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ЗАПИСНИК 

са 27. седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 

27. фебруара 2004. године, у Свечаној сали Скупштине града Новог Сада и 

Великој сали Скупштине АП Војводине. 

Седница је почела у 11,15 часова, у Свечаној сали Скупштине града 
Новог Сада. 

Седницом је до пете тачке дневног реда председавао Ненад Чанак, 

председник Скупштине АП Војводине, а у наставку седницом је председавао 

Егереши Шандор, потпредседник Скупштине АП Војводине. 

Председавајући је обавестио посланике да је Министарство 

унутрашњих послова добило дојаву да је у згради Скупштине АП Војводине 

монтирана експлозивна направа и да ће бити детонирана у току седнице. Да 

не би дошло до угрожавања посланика и запослених у Скупштини, 

наложена је евакуација док се се обави полицијска претрага зграде 

Скупштине. 

Од укупног броја посланика седници Скупштине је присуствовао 101 
посланик. 

Одсуство са седнице Скупштине оправдали су посланици: Биачи 

Антал, Бранко Вучковић, Александар Кравић, др Драган Милошевић, Ђорђе 
Милошевић, Миодраг Перкучин, Пушкаш Карољ, Ђорђе Суботић и 
др Предраг Филипов. Према евиденцији седници Скупштине нису 

присуствовали и посланици: Бачкулин Иштван, Славко Ђорђевић, др Милан 

Жигић, Керн Имре, Кучера Геза, Ђорђе Мисиркић, Павела Јано , Антун 

Стојановић и Фехер Иштван. 

На позив председавајућег Скупштина је одала пошту минутом ћутања 

погинулом председнику Републике Македоније, Борису Трајковском и 

његовим сарадницима. 

Седница Скупштине је заказана у складу са чланом 80. став 2. 
Пословника Скупштине АП Војводине, с обзиром да су активности око 

припреме седнице Скупштине трајале дуже, те не би био испоштован рок од 

10 дана предвиђен чланом 79. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине 
Војводине. 

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине 

присуствују: Александра Вагнер, шеф београдске канцеларије Посматрачке 

мисије Европске уније у Србији и црној Гори и Јонаис Карампелис, 

политички аналитичар Посматрачке мисије Европске уније, чланови 

Извршног већа АП Војводине и представници средстава јавног 

информисања. 

Председавајући је обавестио посланике да се потпредседник 
Скупштине АП Војводине, Александар Кравић налази у Риму на Конгресу 

локалних регионалних власти Европе, које је конститутивно тело Комитета 

министара Савета Европе. 

Посланик Стево Бобић указао је на повреду члана 80. и 91. 
Пословника Скупштине АП Војводине. Пошто је и после образложења 

секретара Скупштине посланик остао при ставу да је Пословник повређен , 

председавајући је позвао посланике да се изјасне о томе да ли постоји 

повреда Пословника. Након гласања председавајући је констатовао да је 

Скупштина одлучила са 15 гласова "за", 69 "против" и једним уздржаним да 
Пословник није повређен. 

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. 



Председник Посланичке групе ЛСВ - ДОС У Скупштини АП Војводине, 

у складу са чланом 42. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, 

обавестио је председника Скупштине да су посланици Живан Милутиновић и 
Ђорђе Милошевић иступили из Посланичке групе ЛСВ - дос. 

Записник са 26. седнице Скупштине, одржане 18. децембра 2003. 
године и у наставку 15. јануара 2004. године, достављен је посланицима уз 
сазив за 27. седницу Скупштине. 

Председавајући је ставио на гласање записник са 26. седнице 

Скупштине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина 
са 82 гласа "за", једним "против" и једним уздржаним усвојила записник са 
26. седнице Скупштине. 

Предлог дневног реда посланицима је достављен уз сазив за 

27. 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 декларације о позивању на повратак свих 

грађана Војводине који су били приморани да напусте Војводину у периоду 

1990-2000. године, - Предлог одлуке о давању сагласности на Статут 

Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине и - Предлог одлуке о 

давању сагласности на Правила пословања Гаранцијског фонда Аутономне 

Покрајине Војводине. 

На основу члана 152. 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 ставио на гласање предлог Извршног већа АП 
Војводине да се Предлог декларације о позивању на повратак свих грађана 

Војводине који су били приморани да напусте Војводину у периоду 

1990-2000. године донесе по хитном поступку. Након гласања 

председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа "за" и 
11 уздржаних предлог усвојила. 

Председавајући је ставио на гласање предлог Извршног већа АП 

Војводине да се Предлог одлуке о давању сагласности на Статут 

Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине донесе по хитном 

поступку. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина 
предлог једногласно усвојила. 

Председавајући је ставио на гласање предлог Извршног већа АП 

Војводине да се Предлог одлуке о давању сагласности на Правила 

пословања Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине донесе по 

хитном поступку. Након гласања председавајући је констатовао да је 
Скупштина предлог једногласно усвојила. 

Председавајући је обавестио посланике да је предлагач повукао из 

предлога дневног реда прву тачку - Предлог одлуке о свечан~ песми 

Аутономне Покрајине Војводине. 

Посланик у Скупштини АП Војводине, Стево Бобић, на основу члана 

84. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине, предложио је да се из 
предлога дневног реда повуку прва и друга тачка - Предлог одлуке о 

свечаној песми Аутономне Покрајине ВОјводине и Предлог одлуке о застави 

Аутономне Покрајине Војводине. 

Председавајући је ставио на гласање предлог посланика Стева Бобића 

да се из предлога дневног реда повуче друга тачка дневног реда - Предлог 

одлуке о застави Аутономне Покрајине Војводине. Након гласања 

председавајући је констатовао да Скупштина са 14 гласова "за" и 70 
"против" предлог није усвојила. 
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Извршно веће АП Војводине, _ на основу члана 84. Пословника 

Скупштине АП Војводине предложило је Скупштини да се предложени 

дневни ред прошири новим тачкама дневног реда - Предлог одлуке о 

именовању председника и чланова Надзорног одбора Гаранцијског фонда 

Аутономне Покрајине Војводине и - Предлог одлуке о именовању директора 

Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине . 
Председавајући је ставио на гласање предлог Извршног већа АП 

Војводине о проширењу дневног реда. Након гласања председавајући је 
констатовао да је Скупштина са 76 гласова "за" и 10 уздржаних предлог 

усвојила . 

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

члана 84. став 2. и З. Пословника Скупштине АП Војводине предложио је 

Скупштини да се предложени дневни ред прошири новом тачком дневног 

реда - Предлог одлуке о именовању чланова Матичне комисије Војвођанске 

академије наука и уметности. 

Председавајући је ставио на гласање предлог Одбора за образовање , 
науку, културу, омладину и спорт за проширење дневног реда. Након 

гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 79 гласова "за ", 
11 "против" и два уздржана предлог усвојила. 

Посланичка група Демократске странке у Скупштини АП Војводине , на 

основу члана 84. став 2. и З. Пословника Скупштине АП Војводине 

предложила је Скупштини да се предложени дневни ред прошири новом 

тачком - Предлог одлуке о измени Одлуке о избору председника и чланова 

одбора Скупштине Аутономне Покрајине Војводине. 

Председавајући је ставио на гласање предлог Посланичке групе 

Демократске странке у Скупштини АП Војводине за проширење дневно г 

реда. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 79 
гласова "за" и шест "против" предлог усвојила. 

Пошто није било више предлога за измену и допуну предложеног 

дневног реда председавајући је ставио на гласање дневни ред предложен за 

27. седницу Скупштине. Након гласања председавајући је констатовао да је 

Скупштина са 71 гласом "за", 12 "против" и једним уздржаним усвојила 
следећи 

ДНЕВНИ РЕД: 

1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАСТАВИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, 

2. ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНИ ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ПРОМЕТ, 

3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОВЛАШЋЕЊУ ИЗВРШНОГ ВЕЋА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ ЗА АНГАЖОВАЊЕ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 

КОНСОЛИДОВАНОГ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2003. ГОДИНУ, 

4 . ПРЕДЛОГ ДЕКЛАРАЦИЈЕ О ПОЗИВАЊУ НА ПОВРАТАК СВИХ ГРАЂАНА ВОЈВОДИ Н Е 

КОЈИ СУ БИЛИ ПРИМОРАНИ ДА НАПУСТЕ ВОЈВОДИНУ У ПЕРИОДУ 1990-2000 . 
ГОДИНЕ, 

5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА МАТИЧНЕ КОМИСИЈЕ ВОЈВОЂАНСКЕ 
АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ , 

б. ПРЕДЛОГ ЗА ДАВАЊЕМ АУТЕНТИЧНОГ ТУМАЧЕЊА У ПОГЛЕДУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА 

ЗА ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ ОМБУДСМАНА, 

7. ПРЕДЛОГ ЗА ДАВАЊЕМ АУТЕНТИЧНОГ ТУМАЧЕЊА ЧЛАНА 150. СТАВ 1. И 3. 
ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, 

8 . ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О НОВИНСКО-ИЗДАВАЧ КОЈ УСТАНОВИ 
"ХРВАТСКА РИЈЕЧ ", 
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9. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ СТАТУТА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКЕ УСТАНОВЕ "ХРВАТСКА РИЈ ЕЧ " 
(ДАВАЊЕ САГЛАНОСТИ), 

10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАдЗОРНОГ ОДБОРА 
ФОНДА ЗА РАЗВОЈ НЕПРОФИТНОГ СЕКТОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ , 

12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА 
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, 

13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛА ПОСЛОВАЊА 

ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ , 

14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАдЗОРНОГ ОДБОРА 

ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, 

15. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ 
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, 

16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ. 

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. 
у претресу су учествовали посланици: Стево Бобић, Мирољуб 

Љешњак, др Велибор Радусиновић, Варга Ф. Јожеф и секретар Скупштине , 

Марија Жекић. 
Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања 

председавајући је констатовао да је Скупштина са 7б гласова "за" , 13 
"против" и једним уздржаним предлог усвојила . 

Председавајући је обавестио посланике да је добио информацију да је 

Министарство унутрашњих послова завршило претрагу зграде Скупштине 

Аутономне Покрајине Војводине и да није нађена експлозивна направа. 

Председавајући је дао паузу у трајању од 15 минута, да посланици 
пређу у зграду Скупштине Аутономне Покрајине Војводине. 

Седница Скупштине наставила је са радом у Великој сали Скупштине 

АП Војводине . 

1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАСТАВИ АУТОНОМНЕ 
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

Одбор за питања уставно-правног положаја Покрајине , на седници 

одржаној 17. фебруара 2004. године утврдио је Предлог одлуке о застави 
Аутономне Покрајине Војводине и доставио га Скупштини, на разматрање и 

доношење . 

Предлог одлуке достављен је Извршном већу АП Војводине , на 

мишљење . Извршно веће АП Војводине није имало примедби на Предлог 

одлуке. 

Предлог одлуке претходно је размотрио Одбор за прописе и 

предложио Скупштини да размотри Предлог и одлуку донесе у предложеном 

тексту . 

4 



у име представника предлагача, председник Одбора за питања 

уставно-правног положаја Покрајине, Ненад Чанак дао је додатно 

образложење Предлога одлуке. 

Председавајући је отворио претрес. 

у претресу су учествовали посланици: Александар Грлић, Борислав 

Новаковић, др Велибор Радусиновић, Стево Бобић, Калман Кунтић, 

проф. др Драгољуб Живковић, Богољуб Тркуља, Живица Предојев, Донка 

Станчић, Ненад Чанак, Мирољуб Љешњак, Томислав Богуновић, Драгомир 

Пудар, Владимир Куручев и Душица Карабенч. 
Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о застави 

Аутономне Покрајине Војводине. Након гласања председавајући је 

констатовао да је Скупштина са 79 гласова "за", 13 "против" и пет уздржаних 
донела Одлуку о застави Аутономне Покрајине Војводине. 

2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНИ ЗАКОНА О 
ПОРЕЗУ НА ПРОМЕТ 

Посланик у Скупштини АП Војводине, Саша Пашић, на основу члана 

159. Пословника Скупштине АП Војводине поднео је Предлог да Скупштина 
буде предлагач закона о измени Закона о порезу на промет, са текстом 

Предлога закона. 

Предлог да Скупштина буде предлагач са текстом Предлога закона 

претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за буџет и финансије. 

Одбори су предложили да Скупштина прихвати да буде предлагач закона и 
утврди предлог закона. 

Одбор за сарадњу са одборима Народне скупштине у остваривању 

надлежности Покрајине није утврдио мишљење на Предлог закона. 

Предлог да Скупштина буде предлагач са текстом Предлога закона 

достављен је Извршном већу АП Војводине, на мишљење. Извршно веће АП 

Војводине предложило је да Скупштина не прихвати да буде предлагач 

Предлога закона о измени Закона о порезу на промет. 

Предлагач Предлога закона, посланик у Скупштини АП Војводине , 

Саша Пашић дао је додатно образложење Предлога закона. 

Представник Извршно већа АП Војводине и покрајински секретар за 
финансије, Мартин Злох дао је додатно образложење мишљења Извршног 
већа АП Војводине. 

Председавајући је отворио претрес. 

у претресу су учествовали посланици Стеван Коларевић и Богољуб 

Тркуља. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог да Скупштина буде 

предлагач закона о измени Закона о порезу на промет. Након гласања 

председавајући је констатовао да је са 51 гласом "за", једним "против" и 

једним уздржаним Скупштина прихватила Предлог да буде предлагач закона 
о измени Закона о порезу на промет. 

Пошто је Скупштина прихватила да буде предлагач закона, на основу 

члана 162. став 1. Пословника Скупштине дп Војводине, председавајући је 
отворио претрес о тексту Предлога закона. 

На основу члана 1б2. став 1. Пословника Скупштине дп Војводине о 
тексту Предлога закона гласа се у целини. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог закона о измени Закона 
о порезу на промет. Након гласања председавајући је констатовао да је 

Скупштина са 59 гласова "за", једним "против" и седам уздржаних утврдила 
Предлог закона о измени Закона о порезу на промет, који ће се доставити 
Народној скупштини Републике Србије, на разматрање и одлучивање. 
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За представника у Народној скупштини Републике Србије, у складу са 

чланом 162. став 2. Пословника Скупштине дп Војводине одређен је Ненад 
Чанак, председник Скупштине дп Војводине. 

3. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОВЛАШЋЕЊУ 

ИЗВРШНОГ ВЕЋА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 3А 

АНГАЖОВАЊЕ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 

КОНСОЛИДОВАНОГ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 

2003. ГОДИНУ 
Извршно веће дп Војводине утврдило је Предлог одлуке о овлашћењу 

Извршног већа Дутономне Покрајине Војводине за ангажовање ревизора за 

обављање екстерне ревизије Консолидованог завршног рачуна буџета дп 

Војводине за 2003. годину и доставило га Скупштини, на разматрање и 

доношење. 

Предлог одлуке претходно је размотрио Од60Р за прописе и 
предложио Скупштини да размотри Предлог и одлуку донесе у предложеном 

тексту. 

Одбор за буџет и финансије који је такође размотрио Предлог одлуке 

предложио је Скупштини да одлуку не прихвати и донесе закључак који је 

Одбор предложио. 

Уводно излагање поднео је члан Извршног већа дп Војводине и 

покрајински секретар за финансије, Мартин Злох. 

Председавајући је отворио претрес. 
у претресу су учествовали посланици: Стеван Коларевић, Богољуб 

Тркуља и покрајински секретар за финансије, Мартин Злох. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке. Након гласања 

председавајући је констатовао да Скупштина са 29 гласова "за", 26 "против" 
и 10 уздржаних није донела одлуку о овлашћењу Извршног већа дп 

Војводине за ангажовање ревизора за обављање екстерне ревизије 

Консолидованог завршног рачуна буџета дп Војводине за 2003 . годину. 
Председавајући је ставио на гласање Предлог закључка Одбора за 

буџет и финансије. Након гласања председавајући је констатовао да је 

Скуштина са 54 гласа "за" и шест "уздржаних" донела 

Закључак 

Овлашћује се Извршно веће дп Војводине да спроведе поступак за 

избор и предложи Скупштини дп Војводине најповољнијег понуђача за 

обављање екстерне ревизије Консолидованог завршног рачуна буџета дп 
Војводине за 2003. годину. 

На предлог председавајућег утврђен је кворум за даљи рад седнице 
Скупштине и констатовано да је у сали присутно 73 посланика. 

4. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ДЕКЛАРАЦИЈЕ О ПОЗИВАЊУ НА 
ПОВРАТАК СВИХ ГРАЂАНА ВОЈВОДИНЕ КОЈИ СУ БИЛИ ПРИМОРАНИ 

ДА НАПУСТЕ ВОЈВОДИНУ У ПЕРИОДУ 1990-2000. ГОДИНЕ 
Извршно веће дп Војводине утврдило је Предлог декларације о 

позивању на повратак свих грађана Војводине који су били приморани да 

напусте Војводину у периоду 1990-2000. године и упутило га Скупштини на 
разматрање и доношење по хитном поступку. 

Уводно излагање поднео је потпредседник Извршног већа дп 
Војводине , Душан Јаковљев. 

Председавајућије отворио претрес. 
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у претресу су учествовали: Бела Тонковић, Борислав Бабић , 

др Велибор Радусиновић, Донка Станчић, Владимир Куручев , Томислав 

Богуновић , Бранислав Мијатов, др Предраг Ђурић и др Душко Радосављевић . 

На основу члана 133. став 2. и члана 152. став 4. Пословника 

Скупштине АП Војводине, посланик у Скупштини АП Војводине , Бела 

Тонковић поднео је Амандман на Предлог декларације. 

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Беле 
Тонковића. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина 

са б3 гласа "за" и шест уздржаних прихватила Амандман. 
Председавајућије ставио на гласање Предлог декларације . Након 

гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са б5 гласова "за " и 

шест уздржаних донела Декларацију о позивању на повратак свих грађана 

Војводине који су били приморани да напусте Војводину у периоду 1990-
2000 . године, која ће се објавити у "Службеном листу Аутономне Покраји не 
Војводине" . 

S. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНОВА МАТИЧНЕ КОМИСИЈЕ ВОЈВОЂАНСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И 

УМЕТНОСТИ 

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт, на седници 
одржаној 2б. фебруара 2004. године утврдио је Предлог одлуке о именовању 
чланова Матичне комисије Војвођанске академије наука и уметности и 

поднео га Скупштини , на разматрање и доношење. 

Председник Одбора за образовање, науку, културу, омладину и спорт, 
Славољуб Грозданов дао је додатно образложење Предлога одлуке. 

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

проф. др Драгољуб Живковић и Ненад Чанак . 
Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке. Након гласања 

председавајући је констатовао да је Скупштина са б3 гласа "за" , 10 " против " 

и четири уздржана донела Одлуку о именовању чланова Матичне комисије 

Војвођанске академије наука и уметности. 

Председавајући је у 14,25 часова одредио паузу од једног сата. 

у наставку седницом је председавао Егереши Шандор, потпредседник 

Скупштине АП Војводине . 

На предлог председавајућег утврђен је кворум за даљи рад седнице 
Скупштине и констатовано да је у сали присутно 64 прсланика. 

б. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ЗА ДАВАЊЕМ АУТЕНТИЧНОГ 

ТУМАЧЕЊА У ПОГЛЕДУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА ЗА ЗАМЕНИКА 
ПОКРАЈИНСКОГ ОМБУДСМАНА 

Посланик у Скупштини АП Војводине Егереши Шандор, на основу 

члана 155. Пословника Скупштине АП Војводине поднео је Скупштини 

Предлог за давање аутентичног тумачења у погледу испуњења услова за 
заменика Покрајинског омбудсмана . 

Одбор за прописе размотрио је Предлог и оценио да Предлог за 
давањем аутентичног тумачења члана 7., а у вези са чланом 11. Одлуке о 
Покрајинском ом6удсману није оправдан. 

Председавајући је отворио претрес . 
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Председавајући је ставио на гласање предлог Одбора за прописе да 

није оправдан Предлог за давањем аутентичног тумачења. Након гласања 

председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова "за" 
прихватила Предлог Одбора за прописе да није оправдан Предлог за 

давањем аутентичног тумачења у погледу испуњености услова за заменика 

Покрајинског омбудсмана. 

7. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ЗА ДАВАЊЕМ АУТЕНТИЧНОГ 

ТУМАЧЕЊА ЧЛАНА 150. СТАВ 1. И з. ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

Посланик у Скупштини дп Војводине Петар Релић, на основу члана 
155. Пословника Скупштине дп Војводине поднео је Предлог за давањем 
аутентичног тумачења члана 150. став 1. и 3. Пословника Скупштине АП 

Војводине. 

Одбор за прописе размотрио је Предлог и оценио да нема потребе за 

давањем аутентичног тумачења члана 150. став 1. и 3. Пословника 

Скупштине дп Војводине. 

Председавајући је отворио претрес. 
Председавајући је ставио на гласање предлог Одбора за прописе да 

нема потребе за давањем аутентичног тумачења члана 150. став 1. и 3. 
Пословника Скупштине дп Војводине. Након гласања председавајући је 

констатовао да је Скупштина са 69 гласова "за" и једним уздржаним 

прихватила Предлог Одбора за прописе да нема потребе за давањем 

аутентичног тумачења члана 150. став 1. и 3. Пословника Скупштине АП 

Војводине. 

8. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О 
НОВИНСКО-ИЗДАВАЧ КОЈ УСТАНОВИ "ХРВАТСКА РИЈЕЧ" 

Извршно веће дп Војводине утврдило је Предлог одлуке о изменама 

Одлуке о Новинско-издавачкој установи "Хрватска ријеч" и доставило 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 и 

одлуку донесе у предложеном тексту. 

Председавајући је отворио претрес. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о изменама 

Одлуке о Новинско-издавачкој установи "Хрватска ријеч". Након гласања 
председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова "за" и осам 

уздржаних донела Одлуку о изменама Одлуке о Новинско-издаваЧКОј 

установи "Хрватска ријеч". 

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

Управни одбор Новинско-издавачке установе "Хрватска ријеч", на 
седници одржаној 31. октобра 2003. године донео је Одлуку о измени 

Статута Новинско-издавачке установе "Хрватска ријеч" и упутио је 

Скупштини, ради давања сагласности. 

Одлука о измени Статута НИУ "Хрватска ријеч" достављена је 

Извршном већу дп Војводине, на мишљење. Извршно веће дп Војводине 

није имало примедби и утврдило је Предлог одлуке о давању сагласности на 

Одлуку о измени Статута Новинско-издавачке установе "Хрватска ријеч", 
Суботица. 
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Предлог одлуке о давању сагласности и Одлуку о измени Статута НИУ 

"Хрватска ријеч" претходно су размотрили Одбор за информисање и Одбор 
за прописе. Одбори су предложили Скупштини да донесе одлуку о давању 

сагласности. 

Председавајући је отворио претрес. 
Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о давању 

сагласности на Одлуку о измени Статута Новинско-издавачке установе 

"Хрватска ријеч", Суботица. Након гласања председавајући је констатовао 

да је Скупштина са 71 гласом "за" и осам уздржаних донела Одлуку о давању 
сагласности на Одлуку о измени Статута Новинско-издавачке установе 

"Хрватска ријеч", Суботица. 

10. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ 

НЕПРОФИТНОГ СЕКТОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт, на седници 
одржаној 17. фебруара 2004. године утврдио је Предлог одлуке о именовању 
председника и чланова Надзорног одбора Фонда за развој непрофитног 

сектора Аутономне Покрајине Војводине и поднео га Скупштини , на 

разматрање и доношење. 

Председавајући је отворио претрес . 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању 

председника и чланова Надзорног одбора Фонда за развој непрофитног 
сектора Аутономне Покрајине Војводине. Након гласања председавајући је 

констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за", два "против" и три уздржана 
донела Одлуку о именовању председника и чланова Надзорног одбора Фонда 

за развој непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине. 

11. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ 

ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ 

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт, на седници 
одржаној 17. фебруара 2004. године утврдио је Предлог одлуке о именовању 
директора Завода за културу Војводине и поднео га Скупштини, на 

разматрање и доношење. 

Председавајући је отворио претрес. 
у претресу је учествовала посланик Донка Станчић. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању 
директора Завода за културу Војводине. Након гласања председавајући је 

констатовао да је Скупштина са 66 гласова "за", једним "против" и 12 
уздржаних донела Одлуку о именовању директора Завода за културу 

Војводине. 

12. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 
САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ 
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

Извршно веће АП Војводине разматрало је Статут Гаранцијског фонда 
Аутономне Покрајине Војводине и утврдило Предлог одлуке о давању 

сагласности на Статут Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине и 

доставило га Скупштини, на разматрање и доношење по хитном поступку. 
Уводно излагање поднео је потпредседник Извршног већа АП 

Војводине, Пастор Иштван. 

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

Катанић и Марија Жекић, секретар Скупштине. 
Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о давању 

сагласности на Статут Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине. 
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 58 гласова 
"за", три "против" и 13 уздржаних донела Одлуку о давању сагласности на 

Статут Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине. 

13. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛА ПОСЛОВАЊА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

Извршно веће АП Војводине разматрало је Правила пословања 
Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине ВОјводине и утврдило Предлог 

одлуке о давању сагласности на Правила пословања Гаранцијског фонда 

Аутономне Покрајине Војводине и доставило га Скупштини, на разматрање и 

доношење по хитном поступку. 

Председавајући је отворио претрес. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о давању 

сагласности на Правила пословања Гаранцијског фонда Аутономне 

Покрајине Војводине. Након гласања председавајући је констатовао да је 

Скупштина са 65 гласова "за", три "против" и осам уздржаних донела Одлуку 
о давању сагласности на Правила пословања Гаранцијског фонда Аутономне 

Покрајине Војводине. 

14. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ГАРАНЦИЈСКОГ 

ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о именовању 

председника и чланова Надзорног одбора Гаранцијског фонда Аутономне 

Покрајине Војводине и доставило га Скупштини, на разматрање и доношење. 

Председавајући је отворио претрес. 
Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању 

председника и чланова Надзорног одбора Гаранцијског фонда Аутономне 

Покрајине Војводине. Након гласања председавајући је констатовао да је 

Скупштина са 65 гласова "за", два "против" и девет уздржаних донела 

Одлуку о именовању председника и чланова Надзорног одбора Гаранцијског 
фонда Аутономне Покрајине Војводине. 

15. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ 

ДИРЕКТОРА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ 

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о именовању 
директора Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине и доставило 
га Скупштини, на разматрање и доношење. 

Председавајући је отворио претрес. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању 
директора Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине. Након 

гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 58 гласова "за", 
једним "против" и 13 уздржаних донела Одлуку о именовању директора 
Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине. 
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16. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О 
ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ 

ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

Посланичка група Демократске странке у Скупштини АП Војводине 

утврдила је Предлог одлуке о измени Одлуке о избору председника и 

чланова одбора Скупштине Аутономне Покрајине Војводине и доставила га 

Скупштини, на разматрање и доношење. 

Председавајући је отворио претрес. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о измени Одлуке 

о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне Покрајине 

Војводине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 

59 гласова "за" и 11 уздржаних донела Одлуку о измени Одлуке о избору 
председника и чланова одбора Скупштине Аутономне Покрајине Војводине. 

Пошто је окончан рад по усвојеном дневном реду прешло се на 

посланичка питања. Председавајући је подсетио посланике да су на 26. 
седници Скупштине посланичка питања поставили посланици: Донка 

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

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

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 АП Војводине. То право нико 
од посланика није користио. 

Затим се прешло на постављање посланичких питања. 

Посланичка питања усмено су поставили посланици: Бела Тонковић , 

проф . др Драгољуб Живковић, др Лоди Габор, Петар Пејин, др Предраг 
Ђурић (два посланичка питања) и Телеки Јулија (два посланичка питања). 

Посланичко питање у писменом облику поставио је посланик 

др Љубомир Миленковић. 

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке. 

Седница је закључена у 16,25 часова. 

СЕКРЕТАР 

СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ, 

~рија Жек 

~[) <l)-

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ, 

Ненад Чанак 

.1~/\77 
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