
ЗАПИСНИК 

са 29. седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 30. 
марта 2004. године и у наставку 8. априла 2004. године, у Великој сали 
Скупштине АП Војводине. 

Седница је 30. марта 2004. године почела у 12,07 часова. 
Седницом је председавао Ненад Чанак, председник Скупштине АП 

Војводине. 

Председавајући је обавестио посланике да је ова седница Скупштине 

29-та, с обзиром да је после њеног заказивања 22. марта 2004. године 
одржана 28. седница на којој се расправљало о политичко-безбеДНОСНОј 

ситуацији у Аутономној Покрајини Војводини у светлу догађања у 

Аутономној Покрајини Косово и Метохија. 

Од укупног броја посланика седници је присуствовало 109 посланика. 
Према евиденцији седници Скупштине нису присуствовали посланици: 

Бранко Вучковић, Милан Дунђерски, др Милан Жигић, Ишпановић Иштван , 
др Миодраг Максић, Павела Јано, Миодраг Перкучин, Донка Станчић, Срђан 

Тешић и др Предраг Филипов. 

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине 

присуствују председник и чланови Извршног већа АП Војводине и 

представници средстава јавног информисања. 

Егереши Шандор, потпредседник Скупштине АП Војводине прочитао је 

припремљену изјаву којом Скупштина АП Војводине најоштрије осуђује 

ширење таласа национализма, шовинизма и вандализма у АП Војводини и 

захтева од Министарства унутрашњих послова Републике Србије 

Секретаријата у Новом Саду да спроведе енергичну акцију и изведе пред 

лице правде починиоце одговорне за ове немиле догађаје. 

Председавајући је изјаву ставио на гласање. Након гласања 
председавајући је констатовао да је Скупштина изјаву једногласно усвојила. 

Скупштини се обратило Удружење метлара Војводине са молбом да се 

председник Удружења обрати посланицима. Председавајући је предложио да 

се о молби Удружења Скупштина изјасни гласањем. 

Председавајући је ставио на гласање предлог да се председник 

Удружења Јан Ђурчијански, који је на позив председника Скупштине 

присутан седници, обрати посланицима. Након гласања председавајући је 
констатовао да је Скупштина са три "уздржана" гласа усвојила предлог да се 

да реч Јану Ђурчијанском. 

Председник Удружења Јан Ђурчијански упознао је Скупштину са 

проблемима ове привредне гране у Војводини и затражио од Скупштине да 
предложи Влади Републике Србије да сирак који је главни састојак 

производње у тој привредној грани се третира као индустријска биљка , да 

сељаци добију премију за њену производњу, како би повратили своје 
тржиште у иностранству изгубљено за време ембарга, а тиме побољша 

положај ове производње. 

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 АП Војводине. 

Посланик др Велибор Радусиновић обавестио је Скупштину да је на 

седници присутан декан Учитељског факултета у Сомбору, господин Драган 

Солеша и замолио председавајућег да му се омогући да се обрати 

Скупштини. 



Председавајући је ставио на гласање предлог да се декан Учитељског 
факултета из Сомбора обрати Скупштини. Након гласања председавајући је 
констатовао да Скупштина са 27 гласова "за", 22 "против" и 4б уздржаних 
предлог није усвојила. 

Записник са 27. седнице одржане 27. фебруара 2004. године 

достављен је посланицима уз сазив за данашњу седницу Скупштине. 

Председавајући је ставио на гласање записник са 27. седнице . Након 
гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са два уздржана 

гласа усвојила записник са 27. седнице Скупштине, одржане 27. фебруара 
2004. године. 

Предлог дневног реда посланицима је достављен уз сазив за данашњу 

седницу Скупштине. 

Извршно веће АП Војводине доставило је Скупштини АП Војводине на 

основу члана 151. Пословника Скупштине АП Војводине на разматрање по 
хитном поступку - Предлог одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине 

за 2004. годину - Предлог одлуке којом се Уговор о ревизији Консолидованог 

завршног рачуна буџета АП Војводине за 2003. годину додељује "ВС EXCEL 
d.o.o.-y" из Београда и - Предлог одлуке о оснивању Педагошког факултета 

у Сремској Митровици. 

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 Извршног већа АП 

Војводине да се Предлог одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 

2004. годину донесе по хитном поступку. Након гласања председавајући је 
констатовао да је Скупштина са 9б гласова "за" предлог усвојила. 

Председавајући је ставио на гласање предлог Извршног већа АП 

Војводине да се Предлог одлуке којом се Уговор о ревизији Консолидованог 

завршног рачуна буџета АП Војводине за 2003. годину додељује "ВС EXCEL 
d.o.o. -y". из Београда донесе по хитном поступку. Након гласања 

председавајући је констатовао да је Скупштина са 98 гласова "за", једним 

"против" и једним уздржаним предлог усвојила. 

Председавајући је ставио на гласање предлог Извршног већа АП 

Војводине да се Предлог одлуке о оснивању Педагошког факултета у 
Сремској Митровици донесе по хитном поступку. Након гласања 

председавајући је констатовао да је Скупштина са 89 гласова "за" предлог 
усвојила. 

Одбор за буџет и финансије Скупштине АП Војводине на основу члана 

84. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине предложио је да се дневни 
ред Скупштине прошири новом тачком дневног реда - Предлог одлуке о 

изменама и допунама Одлуке о примањима посланика у Скупштини АП 

Војводине. 

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања 

председавајући је констатовао да је Скупштина са 91 гласом "за" предлог 
усвојила. 

Потпредседник Скупштине АП Војводине, Јелена Јевтић предложила је 

да Скупштина донесе закључак којим би се предложило Народној скупштини 

Републике Србије да се у рад Одбора за уставна питања на припреми текста 

новог устава Републике Србије укључи и представник Скупштине Аутономне 

Покрајине Војводине. 

Председавајући је ставио Предлог закључка на гласање. Након 

гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 101 гласом "за" и 
једним "против" донела 
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Закључак 

Предлаже се Народној скупштини Републике Србије, да се у рад 

Одбора за уставна питања на припреми текста новог устава Републике 

Србије, укључи и представник Скупштине Аутономне Покрајине Војводине , 

са правом учествовања у раду Одбора, без права одлучивања . 

Овакав метод рада допринео би бржем и конструктивнијем 

сагледавању положаја Аутономне Покрајине Војводине у уставном систему 

Републике Србије . 

Пошто није било више предлога за измену и допуну предложеног 

дневног реда председавајући је ставио на гласање дневни ред предложен за 

29. седницу Скупштине. Након гласања председавајући је констатовао да је 
Скупштина са 99 гласова "за" и шест "против" усвојила следећи 

ДНЕВНИ РЕД: 

1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 

2004. ГОДИНУ, 

2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ КОЈОМ СЕ УГОВОР О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНОГ 
ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2003 . ГОДИНУ ДОДЕЉУЈЕ 
"ВС EXCEL d.o.o.-y" ИЗ БЕОГРАДА, 

3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ПЕДАГОШКОГ ФАКУЛТЕТА У СРЕМСКОЈ 

МИТРОВИЦИ , 

4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА У ВРШЦУ, 

5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ, 

6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БРОЈУ, СТРУКТУРИ И ПРОСТОРНОМ РАСПОРЕДУ 
СРЕДЊИХ ШКОЛА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА, 

7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ НАЗИВА 
СРЕДЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ "ЂУРА ЈАКШИЋ", СРПСКА ЦРЊА, 

8. ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ, 

9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОКРАЈИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА, 

10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОКРАЈИНСКОМ 
ОМБУДСМАНУ, 

11 . ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И 
ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О "ДНЕВНИК" ХОЛДИНГ АКЦИОНАРСКОМ 

ДРУШТВУ ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ, 

12. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА "ДНЕВНИК" ХОЛДИНГ 

АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ, 

НОВИ САД (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ), 

13. ОДЛУКА О УСЛОВНОМ ПОВЕЋАЊУ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА "ДНЕВНИК" 
ХОЛДИНГ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ, 

НОВИ САД (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ), 

14. ИНФОРМАЦИЈА О НАПАДИМА НА НОВИНАРЕ У АП ВОЈВОДИНИ , 

15. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ПРИМАЊИМА ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНИ АП 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. Председавајући је предлог ставио на 

гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 

101 гласом "за" предлог усвојила. 

з 



1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ 
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2004. ГОДИНУ 

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о буџету 
Аутономне Покрајине Војводине за 2004. годину и доставило га Скупштини , 
на разматрање и доношење по хитном поступку. 

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

предложеном тексту. 

Уводно излагање поднео је члан Извршног већа АП Војводине и 

покрајински секретар за финансије, Мартин Злох . 

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

Симић, Живан Милутиновић, Стево Бобић, Ђорђе Мисиркић, председник 
Извршног већа АП Војводине, Ђорђе Ђукић, потпредседник Извршног већа 

АП Војводине и покрајински секретар за приватизацију, предузетништво , 

мала и средња предузећа, Пастор Иштван, покрајински секретар за 

образовање и културу, Буњик Золтан, покрајински секретар за архитектуру, 

урбанизам и градитељство, Лазар Кузманов, покрајински секретар за 

заштиту животне средине и одрживи развој, др Љиљана Чонкић и 

покрајински секретар за финансије, Мартин Злох. 

Посланик Слободан Симић у име групе посланика поднео је Амандман 

на Предлог одлуке. 

Председавајући је у 14,50 часова одредио паузу у трајању од сат 
времена, да би Извршно веће АП Војводине дало мишљење поводом 

поднетог Амандмана. 

На предлог председавајућег утврђен је кворум за даљи рад седнице 

Скупштине. 

Извршно веће АП Војводине није прихватило поднети Амандман. 

Председавајући је ставио на гласање Амандман групе посланика. 

Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 28 гласова 
"за", 1б "против" и 35 уздржаних није прихватила Амандман. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о буџету 

Аутономне Покрајине Војводине за 2004. годину. Након гласања 

председавајући је констатовао да је Скупштина са 79 гласова "за", девет 
"против" и три уздржана донела Одлуку о буџету Аутономне Покрајине 
Војводине за 2004. годину. 

2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ КОЈОМ СЕ УГОВОР О 
РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНОГ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА АП 

ВОЈВОДИНЕ ЗА 2003. ГОДИНУ ДОДЕЉУЈЕ "ВС EXCEL d.o.o.-y" ИЗ 
БЕОГРАДА 

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке којом се 
Уговор о ревизији Консолидованог завршног рачуна буџета АП Војводине за 

2003. годину додељује "ВС EXCEL d.o.o.-y" из Београда. 
Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за буџет и финансије 

и Одбор за прописе. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог 
одлуке и одлуку донесе са техничком исправком Одбора за прописе, са којом 

се сагласио представник предлагача. 

Уводно излагање поднео је члан Извршног већа АП Војводине и 
покрајински секретар за финансије, Мартин Злох. 

Председавајући је отворио претрес. 

4 



Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке којом се Уговор 

о ревизији Консолидованог завршног рачуна буџета АП Војводине за 2003. 
годину додељује "ВС EXCEL d.o.o.-y" из Београда. Након гласања 

председавајући је констатовао да је Скупштина са 83 гласа "за" и два 

уздржана донела Одлуку којом се Уговор о ревизији Консолидованог 

завршног рачуна буџета АП Војводине за 2003. годину додељује "ВС EXCEL 
d.o.o.-y" из Београда. 

З. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

ПЕДАГОШКОГ ФАКУЛТЕТА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ 

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о оснивању 

Педагошког факултета у Сремској Митровици и доставило га Скупштини , на 

разматрање и доношење по хитном поступку. 

Уводно излагање поводом треће, четврте и пете тачке дневног реда 

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: Златко Миличевић, др Велибор 

Радусиновић, Ненад Чанак, проф. др Драгољуб Живковић, др Бранислав 

Даничић, Јонике Тођераш, Милорад Катанић, Калман Кунтић, Кучера Геза , 

Живан Милутиновић, др Предраг Ђурић, Петар Релић, Зоран Велимировић , 
Ђорђе Суботић, Бела Тонковић, Драгомир Пудар, Стево Бобић, Лазар 

Крчмар, Александар Кравић, Бранислав Мијатов, председник Извршног већа 

АП Војводине, Ђорђе Ђукић, потпредседник Извршног већа АП Војводине и 

посланик, др Душко Радосављевић, потпредседник Извршног већа АП 
Војводине и покрајински секретар за приватизацију, предузетништво , мала и 

средња предузећа и посланик, Пастор Иштван, покрајински секретар за 

образовање и културу, Буњик Золтан и Марија Жекић, секретар Скупштине 

АП Војводине. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о оснивању 

Педагошког факултета у Сремској Митровици. Након гласања 

председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа "за", 16 "против" 
и четири уздржана донела Одлуку о оснвиању Педагошког факултета у 

Сремској Митровици. 

4. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА У ВРШЦУ 

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о оснивању 

Учитељског факултета у Вршцу и доставило га Скупштини, на разматрање и 
доношење. 

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за образовање, науку, 

културу, омладину и спорт и Одбор за међунационалне односе. Одбори су 

предложили Скупштини да размотри предлог одлуке и одлуку донесе у 
предложеном тексту . 

Одбор за прописе, који је такође размотрио Предлог одлуке , 

предложио је Скупштини да не донесе одлуку. 

Одбор за буџет и финансије размотрио је Предлог одлуке у погледу 
потребних финансијских средстава и предложио Скупштини да не донесе 
одлуку. 

Председавајући је отворио претрес. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о оснивању 
Учитељског факултета у Вршцу. Након гласања председавајући је 
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констатовао да је Скупштина са 73 гласа "за", 1б "против" и шест уздржаних 
донела Одлуку о оснивању Учитељског факултета у Вршцу. 

5. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ 

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о оснивању 

Учитељског факултета у Суботици и доставило га Скупштини, на разматрање 
и доношење. 

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

предложили Скупштини да размотри Предлог одлуке и одлуку донесе у 

предложеном тексту. 

Одбор за прописе, који је такође размотрио Предлог одлуке , 

предложио је Скупштини да не донесе одлуку. 

Одбор за буџет и финансије размотрио је Предлог одлуке у погледу 

потребних финансијских средстава и предложио Скупштини да не донесе 

одлуку . 

Председавајући је отворио претрес . 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о оснивању 

Учитељског факултета у Суботици. Након гласања председавајући је 

констатовао да је Скупштина са 74 гласа "за", 1б "против" и шест уздржаних 
донела Одлуку о оснивању Учитељског факултета у Суботици. 

6. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БРОЈУ, СТРУКТУРИ И 
ПРОСТОРНОМ РАСПОРЕДУ СРЕДЊИХ ШКОЛА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о броју, 

структури и просторном распореду средњих школа чији је оснивач 

Аутономна Покрајина Војводина и доставило 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 одлуке и одлуку донесе у предложеном 

тексту. 

Председавајући је отворио претрес . 

Председавајући је ст:авио на гласање Предлог одлуке о броју , 

структури и просторном распореду средњих школа чији је оснивач 

Аутономна Покрајина Војводина. Након гласања председавајући је 

констатовао да је Скупштина са 70 гласова "за" и два "против" донела 

Одлуку о броју, структури и просторном распореду средњих школа чији је 

оснивач Аутономна Покрајина Војводина. 

Председавајући је прекинуо седницу у 17,30 часова, с тим да ће 

посланици бити обавештени о наставку седнице Скупштине. 

29. седница Скупwтине Аутономне Покрајине Војводине 
наставила је са радом 8. априла 2004. године у Великој сали 

Скупwтине АП Војводине, са почетком у 11,46 часова 

Седницом је председавао Ненад Чанак, председник Скупштине АП 

Војводине. 
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Од укупног броја посланика седници Скупштине је присуствовало 109 
посланика. 

Одсуство са седнице Скупштине оправдали су посланици: Бранко 

Вучковић, Владимир Куручев, Драгомир Пудар, Бела Тонковић, др Тот 

Тивадар и др Предраг Филипов. Према евиденцији седници нису 

присуствовали и посланици: Ишпановић Иштван, Љубомир Коларов, Ђорђе 

Мисиркић и Томислав Ранисав. 
На позив председавајућег Скупштина је минутом ћутања одала пошту 

трагично настрадалим ученицима из Бугарске код Бијелог Поља . 

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине 

присуствују председник и чланови Извршног већа АП Војводине и 

представници средстава јавног информисања. 

Председавајући је обавестио Скупштину да је посланик Слободан 

Симић, у складу са чланом 132. Пословника Скупштине АП Војводине, након 
спроведених консултација са посланицима - потписницима, повукао из 

скупштинског поступка Предлог за доношење одлуке о изменама и допунама 

Одлуке о примањима посланика у Скупштини Аутономне Покрајине 

Војводине . 

Скупштина је наставила са радом по преосталим тачкама дневног реда 

који је усвојен 30. марта 2004. године. 

7. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ НАЗИВА СРЕДЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ 

ШКОЛЕ "ЂУРА ЈАКШИЋ", СРПСКА ЦРЊА 

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о давању 

сагласности на промену назива Средње пољопривредне школе "Ђура 
Јакшић", Српска Црња и доставило 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 одлуке и одлуку донесе у предложеном 

тексту. 

Председавајући је отворио претрес. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о давању 

сагласности на промену назива Средње пољопривредне школе "Ђура 
Јакшић", Српска Црња. Након гласања председавајући је констатовао да је 

Скупштина једногласно донела Одлуку о давању сагласности на промену 

назива Средње пољопривредне школе "Ђура Јакшић", Српска Црња. 

8. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОДАТУ 
ВРЕДНОСТ 

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

159. Пословника Скупштине АП Војводине поднео је Предлог да Скупштина 
буде предлагач закона о порезу на додату вредност, са текстом Предлога 

закона. 

Предлог да Скупштина буде предлагач са текстом Предлога закона 

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

Војводине предложило је Скупштини да не прихвати да буде предлагач 

закона. 

Предлог да Скупштина буде предлагач са текстом Предлога закона 

претходно је размотрио Одбор за сарадњу са одборима Народне скупштине у 
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остваривању надлежности Покрајине и предложио Скупштини да буде 

предлагач закона. 

Одбор за буџет и финансије,који је такође размотрио предлог да 
Скупштина буде предлагач закона предложио је Скупштини да не прихвати 
да буде предлагач закона. 

Посланик Саша Пашић као предлагач закона дао је додатно 

образложење разлога због којих Скупштина треба да прихвати да буде 

предлагач закона. 

Председавајући је отворио претрес о Предлогу да Скупштина буде 

предлагач закона. 

у дискусији је учествовао посланик Стево Бобић. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог да Скупштина буде 
предлагач закона о порезу на додату вредност. Након гласања 

председавајући је констатовао да са 83 гласа "за", шест "против" и 47 
уздржаних Скупштина није прихватила да буде предлагач закона о порезу 

на додату вредност, те у складу са чланом 1б1. став 2. Пословника 

Скупштине АП Војводине текст Предлога закона није разматрала. 

9. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОКРАЈИНСКИМ 

АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА 

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о 

покрајинским административним таксама и доставило га Скупштини, на 

разматрање и доношење. 

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за буџет и финансије 

и Одбор за прописе. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог 

одлуке и одлуку донесе у предложеном тексту. 

Уводно излагање поднео је члан Извршног већа АП Војводине и 

покрајински секретар за финансије, Мартин Злох. 
Председавајући је отворио претрес. 

у претресу је учествовао посланик Стево Бобић и покрајински 

секретар за финансије, Мартин Злох. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о покрајинским 
административним таксама. Након гласања председавајући је констатовао да 

је Скупштина са 93 гласа "за", једним "против" и једним уздржаним донела 
Одлуку о покрајинским административним таксама. 

10. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И 

ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОКРАЈИНСКОМ ОМБУДСМАНУ 

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о изменама и 

допунама Одлуке о Покрајинском омбудсману и доставило га Скупштини, на 

разматрање и доношење. 

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за организацију 

управе и локалну самоуправу и Одбор за прописе. Одбори су предложили 

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

Одбор за представке и предлоге који је такође размотрио Предлог 

одлуке поднео је Амандман и предложио Скупштини да донесе одлуку са 

поднетим Амандманом. 

Посланичка група Демократске странке Србије у Скупштини АП 

Војводине поднела је Амандман на Предлог одлуке у истоветном тексту као 

и Одбор за представке и предлоге. 

Амандмани су достављени Извршном већу АП Војводине, на мишљење. 

Извршно веће АП Војводине није прихватило поднете амандмане. 
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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. 

у претресу су учествовали посланици: Александар Вучковић, мр Пал 

Тибор и др Велибор Радусиновић. 

Представник Одбора за представке и предлоге и представник 

Посланичке групе Демократске странке Србије у Скупштини АП Војводине 

остали су при поднетом амандману. 

Председавајући је ставио Амандман Одбора за представке и предлоге 

и Амандман Посланичке групе Демократске странке Србије у Скупштини АП 

Војводине, на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да са 

21 гласом "за", 14 "против" и 52 уздржана Скупштина није прихватила 

Амандман. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о изменама и 

допунама Одлуке о Покрајинском омбудсману. Након гласања 

председавајући је констатовао да је Скупштина са б5 гласова "за", 13 
"против" и шест уздржаних донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о 

Покрајинском омбудсману. 

11. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА 
ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О "ДНЕВНИК" ХОЛДИНГ 

АКЦИОНАРСКОМ ДРУШТВУ ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ 

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о престанку 

важења Одлуке о изменама и допунама Одлуке о "Дневник" Холдинг 

акционарском друштву за новинско-издавачку делатност 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 

одлуке и одлуку донесе у предложеном тексту. 

Уводно излагање поводом 11., 12. и 13. тачке дневног реда поднео је 
члан Извршног већа АП Војводине и покрајински секретар за информације, 
Рафаил Русковски. 

Председавајући је отворио претрес. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о престанку 

важења Одлуке о изменама и допунама Одлуке о "Дневник" Холдинг 

акционарском друштву за новинско-издавачку делатност. Након гласања 

председавајући је констатовао да је Скупштина са б8 гласова "за" , једним 
"против" и шест уздржаних донела Одлуку о престанку важења Одлуке о 

изменама и допунама Одлуке о "Дневник" Холдинг акционарском друштву за 

новинско-издавач ку делатност. 

12. тачка дневног реда: ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

СТАТУТА "ДНЕВНИК" ХОЛДИНГ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА 

НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ, НОВИ САД (ДАВАЊЕ 

САГЛАСНОСТИ) 

Скупштина "Дневник" Холдинг акционарског друштва за новинско

издавачку делатност, Нови Сад, на седници одржаној 5. децембра 2003. 
године донела је Одлуку о изменама и допунама Статута "Дневник" Холдинг 

акционарског друштва за новинско-издавачку делатност, Нови Сад и 

доставила је Скупштини, ради давања сагласности. 

Одлука "Дневник" Холдинг АД достављена је Извршном већу АП 

Војводине, на мишљење. Извршно веће АП Војводине није имало примедби и 
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утврдило је Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и 

допунама Статута "Дневник" Холдинг акционарског друштва за новинско

издавачку делатност, Нови Сад. 

Предлог одлуке о давању сагласности и Одлуку "Дневник" Холдинг АД 

претходно су размотрили Одбор за информисање и Одбор за прописе. 

Одбори су предложили Скупштини да да сагласност. 

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

сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута "Дневник" Холдинг 

акционарског друштва за новинско-издавачку делатност, Нови Сад. Након 

гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласом "за" и 
седам уздржаних донела Одлуку о давању сагласности на Одлуку о изменама 

и допунама Статута "Дневник" Холдинг акционарског друштва за новинско

издавачку делатност, Нови Сад. 

13. тачка дневног реда: ОДЛУКА О УСЛОВНОМ ПОВЕЋАЊУ 

ОСНОВНОГ КАПИТАЛА "ДНЕВНИК" ХОЛДИНГ АКЦИОНАРСКОГ 

ДРУШТВА ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ, НОВИ САД 

(ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ) 
Скупштина "Дневник" Холдинг акционарског друштва за новинско

издавачку делатност, Нови Сад, на седници одржаној 5. децембра ' 2003. 
године донела је Одлуку о условном повећању основног капитала "Дневник" 
Холдинг акционарског друштва за новинско-издавачку делатност, Нови Сад 

и доставила га Скупштини, ради давања сагласности. 

Одлука о условном повећању основног капитала "Дневник" Холдинг АД 

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

Војводине предложило је да Скупштина не да сагласност. 

Одлуку "Дневник" Холдинг АД и мишљење Извршно већа дп Војводине 

претходно су размотрили Одбор за информисање, Одбор за буџет и 
финансије и Одбор за прописе. Одбори су предложили Скупштини да 

прихвати мишљење Извршног већа дп Војводине и не да сагласност на 

Одлуку о условном повећању основног капитала "Дневник" Холдинг АД. 

Председавајући је отворио претрес. 

Председавајући је ставио на гласање предлог да се да сагласност на 

Одлуку о условном повећању основног капитала "Дневник" Холдинг 

акционарског друштва за новинско-издавачку делатност, Нови Сад. Након 

гласања председавајући је констатовао да са два гласа "за", б7 гласова 

"против" и 13 уздржаних Скупштина није дала сагласност на Одлуку о 

условном повећању основног капитала "Дневник" Холдинг акционарског 

друштва за новинско-издавачку делатност, Нови Сад. 

14. тачка дневног реда: ИНФОРМАЦИЈА О НАПАДИМА НА 

НОВИНАРЕ У АП ВОЈВОДИНИ 

Извршно веће дп Војводине доставило је Скупштини дп Војводине 

Информацију о нападима на новинаре у дп Војводини са Предлогом 

закључака на разматрање и усвајање. 

Информацију су претходно размотрили Одбор за информисање и 
Одбор за међунационалне односе. Одбори су предложили Скупштини да 

размотри и усвоји Информацију и донесе Закључке, које је предложило 

Извршно веће дп Војводине, са техничком исправком коју су предложили 

одбори у истоветном тексту са којом се сагласио представник предлагача. 

Председавајући је отворио претрес. 
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У претресу су учествовали посланици: Ђорђе Суботић, проф. др Дра
гољуб Живковић и Богољуб Тркуља . 

Председавајући је ставио на гласање Информацију о нападима на 
новинаре у дп Војводини, са Предлогом закључака. Након гласања 

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

уздржаним усвојила Информацију о нападима на новинаре у дп Војводини и 
донела 

Закључке 

1. Скупштина дп Војводине апелује на све учеснике у јавном и 

политичком животу, политичке странке, удружења грађана и невладине 

организације да предузму неопходне мере да се у дп Војводини сачува дух 

толеранције, међусобног уважавања, добри и складни међунационални и 

међуконфесионални односи. 

2. Скупштина дп Војводине захтева од Министарства унутрашњих 

послова Републике Србије, правосудних органа и тужилаштва , да што 

ефикасније раде на отклањању починилаца напада на редакције и новинаре 

и сузбију све појаве национализма и шовинизма у вишенационалној и 

мултиконфесионаЛНОј дп Војводини. 

3. Скупштина дп Војводине очекује од свих новинара и редакција да 
благовремено, објективно и професионално информишу грађане о свим 

значајним догађајима и препоруче свим медијима да, са посебном пажњом , 
прате и афирмишу сва досадашња достигнућа у остваривању права и 

слобода свих грађана дп Војводине у развоју демократских односа 

савременог, цивилизованог друштва . 

Посланик Стево Бо6ић указао је на повреду члана 132. Пословника 
Скупштине дп Војводине пошто посланик Слободан Симић није имао право 
да у име потписника - предлагача повуче из поступка Предлог одлуке о 

изменама и допунама Одлуке о примањима посланика у Скупштини дп 

Војводине, који је 6ио предложен да се разматра као 15-та тачка дневног 

реда . 

Пошто посланик Стево Бобић није био задовољан објашњењем 

секретара Скупштине, Марије Жекић, председавајући је ставио на гласање 

предлог Стева Бобића да постоји повреда Пословника Скупштине дп 
Војводине. Након гласања председавајући је констатовао да је са 13 гласова 
"за ", 65 "против " и 10 уздржаних Скупштина одлучила да није било повреде 
Пословника . 

Посланичка питања у писменом облику поставили су посланици Живан 

Милутиновић и Бранислав Мијатов. 

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке. 

Седница је закључена у 12,45 часова. 

СЕКРЕТАР 

СКУПШТИНЕ АП ВОЈВО 

марија Жекић 

~I) 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ, 

He~K 

~7(~? 
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