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\ ЗАПИСНИК 

са 3. седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 21. 
децембра 2000. године , у Великој сали Скупштине АП Војводине . 

Седница је почела у 11 ,35 часова . 

_ Седници је председавао Ненад Чанак , председник Скупштине АП 

Војводине . 

Од 120 седници је присуствовало 11 О посланика, 

Одсуство са седнице Скупштине оправдали су посланици : Златко 

Миличевић и Петар Релић-Сака. Према евиденцији седници Скупштине 

нису присуствовали и посланици: проф. др Момчило Грубач , Радосав 
Гвоздић , Славко Ћорђевић, Лазар Крчмар , Борислав Новаковић , Миодраг 

Перкучин , Рафаил Русковски и Јасминка (Богдановић) Цвејановић . 

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине 
присуствују председник и чланови Извршног већа АП Војводине и 

представници средстава јавног информисања. 

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на 

језицима у службеној употреби утврдио је истоветност са српским 

језиком предлога одлука који су били предмет разматрања на трећој 
седници Скупштине , на језицима чија је службена употреба утврђена 
Статутом АП Војводине. 

Записник са друге седнице Скупштине АП Војводине , одржане 22. 
новембра 2000. године , достављен је посланицима уз сазив за трећу 

седницу . Председавајући је ставио записник на гласање . Након гласања 

председавајући је констатовао да је записник једногласно усвојен . 

После усвајања записника прешло се на утврђивање дневног реда 

седнице Скупштине АП Војводине. 

Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања 

предложио је да се у предлог дневног реда треће седнице Скупштине 

уврсти нова тачка дневног реда "Предлог одлуке о измени Одлуке о 

примањима посланика у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине ". 

Председавајући је предлог ставио на гласање . Након гласања 

председавајући је констатовао да је предлог једногласно усвојен. 

Извршно веће АП Војводине предложило је да се у предлог дневног 

реда треће седнице Скупштине уврсти нова тачка дневног реда 

"Информација о проблемима у дистрибуцији и наплати гаса у АП 

Војводини ". Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања 

председавајући је констатовао да је предлог једногласно усвојен . 

Посланик Драгомир Пудар предложио је да се са предложеног 

дневног реда скину друга и шеста тачка и то: " Предлог закона о изменама 

и допунама Закона о службеној употреби језика и писама", и " Предлог 
одлуке о вишејезичким обрасцима извода из матичних књига и о начину 
уписа у исте" . Председавајући је предлог ставио на гласање. Након 

гласања председавајући је констатовао да је "за" гласало 12 посланика, 

87 " против", те предлог није усвојен . 
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Пошто није било више предлога за измену и допуну предложеног 
дневног реда председавајући је ставио на гласање дневни ред предложен 

за трећу седницу Скупштине. Након гласања председавајући је 

констатовао да је "за" гласало 84 посланика, 13 "против", те је усвојен 
следећи 

ДНЕВНИ РЕД: 

1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ 

ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2000. ГОДИНУ, 

2. ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 
СЛУЖБЕНОЈ УПОТРЕБИ ЈЕЗИКА И ПИСАМА, 

З. ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 

РОБНИМ РЕЗЕРВАМА, 

4. ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 

АКЦИЗАМА И ПОРЕЗУ НА ПРОМЕТ, 

5. ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 

ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ, 

6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ВИШЕЈЕЗИЧКИМ ОБРАСЦИМА ИЗВОДА 
ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА И О НАЧИНУ УПИСА У ИСТЕ, 

7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊ У АНКЕТНОГ ОДБОРА ЗА 

УТВРЂИВАЊЕ ИСТИНЕ О ДОГАЂАЈИМА У ПЕРИОДУ ОД 

1941-1945. ГОДИНЕ У ВОЈВОДИНИ, 

8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУП

ШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, 

9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊ У ОДГОВОРНОГ УРЕДНИКА 

И ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ОДГОВОРНОГ УРЕД

НИКА НОВИНА "ПОЉОПРИВРЕДНИК", 

10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА 
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, 

11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИМАЊИМА 
ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ, 

12. ИНФОРМАЦИЈА О ПРОБЛЕМИМА У ДИСТРИБУЦИЈИ И НАП
ПЛАТИ ГАСА У АП ВОЈВОДИНИ. 
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Председавајући је предложио да се дискусија посланика ограничи 

на пет минута на српском језику, а на језицима националних мањина који 

су у службеној употеби, на осам минута. Председавајући је предлог 
ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је са 

једним гласом "против" предлог усвојен . 

ПРВА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ 

ОДЛУКЕ О БУUЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2000. 
ГОДИНУ 

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине доставило је 

Скупштини Аутономне Покрајине Војводине Предлог одлуке о измени 

Одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2000. годину. 
Предлог одлуке претходно је размотрио Одбор за буџет и 

финансије и предложио Скупштини да Предлог одлуке размотри и Одлуку 

донесе у предложеном тексту . 
Уводно излагање поводом Предлога одлуке поднео је члан 

Извршног већа и покрајински секретар за финансије Ђорђе Мисиркић . 
Председавајући је отворио претрес. 

у претресу је учествовао посланик Богољуб Тркуља. 
Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о измени 

Одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2000. годину. Након 
гласања председавајући је констатовао да је Скупштина једногласно 

донела Одлуку о измени Одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине 

за 2000. годину. 

ДРУГА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И 
ДОПУНАМА ЗАКОНА О СЛУЖБЕНОЈ УПОТРЕБИ ЈЕЗИКА И ПИСАМА 

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине на основу члана 101. 
Пословника Скуnштине АП Војводине доставило је Скупштини Аутономне 

Покрајине Војводине Предлог закона о изменама и допунама Закона о 
службеној употреби језика и писама. 

Предлог закона претходно су размотрили Одбор за организацију и 
рад управе, Одбор за прописе и Одбор за међунационалне односе. 
Одбори су предложили Скупштини да размотри и утврди Предлог закона 
о изменама и допунама Закона о службеној употреби језика и писама у 
предложеном тексту. 

Одбор за организацију и рад управе непосредно пре одржавања 
седнице Скупштине одржао је седницу на којој је поднео амандмане на 

Предлог закона. 

Амандмани су достављени Извршном већу АП Војводине ради 
давања мишљења. 

Председник Извршног већа АП Војводине Ђорђе Ђукић на самој 

седници Скупштине предложио је да се одреди пауза како би се Извршно 
веће АП Војводине изјаснило о поднетим амандманима Одбора за 
организацију и рад управе. 
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Председавајући је одредио паузу од 1 О минута . 

Након паузе др Тамаш Корхец, члан Извршног већа и покрајински 
секретар за остваривање права националних мањина, управу и прописе 

обавестио је Скупштину да је Извршно веће прихватило амандмане 
Одбора за организацију и рад управе, те они постају саставни део 
Предлога закона и о њима се одвојено не гласа. 

Уводно излагање поводом Предлога закона поднео је члан 

Извршног већа и покр~ински секретар за остваривање права 
националних мањина, управу и прописе др Корхец Тамаш. 

Председавајући је отворио претрес. 

у претресу су учествовали посланици: др Велибор Радусиновић, 
Иван Новаковић, Милан Мицић , проф. др Драгољуб Живковић , Пал мр 

Тибор , Владимир Куручев , Златко Хекељ, Гордана Чомић , Мирољуб 
Љешњак, Александар Вучковић и Ненад Чанак. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог закона о изменама и 

допунама Закона о службеној употреби језика и писама. "За" је гласало 76 
посланика , 16 " против ", два "уздржана" , те је председавајући констатовао 

да је Скупштина утврдила Предлог закона о изменама и допунама Закона 

о службеној употреби језика и писама, који ће се доставити Народној 
скупштини Републике Србије на разматрање и одлучивање. 

ТРЕЋА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ДОПУНАМА 

ЗАКОНА О РОБНИМ РЕЗЕРВАМА 

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине на основу члана 101 . 
Пословника Скупштине АП Војводине доставило је Скупштини Аутономне 

Покрајине Војводине Предлог закона о допунама Закона о робним 
резервама. 

Предлог закона претходно су размотрили Одбор за пољопривреду 
и село и Одбор за прописе. 

Одбор за пољопривреду и село предложио је Скупштини да 

размотри и утврди Предлог закона о допунама Закона о робним 
резервама у предложеном тексту. 

Одбор за прописе предложио је Скупштини да утврди Предлог 

закона о допунама Закона о робним резервама са исправкама како је 
наведено у извештају Одбора са којима се сагласи о представник 
предлагача, чиме су постале саставни део Предлога закона. 

Уводно излагање поводом Предлога закона поднео је члан 

Извршног већа и покрајински секретар за пољопривреду мр Игор 

Курјачки. 

Председавајући је отворио претрес. 

у претресу су учествовали посланици: Богољуб Тркуља и Саша 
Пашић . 

Председавајући је ставио на гласање Предлог закона о допунама 

Закона о робним резервама. Након гласања председавајући је 
констатовао да је Скупштина једногласно утврдила Предлог закона о 

допунама Закона о робним резервама, који ће се доставити Народној 
скупштини Републике Србије на разматрање и одлучивање . 
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ЧЕТВРТА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ДОПУНАМА 

ЗАКОНА О АКЦИЗАМА И ПОРЕЗУ НА ПРОМЕТ 

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине на основу члана 101. 
Пословника Скупштине АП Војводине доставило је Скупштини Аутономне 

Покрајине Војводине Предлог закона о допунама Закона о акцизама и 
порезу на промет . 

Предлог закона претходно су размотрили Одбор за пољопривреду 
и село и Одбор за прописе . Одбори су предложили Скупштини да 
размотри и утврди Предлог закона о допунама Закона о акцизама и 

порезу на промет у предложеном тексту . 

Уводно излагање поводом Предлога закона поднео је члан 

Извршног већа и покрајински секретар за пољопривреду , мр Игор 

Курјачки. 

Председавајући је отворио претрес. 

у претресу су учествовали посланици : Богољуб Тркуља, Влада 

Вученовић , Живан Павин , Бачкулин Иштван , Саша Пашић, Пушкаш Карољ 

и покрајински секретар за пољопривреду мр Игор Курјачки. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог закона о допунама 

Закона о акцизама и порезу на промет. Након гласања председавајући је 

констатовао да је Скупштина једногласно утврдила Предлог закона о 

допунама Закона о акцизама и порезу на промет , који ће се доставити 

Народној скупштини Републике Србије на разматрање и одлучивање . 

ПЕТА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И 

ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ 

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине на основу члана 101 . 
Пословника Скупштине АП Војводине доставило је Скупштини Аутономне 

Покрајине Војводине Предлог закона о изменама и допунама Закона о 
пољопривредном земљишту. 

Предлог закона претходно су размотрили Одбор за пољопривреду 

и село и Одбор за прописе. Одбори су предложили Скупштини да 

размотри и утврди Предлог закона о изменама и допунама Закона о 

пољопривредном земљишту у предложеном тексту. 

Посланик Петар Пешић поднео је Амандман на Предлог закона о 

изменама и допунама Закона о пољопривредном земљишту. 

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине у свом мишљењу 

прихватило је Амандман посланика Петра Пешића, чиме је Амандман 

постао саставни део Предлога закона и о њему се посебно не гласа. 
Одбор за пољопривреду и село и Одбор за прописе претходно су 

размотрили Амандман и предложили Скупштини да га прихвати. 
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Уводно излагање поводом Предлога закона поднео је члан 
Извршног већа и покрајински секретар за пољопривреду мр Игор 
Курјачки. 

Председавајући је отворио претрес. 

у претресу је учествовао посланик Петар Пешић и покрајински 

секретар за пољопривреду мр Игор Курјачки. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог закона о изменама и 

допунама Закона о пољопривредном земљишту. Након гласања 
председавајући је констатовао да је Скупштина једногласно утврдила 

Предлог закона о изменама и допунама Закона о пољопривредном 

земљишту, који ће се доставити Народној скупштини Републике Србије на 

разматрање и одлучивање. 

ШЕСТА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О 

ВИШЕЈЕЗИЧКИМ ОБРАСЦИМА ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА И О 

НАЧИНУ УПИСА У ИСТЕ 

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине доставило је 

Скупштини Аутономне Покрајине Војводине Предлог одлуке о 

вишејезичким обрасцима извода из матичних књига и о начину уписа у 
исте. 

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за организацију и 
рад управе, Одбор за међунационалне односе и Одбор за прописе. 
Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и донесе Одлуку 

у предложеном тексту. 

Уводно излагање поводом Предлога одлуке поднео је члан 

Извршног већа и покрајински секретар за остваривање ' права 

националних мањина, управу и прописе, др Тамаш Корхец. 

Председавајући је отворио претрес. 

У претресу су учествовали посланици: Пал мр Тибор, Бачкулин 
Иштван, Донка Станчић, Кунтић Калман, Мирољуб Љешњак, Ђура 
Милошев и покрајински секретар за остваривање права националних 

мањина, управу и прописе др Тамаш Корхец. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о 

вишејезичким обрасцима извода из матичних књига и о начину уписа у 
исте. Након гласања председавајући је констатовао да је са девет гласова 

"против" и шест "уздржаних" гласова посланика Скупштина донела 

Одлуку о вишејезичким обрасцима извода из матичних књига и о начину 
уписа у исте. 

СЕДМА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О 

ОБРАЗОВАЊУ АНКЕТНОГ ОДБОРА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ИСТИНЕ О 

ДОГАЂАЈИМА У ПЕРИОДУ ОД 1941. ДО 1945. ГОДИНЕ У 
ВОЈВОДИНИ 

Посланички Колегијум Демократске опозиције Србије за Војводину 
на основу члана 29. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине утврдио 
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је Предлог одлуке о образовању Анкетног одбора за утврђивање истине о 
догађајима у периоду од 1941. до 1945. године у Војводини. 

Председавајући је отворио претрес. 

у претресу су учествовали посланици: проф. др Драгољуб 

Живковић, Пал мр Тибор, Егереши Шандор, Гордана Чомић, Миодраг 
Вукотић, Милан Мицић, Кунтић Калман, Телеки Јулија, Бела Тонковић, 

Богољуб Тркуља, Ишпановић Иштван и Ненад Чанак, у коме је 
предложено да се у Анкетни одбор бирају и посланици: Пал мр Тибор, 
Милан Мицић, Калман Кунтић и Телеки Јулија. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о образовању 

Анкетног одбора за утврђивање истине о догађајима у периоду од 1941. 
до 1945. године у Војводини са допуном која је предложена у претресу. 
Након гласања председавајући је констатовао да је са осам "уздржаних" 

гласова посланика Скупштина донела Одлуку о образовању Анкетног 
одбора за утврђивање истине о догађајима у периоду од 1941. до 1945. 
године у Војводини . 

ОСМА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И 

ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

Посланички Колегијум Демократске опозиције Србије за Војводину 
утврдио је Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о избору 
председника и чланова одбора Скупштине Аутономне Покрајине 

Војводине и упутио га Скупштини на разматрање и Доношење. 

По члану 31. Пословника Скупштине АП Војводине председавајући 
је отворио претрес о Предлогу одлуке. 

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о изменама и 

допунама Одлуке о избору председника и чланова Одбора Скупштине 
Аутономне Покрајине Војводине. Након гласања председавајући је 

констатовао да је Скупштина једногласно донела Одлуку о изменама и 

допунама Одлуке о избору председника и чланова Одбора Скупштине 
Аутономне Покрајине Војводине . 

Председавајући је одредио паузу у трајању од једног сата. 

у наставку седницом је председавала потпредседник Скупштине 

АП Војводине Гордана Чомић. 
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ДЕВЕТА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ 

ОДГОВОРНОГ УРЕДНИКА И ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ОДГОВОРНОГ УРЕДНИКА НОВИНА "ПОЉОПРИВРЕДНИК" 

Одбор за информисање на седници одржаној 14. децембра 2000. 
године утврдио је Предлог одлуке о разрешењу одговорног уредника и 

именовању вршиоца дужности одговорног уредника новина 

"Пољопривредник" и на основу члана 1 08. став 1. Пословника Скупштине 
АП Војводине достави о га Скупштини на разматрање и одлучивање. 

Председавајући је отворила претрес. 

Председавајући је ставила на гласање Предлог одлуке о разрешењу 

одговорног уредника и именовању вршиоца дужности одговорног 

уредника новина "Пољопривредник". Након гласања председавајући је 

констатовала да је Скупштина једногласно донела Одлуку о разрешењу 

одговорног уредника и именовању вршиоца дужности одговорног 

уредника новина "Пољопривредник". 

ДЕСЕТА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ 

ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ 

Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања 
утврдио је на седници одржаној 18. децембра 2000. године Предлог 
одлуке о именовању заменика секретара Скупштине АП Војводине. 

Председавајући је отворила претрес. 

Председавајући је ставила на гласање Предлог одлуке о именовању 

заменика секретара Скупштине АП Војводине. Након гласања 

председавајући је констатовала да је Скупштина једногласно донела 

Одлуку о именовању заменика секретара Скупштине Аутономне 

Покрајине Војводине. 

ЈЕдАНАЕСТА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О 

ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИМАЊИМА ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНИ 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања на 
седници одржаној 18. децембра 2000. године утврдио је Предлог одлуке о 
измени Одлуке о примањима посланика у Скупштини Аутономне 

Покрајине Војводине и доставио га Скупштини на разматрање и 

одлучивање. 

Извршно веће АП Војводине је размотрило Предлог одлуке и дало 

Мишљење. 

Председавајући је отворила претрес. 

Председавајући је ставила на гласање Предлог одлуке о измени 

Одлуке о примањима посланика у Скупштини Аутономне Покрајине 

Војводине. Након гласања председавајући је констатовала да је 

Скупштина једногласно донела Одлуку о измени Одлуке о примањима 

посланика у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине. 

8 

.;. 



· .. 

.... : 

.. 
~ • •• :' : о " 

ДВАНАЕСТА тачка дневног 

ПРОБЛЕМИМА У ДИСТРИБУЦИЈИ 

ВОЈВОДИНИ 

реда: ИНФОРМАЦИЈА О 

И НАПЛАТИ ГАСА У АП 

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине достави ло је 

Скупштини Аутономне Покрајине Војводине Информацију о проблемима у 

дистрибуцији и наплати гаса у АП Војводини, са Предлогом закључка. 
Информацију је претходно размотрио Одбор за привреду и 

предложио Скупштини да усвоји Информацију и Закључак донесе у 

предложеном тексту . 

Уводно излагање поводом Информације поднео је потпредседник 

Извршног већа АП Војводине, Паја Француски. 

Председавајући је отворила претрес. 

у претресу су учествовали посланици: Никола UJимулак , Хорват 

Ласло, Пушкаш Карољ, Милан Мицић и Бранислав Мијатов. 

Председавајући је ставила на гласање Информацију о проблемима 
у дистрибуцији и наплати гаса у АП Војводини са Предлогом закључка. 
Након гласања председавајући је констатовала да је Скупштина 

једногласно усвојила Информацију о проблемима у дистриБУЦИјИ и 
наплати гаса у АП Војводини и донела 

Закључак 

Предлаже се Влади Републике Србије да за кориснике гаса у 
широкој потрошњи путем међународних донација обезбеди средства за 
покривање разлике у цени гаса, како би улазна цена за потрошаче била 
3,00 динара/м3. 

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

посланичка питања. 

Председавајући је подсетила посланике да су на другој седници 

Скупштине одржаној 22. новембра 2000. године посланичка питања 
поставили посланици: Томислав Богуновић, Ђорђе Милић, Варга Ф. 

Јожеф, Ђура Милошев, Бранислав Мијатов и Љубомир Коларов. 

Посланик Ђорђе СуБОТИћ између две седнице поставио је два 
посланичка питања у писменом облику. 

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

утврђених у члану 138. Пословника Скупштине АП Војводине. 

9 



• 

Нико од посланика није користио то право. 

Затим се прешло на постављање посланичких питања. 

Посланичка питања су поставили посланици: Егереши Шандор, 

Пушкаш Карољ, проф. др Драгољуб Живковић, Пал мр Тибор, Телеки 
Јулија, Милан Мицић, Бранислав Мијатов, Бачкулин Иштван (два 

посланичка питања), Павела Јано-Јанцо, (два посланичка питања), 

Петар Пешић (два посланичка питања)), Томислав Богуновић (два 

посланичка питања) , Лоди др Габор (два посланичка питања) 
и Бранко Бараксадић (три посланичка питања). 

Председник Извршног већа АП Војводине, Ђорђе Ђукић делимично 

је одговорио на посланичко питање, допремања и расподеле хуманитарне 

помоћи. 

Пре закључења седнице Скупштине, председавајући је честитала 

Божић и Нову годину посланицима и становницима Аутономне Покрајине 

Војводине. 

Стенограм са ове седнице саставни је део записника. 

Седница је закључена у 17,00 часова. 

СЕКРЕТАР 

СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ, 

~аРИја Ж~КИћ ~ .r). ћ • А () 

~dJ v LtULЦ/r CU::~ 
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