

Одлуке о организацији и начину рада Извршног већа Аутономне Покрајине 

Војводине и упутило га Скупштини, на разматрање и доношење. 

Предлог одлуке претходно је размотрио Одбор за организацију управе 

и локалну самоуправу и предложио Скупштини да одлуку донесе у 

предложеном тексту. 

Одбор за прописе који је такође размотрио Предлог одлуке поднео је 

Амандман, са којим се сагласио представник предлагача па је на тај начин 

постао саставни део Предлога одлуке и о њему се одвојено не гласа. 

Уводно излагање поднео је члан Извршног већа АП Војводине и 

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

Тамаш. 

Председавајући је отворио претрес. 

На предлог председавајућег утврђен је кворум за даљи рад седнице 

Скупштине и констатовано да је присутно б3 посланика. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о изменама 
Одлуке о организацији и начину рада Извршног већа Аутономне Покрајине 

Војводине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 
54 гласа "за" и једним "против" донела Одлуку о изменама Одлуке о 

организацији и начину рада Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине. 

8. тачка дневног реда: СТАТУТ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ НЕПРОФИТНОГ 
СЕКТОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ДАВАЊЕ 

САГЛАСНОСТИ) 

Управни одбор Фонда за развој непрофитног сектора Аутономне 
Покрајине Војводине, на седници одржаној 18. новембра 2003 године донео 
је Статут Фонда за развој непрофитног сектора Аутономне Покрајине 

Војводине и упутио га Скупштини, ради давања сагласности. 

Статут Фонда достављен је Извршном већу АП Војводине, на 

мишљење. Извршно веће АП Војводине није имало примедби на Статут и 

утврдило је Предлог одлуке о давању сагласности на Статут Фонда за развој 

непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине. 

Предлог одлуке са Статутом Фонда претходно су размотрили Одбор за 

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

Председавајући је отворио претрес. 

У претресу је учествовао посланик Бела Тонковић. 

На предлог председавајућег утврђен је кворум за даљи рад седнице 
Скупштине и констатовано да је присутно б3 посланика. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о давању 
сагласности на Статут Фонда за развој непрофитног сектора Аутономне 

Покрајине Војводине. Након гласања председавајући је констатовао да је 

Скупштина са 55 гласова "за" донела Одлуку о давању сагласности на Статут 
Фонда за развој непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине. 

Председав~ући је предложио да се седница Скупштина прекине у 
складу са чланом 90. Пословника Скупштине АП Војводине . 
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Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања 

председавајући је констатовао да је Скупштина са 48 гласова "за", шест 

"против" и једним уздржаним гласом предлог усвојен. 

Председавајући је прекинуо седницу у 16,33 часова, с тим да ће 
посланици бити накнадно обавештени о времену наставка седнице 

Скупштине. 

26. седница Скупштине Аутономне Покрајине Војводине 
наставила је са радом 15. јануара 2004. године у Великој сали 

Скупштине АП Војводине, са почетком у 11,52 часова 

Седницом је до половине 16. тачке дневног реда председавао 

председник Скупштине, Ненад Чанак, а у наставку седницом је председавао 

Егереши Шандор, потпредседник Скупштине АП Војводине. 

Од укупног броја посланика седници Скупштине је присуствовало 95 
посланика. 

Одсуство са седнице Скупштине оправдали су посланици: Томислав 

Богуновић, Бранко Вучковић, Ђорђе Милић, Ђура Милошев, Јано Павела, 

др Предраг Филипов, Гордана Чомић, Јелена Јевтић, Александар Кравић и 

Никола Шимулак. Према евиденцији седници нису присуствовали и 

посланици: др Бранислав Даничић, Славко Ђорђевић, др Милан Жигић, Керн 
Имре, Лазар Крчмар, др Драган Милошевић, Ђорђе Милошевић, Милан 

Мицић, Живан Павин, Пастор Иштван, Миодраг Перкучин, Ненад 

Петриновић, Драгомир Пудар и Срђан Тешић. 

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине 

присуствују чланови Извршног већа АП Војводине и представници средстава 

јавног информисања. 

Скупштина је наставила са радом по преосталим тачкама дневног 

реда, који је усвојен 18. децембра 2003. године. 

9. тачка дневног реда: СТАТУТ ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ 
(ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ) 

Привремени управни одбор Педагошког завода Војводине на седници 

одржаној 4. новембра 2003. године донео је Статут Педагошког завода 

Војводине и упутио га Скупштини, ради давања сагласности. 

Статут је достављен Извршном већу АП Војводине на мишљење. 
Извршно веће АП Војводине није имало примедби на Статут и утврдило је 

Предлог одлуке о давању сагласности на Статут Педагошког завода 

Војводине. 

Предлог одлуке са Статутом претходно су размотрили Одбор за 

образовање, науку, културу, омладину и спорт и Одбор за прописе. Одбори 

су предложили Скупштини да донесе одлуку о давању сагласности на Статут 

Педагошког завода Војводине. 

Председавајући је отворио претрес. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о давању 

сагласности на Статут Педагошког завода Војводине. Након гласања 

председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласа "за" и пет 
"против" донела Одлуку о давању сагласности на Статут Педагошког завода 
Војводине. 
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10. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О МИНИМУМУ ПРОЦЕСА 
РАДА ВИШИХ ШКОЛА И ФАКУЛТЕТА У САСТАВУ УНИВЕРЗИТЕТА У 

НОВОМ САДУ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о минимуму 
процеса рада виших школа и факултета у саставу Универзитета у Новом 

Саду чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина и упутила га 

Скупштини, на разматрање и доношење. 

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

Скупштини да размотри Предлог и одлуку донесе у предложеном тексту. 

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

Председавајући је отворио претрес. 

У претресу су учествовали посланици: мр Пал Тибор, др Велибор 
Радусиновић, секретар Скупштине АП Војводине, Марија Жекић и 

покрајински секретар за образовање и културу, Буњик Золтан. 
Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о минимуму 

процеса рада виших школа и факултета у саставу Универзитета у Новом 

Саду чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина. Након гласања 

председавајући је констатовао да је Скупштина са 75 гласова "за" , девет 
"против" и три уздржана донела Одлуку о минимуму процеса рада виших 

школа и факултета у саставу Универзитета у Новом Саду чији је оснивач 

Аутономна Покрајина Војводина. 

11. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ РЕЗОЛУЦИЈЕ О ПОТРЕБИ 

СТВАРАЊА УСЛОВА ЗА УКЉУЧЕЊЕ СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ У 

СЛОБОДАН - "БЕЛИ" ШЕНГЕНСКИ ВИЗНИ РЕЖИМ 

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог резолуције о потреби 

стварања услова за укључење Србије и Црне Горе у слободан - "бели " 

шенгенски визни режим и упутило га Скупштини, на разматрање и 

доношење по хитном поступку. 

Уводно излагање поднео је члан Извршног већа АП Војводине и 

покрајински секретар за образовање и културу, Буњик Золтан. 

Председавајући је отворио претрес. 

У претресу је учествовао посланик Егереши Шандор. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог резолуције о потреби 

стварања услова за укључење Србије и Црне Горе у слободан - "бели " 

шенгенски визни режим. Након гласања председавајући је констатовао да је 

Скупштина једногласно донела Резолуцију о потреби стварања услова за 

укључење Србије и Црне Горе у слободан - "бели" шенгенски визни режим , 
која ће се објавити у "Службеном листу АП Војводине". 

12. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 
ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ ВОЈВОДИНЕ 

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о оснивању 
Лекарске коморе Војводине и доставило га Скупштини, на разматрање и 
доношење по хитном поступку. 

Уводно излагање поднео је члан Извршног већа АП Војводине и 
покрајински секретар за здравство и социјалну политику, др Душан Божић. 

Председавајући је отворио претрес. 

У претресу су учествовали посланици: др Велибор Радусиновић , 

др Предраг Ђурић, др Лоди Габор, проф. др Драгољуб Живковић, др Миодраг 
Максић и покрајински секретар за здравство и социјалну политику , 
др Душан Божић. 
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• 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о оснивању 

Лекарске коморе Војводине. Након гласања председавајући је констатовао 

да је Скупштина са 64 гласа "за", пет "против" и пет уздржаних донела 

Одлуку о оснивању Лекарске коморе Војводине. 

13. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ 
О ПОСЛАНИЦИМА НА СТАЛНОМ РАДУ У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ 

ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања на 

седници одржаној 12. децембра 2003. године утврдио је Предлог одлуке о 
изменама 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 изменама 
Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине 

Војводине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 

68 гласова "за"и пет уздржаних донела Одлуку о изменама Одлуке о 

посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине. 

14. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О 
ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ 

ОДБОРА СРПСКОГ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У НОВОМ САДУ 

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт на седници 

одржаној 15. децембра 2003. године утврдио је Предлог одлуке о измени 
Одлуке о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора 

Српског народног позоришта у Новом Саду и упутио га Скупштини, на 

разматрање и доношење. 

Председавајући је отворио претрес. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о измени Одлуке 
о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Српског 

народног позоришта у Новом Саду. Након гласања председавајући је 

констатовао да је Скупштина једногласно донела Одлуку о измени Одлуке о 

именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Српског 

народног позоришта у Новом Саду. 

15. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ 

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" 

НОВИ САД 

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о именовању 

директора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и 
пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад и упутило га 
Скупштини, на разматрање и доношење. 

Додатно образложење Предлога одлуке поднео је члан Извршног већа 

АП Војводине и покрајински секретар за архитектуру, урбанизам и 
градитељство, Лазар Кузманов. 

Председавајући је отворио претрес. 

У претресу је учествовао посланик Донка Станчић . 
Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању 

директора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и 
пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад. Након гласања 
председавајући је констатовао да је Скупштина са 47 гласова "за", 
осам "против" и седам уздржаних донела Одлуку о именовању директора 
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Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање 

"Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад. 

16. тачка дневног реда: АНАЛИЗА О ДЕМОГРАФСКОЈ СИТУАЦИЈИ У 
АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ НА ОСНОВУ ПОПИСА 

СТАНОВНИШТВА 2002. ГОДИНЕ 
Извршно веће АП Војводине упутило је Скупштини Анализу о 

демографској ситуацији у Аутономној Покрајини Војводини на основу пописа 

становништва 2002. године са Предлогом закључака, на разматрање и 

усвајање. 

Анализу је претходно размотрио Одбор за демографску политику и 

друштвену бригу о деци и предложио Скупштини да размотри и усвоји 

Анализу и донесе Закључке у предложеном тексту. 

Посланичка група СВМ - ДОС У Скупштини АП Војводине на седници 

одржаној 12. децембра 2003. године предложила је измену Закључака . 

Предлог Посланичке групе достављен је Извршном већу АП Војводине, на 
мишљење. Извршно веће АП Војводине прихватило је Предлог закључка 

Посланичке групе СВМ - ДОС У Скупштини АП Војводине. 
Уводно излагање поднео је члан Извршног већа АП Војводине и 

покрајински секретар за демографију, породицу и друштвену бригу о деци , 

Новка Мојић. 

у наставку седницом је председавао потпредседник Скупштине АП 

Војводине, Егереши Шандор. 

Председавајући је отворио претрес. 
у претресу су учествовали посланици: проф. др Драгољуб Живковић, 

проф. др Бурањи Бела, Телеки Јулијана, Бачкулин Иштван, Јасминка 

Богдановић-Цвејановић и покрајински секретар за демографију, породицу и 

друштвену бригу о деци, Новка Мојић. 
Председавајући је ставио на гласање Анализу о демографској 

ситуацији у Аутономној Покрајини ВОјводини на основу пописа становништва 

2002. године са Предлогом закључка. Након гласања председавајући је 
констатовао да је Скупштина са 59 гласова "за" и два уздржана усвојила 

Анализу о демографској ситуацији у Аутономној Покрајини Војводини на 

основу пописа становништва 2002. године и донела 
Закључак 

Задужује се Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине да сачини 

План програма демографског развоја Аутономне Покрајине Војводине са 

мерама за његово спровођење до 30. јуна 2004. године. 

Пошто је окончан рад по усвојеном дневном реду прешло се на 

ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА. 

Посланичка питања у усменом облику поставили су посланици: Донка 

Станчић, проф. др Драгољуб Живковић, мр Пал Тибор (два посланичка 

питања), Живан Милутиновић (три посланичка питања), Јасминка 
Богдановић-Цвејановић и Бачкулин Иштван. 

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке. 

Седница је закључена у 14,12 часова. 

СЕКРЕТАР 

СКУПШТИНЕ АП ВОЈ 

Марија Жеки 

~<D 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ, 
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