
ЗАПИСНИК 

са 17. седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине , одржане 5. септембра 
и у наставку 23. октобра 2002. године , у Великој сали Скупштине АП Војводине . 

Седница је 5. септембра почела у 11 ,30 часова . 
Седницом је до завршетка пете тачке дневног реда председавао Ненад Чанак, 

председник Скупштине АП Војводине, а у наставку седницом је председавала Јелена 
Јевтић , потпредседник Скупштине АП Војводине . 

Од укупног броја посланика седници је присуствовало 106 посланика . 
Одсуство са седнице Скупштине оправдали су посланици : Светислав Долапчев , 

др Предраг Ђурић, др Милан Жигић, Керн Имре , Владимир Куручев , др Љубомир 

Миленковић , Пал мр Тибор, Томислав Ранисав , Донка Станчић и др Предраг Филипов . 
Према евиденцији седници Скупштине нису присуствовали и посланици : Бачкулин 
Иштван , Љубомир Коларов и Слободан Симић . 

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 које су 
разматране на седници Скупштине на језицима чија је службена употреба утврђена 
Статутом АП Војводине . 

Записник са 16. седнице Скупштине АП Војводине , одржане 26. јуна и 3. јула 
2002. године достављен је посланицима уз сазив за 17. седницу Скупштине . 

Председавајући је ставио на гласање записник са 16. седнице Скупштине 
одржане 26. јуна и 3. јула 2002. године . Након гласања председавајући је констатовао 
да је Скупштина једногласно усвојила записник са 16. седнице Скупштине АП 
Војводине . 

Председавајући је обавестио Скупштину да су посланици Савеза војвођанских 
Мађара у Скупштини АП Војводине дана 5. септембра 2002. године , на основу члана 

28. Пословника Скупштине АП Војводине, донели Одлуку о конституисању Посланичке 
групе СВМ-ДОС . Председник Посланичке групе СВМ-ДОС је Варга Ф. Јожеф а његов 
заменик Кучера Геза . 

Предлог дневног реда посланицима је достављен уз сазив за 17. седницу 
Скупштине . 

Председавајући је предложио да се пета тачка предложеног дневног реда -
Програм рада и пословања Јавног предузећа "Национални парк Фрушка гора" за 2002. 
годину (давање сагласности) не разматра на 17. седници Скупштине , пошто нису 
испуњени услови за давање сагласности како је наведено у Мишљењу Изршног већа 
АП Војводине и извештајима одбора . 

Председавајући је ставио на гласање да се пета тачка предложеног дневног 

реда - Програм рада и пословања Јавног предузећа "Национални парк Фрушка гора" 

за 2002. годину (давање сагласности), не разматра на 17. седници Скупштине . Након 
гласања председавајући је констатовао да је Скупштина предлог усвојила . 

Одбор за међународну сарадњу и односе са еврорегијама предложио је да се 
дневни ред 17. седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда - Избор 
чланова мешовите Комисије образоване на основу Протокола о међусобним односима 
Вуковарско-сријемске жупаније и Аутономне Покрајине Војводине . 

Председавајући је ставио на гласање да се предложени дневни ред 17. седнице 
Скупштине допуни новом тачком дневног реда - Избор чланова мешовите Комисије 
образоване на основу Протокола о међусобним односима Вуковарско
сријемске жупаније и Аутономне Покрајине Војводине. Након гласања председавајући 
је констатовао да је Скупштина предлог усвојила . 

Извршно веће АП Војводине доставило је Скупштини на разматрање по хитном 
поступку , а у складу са чланом 91. Пословника Скупштине АП Војводине - Предлог 
одлуке о изменама Одлуке о оснивању Фонда за развој Аутономне Покрајине 

Војводине . 



На основу члана 92. 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 изменама Одлуке о оснивању Фонда за развој Аутономне 
Покрајине Војводине донесе по хитном поступку. Након гласања председавајући је 
констатовао да је Скупштина предлог усвојила . 

Извршно веће АП Војводине предложило је да се дневни ред 17. седнице 
Скупштине допуни новим тачкама дневног реда - Предлог одлуке о разрешењу 
председника и чланова Комисије за решавање стамбених потреба функционера , 
руководећих радника и радника, Предлог одлуке о именовању директора Дирекције за 
робне резерве Аутономне Покрајине Војводине , Предлог одлуке о разрешењу 
директора Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и Предлог одлуке о 
именовању директора Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине . 

Председавајући је ставио на гласање да се предложени дневни ред 17. седнице 
Скупштине допуни новим тачкама дневног реда - Предлог одлуке о разрешењу 

председника и чланова Комисије за решавање стамбених потреба функционера , 
руководећих радника и радника, Предлог одлуке о именовању директора Дирекције за 
робне резерве Аутономне Покрајине Војводине , Предлог одлуке о разрешењу 
директора Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и Предлог одлуке о 
именовању директора Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине . Након 

гласања председавајући је констатовао да је Скупштина предлог усвојила . 

Управни одбор Јавног предузећа "Форум-Издавач ка делатност" за издавање 
књига и часописа доставио је Скупштини Статут Јавног предузећа "Форум-Издавач ка 
делатност" за издавање књига и часописа, ради давања сагласности . 

Председавајући је ставио на гласање да се предложени дневни ред 17. седнице 
Скупштине допуни новом тачком дневног реда - Статут Јавног предузећа "Форум
Издавачка делатност" за издавање књига и часописа (давања сагласности) . Након 
гласања председавајући је констатовао да је предлог усвојен . 

Управни одбор Јавног предузећа "Мађар Со" за новинско-издавачку делатност 
доставио је Скупштини Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног предузећа 
"Мађар Со" за новинско-издавачку делатност, ради давања сагласности . 

Председавајући је ставио на гласање да се предложени дневни ред 17. седнице 
Скупштине допуни новом тачком дневног реда - Одлука о изменама и допунама 
Статута Јавног предузећа "Мађар Со" за новинско-издавачку делатност (давање 
сагласности) . Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина предлог 
усвојила . 

Управни одбор Новинско-издавачке установе "Либертатеа" доставио је 
Скупштини Одлуку о промени делатности Новинско-издавачке установе "Либертатеа", 
ради давања сагласности . 

Председавајући је ставио на гласање да се предложени дневни ред 17. седнице 
Скупштине допуни новом тачком дневног реда - Одлука о промени делатности 
Новинско-издавачке установе "Либертатеа" (давање сагласности). Након гласања 
председавајући је констатовао да је Скупштина предлог усвојила . 

Привремени управни одбор Новинско-издавачке установе "Хрватска ријеч " 
доставио је Скупштини Статут Новинско-издавачке установе "Хрватска ријеч", ради 
давања сагласности . 

Председавајући је ставио на гласање да се предложени дневни ред 17. седнице 
Скупштине допуни новом тачком дневног реда - Статут Новинско-издавачке установе 
"Хрватска ријеч" (давање сагласности) . Након гласања председавајући је констатовао 
да је Скупштина предлог усвојила . 

Одбор за образовање , науку , културу, омладину и спорт Скупштине АП 
Војводине утврдио је Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању председника и 
чланова Управног одбора Јавног предузећа "Форум-Издавачка делатност" за 

издавање књига и часописа и Предлог одлуке о именовању директора и одговорног 
уредника Јавног предузећа "Форум-Издавач ка делатност" за издавање књига и 
часописа и упутио их Скупштини , на разматрање и доношење . 
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Председавајући је ставио на гласање да се предложени дневни ред 17. седнице 
Скупштине допуни новим тачкама дневног реда , које је предложио Одбор за 
образовање , науку, културу, омладину и спорт. Након гласања председавајући је 
констатовао да је предлог усвојен . 

Одбор за информисање Скупштине дп Војводине утврдио је Предлог одлуке о 
избору одговорног уредника новина "Мађар Со", и упутио га Скупштини на разматрање 
и доношење. 

Председавајући је ставио на гласање да се предложени дневни ред 17. седнице 
Скупштине допуни новом тачком дневног реда - Предлог одлуке о избору одговорног 
уредника новина "Мађар Со" . Након гласања председавајући је констатовао да је 
предлог усвојен . 

Пошто није било више предлога за измену и допуну предложеног дневног реда 
председавајући је ставио на гласање дневни ред предложен за 17. седницу 

Скупштине . Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина усвојила 
следећи 

ДНЕВНИ РЕД: 

1. ПРЕДЛОГ КАНДИДАТА НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 

ИЗБОР У САВЕТ РЕПУБЛИЧКЕ РАДИОДИФУЗНЕ АГЕНЦИЈЕ , 

2. ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ЗАКОНА О ЛОКАЛНОЈ 
САМОУПРАВИ , 

3. ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СРЕДСТВИМА 
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ , 

--t9 УТВРЂИВАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О НАРОДНОМ АДВОКАТУ,.! 
5~ ИЗБОР ЧЛАНОВА МЕШОВИТЕ КОМИСИЈЕ ОБРАЗОВАНЕ НА ОСНОВУ 
у ПРОТОКОЛА О МЕЂУСОБНИМ ОДНОСИМА ВУКОВАРСКО-СРИЈЕМСКЕ 

ЖУПАНИЈЕ И АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ , 

~ ИНФОРМАЦИЈА О ЗНАЧАЈУ, ЦИЉЕВИМА, АКТИВНОСТИМА И 
Iи ПРОГРАМИМА "СКУПШТИНЕ ЕВРОПСКИХ РЕГИЈА" ("АССЕМБЛУ ОФ 

ЕУРОПЕАН РЕГИОНС" - АЕР), КАО И МОГУЋНОСТИМА ЗА 

УЧЛАЊЕЊЕ У АЕР И ПРЕДНОСТИМА УЛАГАЊА У АЕР ПО ВОЈВОДИНУ, 

7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ФОНДА ЗА 
РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ , 

8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ 
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ , 

9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ 
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ , 

10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 
ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ФУНКЦИОНЕРА, РУКОВОДЕЋИХ 
РАДНИКА И РАДНИКА, 

11 . ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА РОБНЕ 
РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ , 

12. ИНФОРМАЦИЈА О ВРСТИ , СТРУКТУРИ И ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ НА 
КОЈОЈ ПРАВО КОРИШЋЕЊА ИМА АП ВОЈВОДИНА, 

13. ИНФОРМАЦИЈА О АКТИВНОСТИМА САВЕТА ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ 
РАЗВОЈ ИЗВРШНОГ ВЕЋА АП ВОЈВОДИНЕ , 

14. СТАТУТ НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКЕ УСТАНОВЕ "ХРВАТСКА РИЈЕЧ" 
(ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ) , 

15. СТАТУТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ФОРУМ-ИЗДАВАЧ КА ДЕЛАТНОСТ" ЗА 
ИЗДАВАЊЕ КЊИГА И ЧАСОПИСА (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ) , 

16. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
"МАЂАР СО" ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ (ДАВАЊЕ 
САГЛАСНОСТИ) , 

з 



-" . 17. ОДЛУКА О ПРОМЕНИ ДЕЛАТНОСТИ НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКЕ УСТАНОВЕ 
"ЛИБЕРТАТЕА" (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ) , 

18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 
И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ФОРУМ-ИЗДАВАЧ КА 
ДЕЛАТНОСТ" ЗА ИЗДАВАЊЕ КЊИГА И ЧАСОПИСА, 

19. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА И ОДГОВОРНОГ УРЕДНИКА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ФОРУМ-ИЗДАВАЧ КА ДЕЛАТНОСТ" ЗА ИЗДАВАЊЕ 

КЊИГА И ЧАСОПИСА, 

20. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ОДГОВОРНОГ УРЕДНИКА НОВИНА "МАЂАР СО" . 

Председавајући је предложио да се дискусија посланика ограничи на пет 
минута на српском језику, а на језицима националних мањина , који су у службеној 

употреби , на осам минута . Председавајући је предлог ставио на гласање. Након 
гласања председавајући је констатовао да је Скупштина предлог усвојила . 

1. тачка дневног реда : ПРЕДЛОГ КАНДИДАТА НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ИЗБОР У САВЕТ РЕПУБЛИЧКЕ РАДИОДИФУЗНЕ 

АГЕНЦИЈЕ 

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, на основу члана 23. Закона о 
радиодифузији овлашћени је предлагач члана Савета Републичке радиодифузне 
агенције који бира Народна скупштина Републике Србије. Чланом 24. Закона је 
предвиђено да сваки овлашћени предлагач предлаже два кандидата , за избор једног 
члана Савета . 

Одбор за информисање доставио је Скупштини предлог са три кандидата , и то : 

Димитрије Боаров , новинар недељника "Време" из Новог Сада , Милан Добросављев , 
адвокат из Новог Сада и др Владимир Марко, стручни сарадник у Привредној комори 
Војводине . 

Додатно образложење у име предлагача дао је председник Одбора за 
информисање , Ђорђе Суботић . 

Председавајући је отворио претрес. 
Пошто Скупштина треба да утврди листу од два кандидата , председавајући је 

предложио да се о поднетом предлогу у складу са Пословником, Скупштина изјасни 

јавним гласањем - прозивком. Након гласања председавајући је констатовао да је 
Скупштина предлог усвојила . 

Прозивку је извршио секретар Скупштине , Марија Жекић , а сваки посланик 
изјашњавао се о два кандидата (онолико кандидата колико се бира) . 

Преседавајући је након гласања прозивком констатовао да је Димитрије Боаров 
добио 85 гласова , Милан Добросављев 1 О гласова , а др Владимир Марко 88 гласова и 
констатовао да је Скупштина за кандидате у Савет Републичке радиодифузне агенције 
предложила : Димитрије Боаров и др Владимир Марко и да ће се листа кандидата 
доставити Народној скупштини Републике Србије на даљи поступак. 

2. тачка дневног реда : ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ЗАКОНА О 

ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ 

Извршно веће АП Војводине доставило је Скупштини АП Војводине Предлог 
закона о измени и допуни Закона о локалној самоуправи . 

Предлог закона претходно су размотрили Одбор за организацију и рад управе , 

Одбор за прописе и Одбор за утврђивање и остваривање надлежности Аутономне 
Покрајине Војводине. Одбори су предложили Скупштини да размотри и утврди 
Предлог закона , са исправком коју је предложио Одбор за прописе и достави га 

Народној скупштини Републике Србије , на даљи поступак. 
Уводно излагање поводом Предлога закона поднео је члан Извршног већа АП 

Војводине и покрајински секретар за прописе, управу и националне мањине , др Тамаш 
Корхец. 

Председавајући је отворио претрес. 
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.Ј. у претресу су учествовали посланици : др Велибор Радусиновић , Драгомир 
Пудар , Мирољуб Љешњак и др Тамаш Корхец, покрајински секретар за прописе , 
управу и националне мањине . 

Председавајући је ставио на гласање Предлог закона о измени и допуни Закона 
о локалној самоуправи . Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина 
са 64 гласа "за" четири "против" и пет уздржаних утврдила Предлог закона о измени и 
допуни Закона о локалној самоуправи , који ће се доставити Народној скупштини 
Републике Србије, на разматрање и одлучивање . 

З. тачка дневног реда : ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ЗАКОНА О СРЕДСТВИМА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
Извршно веће АП Војводине доставило је Скупштини АП Војводине Нацрт 

закона о изменама и допунама Закона о средствима у својини Републике Србије 7. 
августа 2002. године. 

Текст закона размотрио је Одбор за организацију и рад управе и није имао 
примедаба . 

Одбор за прописе размотрио је Нацрт закона и утврдио примедбе које је 
доставио Извршном већу АП Војводине , са предлогом да их отклони код израде 

Предлога закона . Извршно веће АП Војводине на седници одржаној 4. септембра 
2002. године није прихватило примедбе Одбора за прописе и утврдило је Предлог 
закона у истоветном тексту као Нацрт. 

Уводно излагање поводом Предлога закона поднео је члан Извршног већа 
АП Војводине и покрајински секретар за прописе , управу и националне мањине , 
др Тамаш Корхец. 

Председавајући је отворио претрес. 

у претресу су учествовали посланици : др Велибор Радусиновић , Бела 

Тонковић, Стево Бобић , Живан Милутиновић , Радосав Гвоздић , Мирољуб Љешњак, 
Томислав Богуновић , др Тамаш Корхец, покрајински секретар за прописе , управу и 
националне мањине и Марија Жекић , секретар Скупштине АП Војводине . 

Председавајући је ставио на гласање Предлог закона о изменама и допунама 
Закона о средствима у својини Републике Србије . Након гласања председавајући је 
констатовао да је Скупштина са 63 гласа "за" и 11 уздржаних утврдила Предлог закона 
о изменама и допунама Закона о средствима у својини Републике Србије , који ће се 
доставити Народној скупштини Републике Србије , на разматрање и одлучивање . 

4. тачка дневног реда: УТВРЂИВАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА 

О НАРОДНОМ АДВОКАТУ 

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине , на основу члана 141 , а у вези са 

чланом 131 . Пословника Народне скупштине Републике Србије ("Службени гласник 
РС", бр . 32/2002. - пречишћен текст) има право подношења амандмана на републичке 
предлоге закона . 

Извршно веће АП Војводине на Предлог закона о Народном адвокату поднело 
је амандмане И - ХХХИ . 

Амандмане са Предлогом закона претходно су размотрили Одбор за 
организацију и рад управе , Одбор за прописе и Одбор за утврђивање и остваривање 
надлежности Аутономне Покрајине Војводине . Одбори предлажу Скупштини да 
размотри и утврди амандмане И - ХХХИ на Предлог закона о Народном адвокату . 

Одбор за прописе поднео је амандмане И - ИИ на Предлог закона , који су 
достављени Извршном већу АП Војводине , ради давања мишљења . Извршно веће АП 
Војводине није имало примедби на поднете амандмане Одбора за прописе . 

Одбор за организацију и рад управе предложио је Скупштини да донесе 
закључак, који је наведен у извештају Одбора . 

Уводно излагање поводом амандмана поднео је члан Извршног већа АП 
Војводине и покрајински секретар за прописе , управу и националне мањине , др Тамаш 
Корхец. 

Председавајући је отворио претрес. 
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.Ј • Председавајући је предложио да се Скупштина изјасни истовремено о 
амандманима И - ХХХИ на Предлог закона о Народном адвокату . Након гласања 
председавајући је констатовао да је Скупштина са 69 гласова "за" Предлог усвојила . 

Председавајући је ставио на гласање амандмане И - ХХХИ. Након гласања 
председавајући је констатовао да је Скупштина са 69 гласова "за" утврдила амандмане 
И - ХХХИ на Предлог закона о Народном адвокату. 

Председавајући је ставио на гласање Амандман И Одбора за прописе . Након 
гласања председавајући је констатовао да је Скупu.iтина са 73 гласова "за" утврдила 
Амандман И на Предлог закона о Народном адвокату. 

Председавајући је ставио на гласање Амандман ИИ Одбора за прописе . Након 
гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа "за" утврдила 
Амандман ИИ на Предлог закона о Народном адвокату . 

Амандмане које је утврдила Скупштина на Предлог закона о Народном адвокату 
доставиће се Народној скупштини Републике Србије , на разматрање и одлучивање. 

Председавајући је ставио на гласање предлог закључка Одбора за организацију 
и рад управе . Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 
гласа "за" донела 

Закључак 

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине покренуће поступак и 

припремити предлог одлуке о установљавању покрајинског Народног адвоката . 

5. тачка дневног реда : ИЗБОР ЧЛАНОВА МЕШОВИТЕ КОМИСИЈЕ 

ОБРАЗОВАНЕ НА ОСНОВУ ПРОТОКОЛА О МЕЂУСОБНИМ ОДНОСИМА 

ВУКОВАРСКО-СРИЈЕМСКЕ ЖУПАНИЈЕ И АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

Одбор за међународну сарадњу и односе са еврорегијама разматрао је 

Протокол о међусобним односима Вуковарско-сријемске жупаније и Аутономне 
Покрајине Војводине , који је потписан од стране Николе Шафера , жупана Вуковарско
сријемске жупаније и Ненада Чанка , председника Скупштине Аутономне Покрајине 
Војводине . 

Одбор је предложио , на основу претходних консултација , да се за чланове 
мешовите Комисије за спровођење Протокола изаберу: Паја Француски , за 
потпредседника заједничке Комисије , Калман Кунтић и Томислав Богуновић за 
чланове Комисије. 

Председавајући је отворио претрес. 
У претресу су учествовали посланици : др Велибор Радусиновић , Ненад Чанак, 

Богољуб Тркуља , Мирољуб Љешњак, Егереши Шандор , др Душко Радосављевић , 

Томислав Богуновић, проф. др Драгољуб Живковић , Калман Кунтић , Бела Тонковић и 
Петар Илић . 

Председавајући је ставио на гласање предлог за избор чланова мешовите 
Комисије за спровођење Протокола . Након гласања председавајући је констатовао да 

је Скупштина са 77 гласова "за" , три "против" и два уздржана гласа изабрала Пају 
Француског за потпредседника и Калмана Кунтића и Томислава Богуновића за чланове 

мешовите Комисије образоване на основу Протокола о међусобним односима 
Вуковарско-сријемске жупаније и Аутономне Покрајине Војводине . 

Председавајући је одредио паузу у трајању од 45 минута . 

у наставку седницом је председавала Јелена Јевтић , потпредседник Скупштине 

АП Војводине. 

На предлог председавајућег утврђен је кворум за даљи рад седнице 
Скупштине . 
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,. 6. тачка дневног реда: ИНФОРМАЦИЈА О ЗНАЧАЈУ, ЦИЉЕВИМА, 
АКТИВНОСТИМА И ПРОГРАМИМА "СКУПШТИНЕ ЕВРОПСКИХ РЕГИЈА" 

("АССЕМБЛУ ОФ ЕУРОПЕАН РЕГИОНС" - АЕР), КАО И МОГУЋНОСТИМА ЗА 

УЧЛАЊЕЊЕ У АЕР И ПРЕДНОСТИМА УЛАГАЊА У АЕР ПО ВОЈВОДИНУ 

Извршно веће АП Војводине упутило је Скупштини АП Војводине Информацију 
о значају, циљевима, активностима и програмима "Скупштине европских регија" 
("Аееемблу оф еуропеан регионе" - АЕР), као и могућностима за учлањење у АЕР и 

предностима улагања у АЕР по Војводину са Предлогом закључака , на разматрање и 
усвајање. 

Информацију су претходно размотрили Одбор за међународну сарадњу и 
односе са еврорегијама и Одбор за буует и финансије. Одбори су предложили 

Скупштини да размотри и усвоји Информацију и донесе Закључке у предложеном 
тексту . 

Уводно излагање поводом Информације поднео је др Златомир Козловачки , 

члан Извршног већа АП Војводине, задужен за регионалну и међународну сарадњу . 
Председавајући је отворила претрес. 
Председавајући је ставила Информацију о значају, циљевима, активностима и 

програмима "Скупштине европских регија" ("Аееемблу оф еуропеан регионе" - АЕР), као и 
могућностима за учлањење у АЕР и предностима улагања у АЕР по Војводину , са 

Предлогом закључака , на гласање . Након гласања председавајући је констатовала да 
је Скупштина са 75 гласова "за" усвојила Информацију о значају, циљевима , 
активностима и програмима "Скупштине европских регија" ("Аееемблу оф еуропеан 

регионе" - АЕР), као и могућностима за учлањење у АЕР и предностима улагања у АЕР 
по Војводину и донела 

Закључке 

1. Подржава се учлањење Аутономне Покрајине Војводине у организацију 
"Скупштина европских регија" ("Аееемблу оф Еуропеан Регионе" - АЕР). 

2. Представник Аутономне Покрајине Војводине у организацији "Скупштина 

европских регија" ("Аееемблу оф Еуропеан Регионе" - АЕР) биће НЕНАД ЧАНАК, 

председник Скупштине Аутономне Покрајине Војводине. 
З. Задужује се Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине да припреми 

захтев за учлањење Аутономне Покрајине Војводине у "Скупштину европских регија" 
("Аееемблу оф Еуропеан Регионе" - АЕР) и да захтев riроследи председнику АЕР-а, 
госпођи Лиеее Прокоп. 

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

ОСНИВАЊУ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 
Извршно веће АП Војводине упутило је Скупштини АП Војводине Предлог 

одлуке о изменама Одлуке о оснивању Фонда за развој Аутономне Покрајине 
Војводине, ради доношења по хитном поступку. 

Председавајући је отворила претрес. 

Председавајући је ставила Предлог одлуке о изменама Одлуке о оснивању 
Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине , на гласање . Након гласања 
председавајући је констатовала да је Скупштина са 74 гласа "за" донела Одлуку о 
оснивању Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине . 

8. тачка дневног реда : ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА 

ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

Извршно веће АП Војводине упутило је Скупштини АП Војводине Предлог 

одлуке о разрешењу директора Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине , ради 

доношења . 

Председавајући је отворила претрес. 
Председавајући је ставила Предлог одлуке о разрешењу директора Фонда за 

развој Аутономне Покрајине Војводине , на гласање. Након гласања председавајући је 
констатовала да је Скупштина са 71 гласом "за" донела Одлуку о разрешењу 
директора Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине . 
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9. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 

ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

Извршно веће АП Војводине упутило је Скупштини АП Војводине Предлог 
одлуке о именовању директора Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине , ради 
доношења . 

Председавајући је отворила претрес. 
Председавајући је ставила Предлог одлуке о именовању директора Фонда за 

развој Аутономне Покрајине Војводине , на гласање. Након гласања председавајући је 

констатовала да је Скупштина са 73 гласа "за" донела Одлуку о именовању директора 
Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине . 

10. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И 
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ФУНКЦИОНЕРА, 

РУКОВОДЕЋИХ РАДНИКА И РАДНИКА 
Извршно веће АП Војводине упутило је Скупштини АП Војводине Предлог 

одлуке о разрешењу председника и чланова Комисије за решавање стамбених 

потреба функционера , руководећих радника и радника, ради доношења . 
Председавајући је отворила претрес. 

Председавајући је ставила Предлог одлуке о разрешењу председника и 

чланова Комисије за решавање стамбених потреба функционера , руководећих 
радника и радника , на гласање . Након гласања председавајући је констатовала да је 
Скупштина са 75 гласова "за" донела Одлуку о разрешењу председника и чланова 
Комисије за решавање стамбених потреба функционера , руководећих радника и 
радника . 

11. тачка дневног реда : ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 

ДИРЕКЦИЈЕ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ 

Извршно веће АП Војводине упутило је Скупштини АП Војводине Предлог 
одлуке о именовању директора Дирекције за робне резерве АП Војводине , ради 

доношења . 

Председавајући је отворила претрес. 
Председавајући је ставила Предлог одлуке о именовању директора Дирекције 

за робне резерве АП Војводине, на гласање. Након гласања председавајући је 
констатовала да је Скупштина са 74 гласа "за" донела Одлуку о именовању директора 
Дирекције за робне резерве АП Војводине. 

12. тачка дневног реда : ИНФОРМАЦИЈА О ВРСТИ, СТРУКТУРИ И 

ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ НА КОЈОЈ ПРАВО КОРИШЋЕЊА ИМА АП ВОЈВОДИНА 

Извршно веће АП Војводине упутило је Скупштини АП Војводине Информацију 
о врсти , структури и вредности имовине на којој право коришћења има АП Војводине , 

са Предлогом закључка. 

Информацију је претходно размотрио Одбор за организацију и рад управе. 
Одбор је предложио Скупштини да размотри и усвоји Информацију и донесе Закључке 
које је предложио . 

Уводно излагање поводом Информације поднео је потпредседник Извршног 
већа АП Војводине , Петар Мишић. 

Председавајући је отворила претрес. 

у претресу је учествовао посланик Стеван Мишковић . 

Председавајући је ставила Информацију о врсти , структури и вредности 
имовине на којој право коришћења има АП Војводине, са Предлогом закључака 
Одбора за организацију и рад управе , на гласање . Након гласања председавајући је 
констатовала да је Скупштина са 70 гласова "за" усвојила Информацију о врсти , 
структури и вредности имовине на којој право коришћења има АП Војводина и донела 
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.. Закључке 

1. Надлежни орган ће покренути поступак против одговорних лица која су својим 
радом , односно нерадом допринела стању објеката и имовине Покрајине у којима се 

налазе . 

2. Комисијски , односно путем надлежних органа утврдити стање објеката који се 
налазе на територији Републике Хрватске , односно Републике Словеније и на 
одговарајућем нивоу отпочети преговоре за враћање ових објеката у својину 
Аутономне Покрајине Војводине . 

3. у бууету Аутономне Покрајине Војводине за 2002. године планирати 
неопходна средства за санацију и одржавање објеката које користе органи Аутономне 
Покрајине Војводине . 

13. тачка дневног реда : ИНФОРМАЦИЈА О АКТИВНОСТИМА САВЕТА ЗА 

НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ ИЗВРШНОГ ВЕЋА АП ВОЈВОДИНЕ 

Извршно веће АП Војводине упутило је Скупштини АП Војводине Информацију 
о активностима Савета за науку и технолошки развој Извршног већа АП Војводине , са 
Предлогом закључака . 

Информацију је претходно размотрио Одбор за образовање, науку , културу , 
омладину и спорт. Одбор је предложио Скупштини да размотри и усвоји Информацију 

и Закључке донесе у предложеном тексту. 

Уводно излагање поводом Информације поднео је члан Извршног већа АП 
Војводине и покрајински секретар за науку и технолошки развој , проф . др Душан 
Петровачки . 

Председавајући је отворила претрес. 

у претресу су учествовали посланици: проф. др Драгољуб Живковић , др Душко 

Радосављевић и проф . др Душан Петровачки, покрајински секретар за науку и 
технолошки развој. 

Председавајући је ставила Информацију о активностима Савета за науку и 
технолошки развој Извршног већа АП Војводине, са Предлогом закључака , на 
гласање . Након гласања председавајући је констатовала да је Скупштина са 61 гласом 
"за " усвојила Информацију о активностима Савета за науку и технолошки развој 
Извршног већа АП Војводине и донела 

Закључке 
1. Оцењује се да је Савет за науку и технолошки развој Извршног већа АП 

Војводине , за само 3,5 месеца започео значајне координативне активности на 
стварању амбијента за повољнији развој науке . 

2. Задужује се Извршно веће АП Војводине да припреми материјал о актуелним 
питањима финансирања науке у Војводини. 

Председавајући је прекинула седницу у 16,05 часова, с тим да ће посланици 
бити накнадно обавештени о времену наставка седнице Скупштине. 

17. седница Скупштине Аутономне Покрајине Војводине 
наставила је са радом 23. октобра 2002. године у Великој сали Скупштине 

АП Војводине, са почетком у 11,1 О часова 

Седницом је председавала Јелена Јевтић , потпредседник Скупштине АП 
Војводине . 

Од укупног броја посланика седници Скупштине је присуствовало 104 
посланика. 

Одсуство са седнице Скупштине оправдали су посланици : Ненад Чанак, Бранко 
Вучковић , Александар Јевтић и др Предраг Филипов , а према евиденцији седници 
Скупштине нису присуствовали и посланици : др Драган Милошевић , Нача Иштван , 
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· . Борислав Новаковић, Пал мр Тибор, Петар Пејин, др Марија Попин , Драгомир Пудар , 
Душан Стојковић, Срђан Тешић, Хорват Ласло и Никола Шимулак. 

Председавајући је обавестила посланике да седници Скупштине присуствују 
председник и чланови Извршног већа дп Војводине и представници средстава јавног 
информисања. 

Скупштина је наставила са радом по преосталим тачкама дневног реда који је 
усвојен 5. септембра 2002. године. 

14. тачка дневног реда : СТАТУТ НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКЕ УСТАНОВЕ 
"ХРВАТСКА РИЈЕЧ" (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ) 

Привремени управни одбор Новинско-издавачке установе "Хрватска ријеч", на 
седници одржаној 31 . августа 2002. године донео је Статут Новинско-издавачке 

установе "Хрватска ријеч" и доставио га Скупштини ради давања сагласности . 
Статут Новинско-издавачке установе "Хрватска ријеч" достављен је Извршном 

већу дп Војводине на мишљење. Извршно веће дп Војводине имало је примедбу на 

члан 55. Статута Новинско-издавачке установе и предложило да Скупштина да 
сагласност 

на Статут након отклањања недостатака , на које је указало Извршно веће дп 
Војводине. 

Одбор за информисање размотрио је Статут Новинско-издавачке установе 
"Хрватска ријеч" и Предлог одлуке о давању сагласности и предложио Скупштини да 
донесе одлуку о давању сагласности на Статут Новинско-издавачке установе 
"Хрватска ријеч" . Истовремено предлагач је обавезан да изврши правно-техничку 
исправку у последњем члану Статута, на шта су указали Извршно веће дп Војводине 

и Одбор за информисање . 
Привремени управни одбор Новинско-издавачке установе "Хрватска ријеч" у 

међувремену је донео одлуку о измени члана 55. Статута и тиме отклонио недостатак, 
на који је указало Извршно веће дп Војводине и Одбор за информисање. 

Председавајући је отворила претрес. 

Председавајући је ставила на гласање Предлог одлуке о давању сагласности 
на Статут Новинско-издавачке установе "Хрватска ријеч". Након гласања 
председавајући је констатовала да је Скупштина са 60 гласова "за" донела Одлуку о 
давању сагласности на Статут Новинско-издавачке установе "Хрватска ријеч ". 

15. тачка дневног реда : СТАТУТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ФОРУМ-ИЗДАВАЧ КА 

ДЕЛАТНОСТ" ЗА ИЗДАВАЊЕ КЊИГА И ЧАСОПИСА (ДдВАЊЕ САГЛАСНОСТИ) 

Управни одбор Јавног предузећа "Форум-издавачка делатност" за издавање 
књига и часописа, на седници одржаној 5. јула 2002. године донео је Статут Јавног 
предузећа "Форум-издавач ка делатност" за издавање књига и часописа и доставио га 
Скупштини ради давања сагласности . 

Статут Јавног предузећа "Форум-издавачка делатност" достављен је Извршном 
већу дп Војводине, ради давања мишљења. Извршно веће дп Војводине није имало 
примедби на Сатут Јавног предузећа и утврдило је Предлог одлуке о давању 
сагласности на Статут Јавног предузећа "Форум-издавач ка делатност" за издавање 
књига и часописа . 

Статут Јавног предузећа "Форум-издавачка делатност" и Предлог одлуке о 
давању сагласности размотрили су Одбор за образовање, науку, културу, омладину и 
спорт и Одбор за прописе . Одбори су предложили Скупштини да донесе Одлуку о 
давању сагласности на Статут Јавног предузећа "Форум-издавач ка делатност" за 
издавање књига и часописа . 

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

на Статут Јавног предузећа "Форум-издавачка делатност" за издавање књига и 
часописа . Након гласања председавајући је констатовала да је Скупштина са 68 
гласова "за" донела Одлуку о давању сагласности на Статут Јавног предузећа "Форум
издавачка делатност" за издавање књига и часописа . 
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16. тачка дневног реда : ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "МАЂАР СО" ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ 

(ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ) 

Управни одбор Јавног предузећа "Мађар Со" за новинско-издавачку делатност 
на седници одржаној 29. августа 2002. године донео је Одлуку о изменама и допунама 
Статута Јавног предузећа "Мађар Со" за новинско-издавачку делатност и доставио га 
Скупштини ради давања сагласности . 

Одлука о изменама и допунама Статута Јавног предузећа "Мађар Со" 
достављена је Извршном већу дп Војводине, ради давања мишљења. Извршно веће 

ДП Војводине није имало примедби на Одлуку о изменама и допунама статута 
Јавног 
предузећа и утврдило је Предлог одлуке о давању сагланости на Одлуку о изменама и 
допунама Статута Јавног предузећа "Мађар Со" за новинско-издавачку делатност. 

Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног предузећа "Мађар Со" и 

Предлог одлуке о давању сагласности размотрили су Одбор за информисање и Одбор 
за прописе . Одбори су предложили Скупштини да донесе Одлуку о давању 
сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног предузећа "Мађар Со" 
за новинско-издавачку делатност. 

Председавајући је отворила претрес. 

Председавајући је ставила на гласање Предлог одлуке о давању сагласности 
на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног предузећа "Мађар Со" за новинско
издавачку делатност. Након гласања председавајући је констатовала да је Скупштина 

са 73 гласа "за" донела Одлуку о давању сагласности на Одлуку о изменама и 

допунама Статута Јавног предузећа "Мађар Со" за новинско-издавачку делатност. 

17. тачка дневног реда : ОДЛУКА О ПРОМЕНИ ДЕЛАТНОСТИ НОВИНСКО

ИЗДАВАЧКЕ УСТАНОВЕ "ЛИБЕРТАТЕА" (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ) 

Управни одбор Новинско-издавачке установе "Либертатеа" на седници 
одржаној 28. маја 2002. године донео је Одлуку о промени делатности Новинско
издавачке установе "Либертатеа" и доставио је Скупштини ради давања сагласности . 

Одлука о промени делатности Новинско-издавачке установе "Либертатеа" 
достављена је Извршном већу дп Војводине, ради давања мишљења . Извршно веће 

ДП Војводине није имало примедби на Одлуку о промени делатности Новинско
издавачке установе "Либертатеа" и утврдило је Предлог одлуке о давању сагласности 
на промену делатности Новинско-издавачке установе "Либертатеа" . 

Одлуку о промени делатности Новинско-издавачке установе "Либертатеа" и 
Предлог одлуке о давању сагласности размотрили су Одбор за информисање и Одбор 
за прописе . Одбори су предложили Скупштини да донесе Одлуку о давању 
сагласности на Одлуку о промени делатности Новинско-издавачке установе 
"Либертатеа" . 

Председавајући је отворила претрес. 

Председавајући је ставила на гласање Предлог одлуке о давању сагласности 
на промену делатности Новинско-издавачке установе "Либертатеа". Након гласања 

председавајући је констатовала да је Скупштина са 76 гласова "за" донела Одлуку о 
давању сагласности на Одлуку о промени делатности Новинско-издавачке установе 
"Либертатеа". 

18. тачка дневног реда : ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О 

ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА "ФОРУМ-ИЗДАВАЧ КА ДЕЛАТНОСТ" ЗА ИЗДАВАЊЕ КЊИГА И 
ЧАСОПИСА 

Одбор за образовање, науку , културу, омладину и спорт утврдио је Предлог 
одлуке о измени Одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Јавног 
предузећа "Форум-издавач ка делатност" за издавање књига и часописа и на основу 
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" .. члана 108. став 1. Пословника Скупштине дп Војводине доставио га Скупштини на 

разматрање и доношење. 

Председавајући је отворила претрес. 
Председавајући је ставила на гласање Предлог одлуке о измени Одлуке о 

именовању председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа "Форум

издавачка делатност" за издавање књига и часописа. Након гласања председавајући је 
констатовала да је Скупштина са 82 гласа "за" донела Одлуку о измени Одлуке 
о 

именовању председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа "Форум
издавачка делатност" за издавање књига и часописа. 

19. тачка дневног реда : ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА И 

ОДГОВОРНОГ УРЕДНИКА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ФОРУМ-ИЗДАВАЧ КА 

ДЕЛАТНОСТ" ЗА ИЗДАВАЊЕ КЊИГА И ЧАСОПИСА 
Одбор за образовање , науку , културу, омладину и спорт утврдио је Предлог 

одлуке о именовању директора и одговорног уредника Јавног предузећа "Форум
издавачка делатност" за издавање књига и часописа и на основу члана 108. став 1. 
Пословника Скупштине дп Војводине доставио га Скупштини на разматрање и 

доношење . 

Председавајући је отворила претрес. 
Председавајући је ставила на гласање Предлог одлуке о именовању директора 

и одговорног уредника Јавног предузећа "Форум-издавачка делатност" за издавање 

књига и часописа . Након гласања председавајући је констатовала да је Скупштина са 
84 гласа "за" донела Одлуку о именовању директора и одговорног уредника Јавног 
предузећа "Форум-издавач ка делатност" за издавање књига и часописа . 

20. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ОДГОВОРНОГ 

УРЕДНИКА НОВИНА "МАЂАР СО" 

Одбор за информисање утврдио је Предлог одлуке о избору одговорног 
уредника новина "Мађар Со" и на основу члана 108. став 1. Пословника Скупштине дп 
Војводине доставио га Скупштини на разматрање и доношење. 

Председавајући је отворила претрес. 

Председавајући је ставила на гласање Предлог одлуке о избору одговорног 
уредника новина "Мађар Со" . Након гласања председавајући је констатовала да је 

Скупштина са 8З гласа "за" и једним уздржаним донела Одлуку о избору одговорног 
уредника новина "Мађар Со" . 

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке . 

Седница је закључена у 11 , зо часова . 

СЕКРЕТАР 

СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ, 

Марија Жекић

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ, 

Ненад Чанак
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