
З А П И С Н И К 

са  19. седнице  Скупштине  Аутономне  Покрајине Војводине, одржане 23. 

децембра 2002. године, у Великој сали Скупштине АП Војводине. 

 Седница је почела у 11,35 часова. 

 Седницом је до завршетка пете тачке дневног реда председавао Ненад 

Чанак, председник Скупштине АП Војводине, а у наставку, седницом је 

председавао Мирослав Мрнуштик, потпредседник Скупштине АП Војводине.  

Од укупног броја посланика седници Скупштине је присуствовало 111 

посланика.  

Одсуство са седнице Скупштине оправдали су посланици: др Предраг 

Филипов, Љубомир Коларов и Јасминка Цвејановић–Богдановић, а према 

евиденцији седници Скупштине нису присуствовали и посланици: Борислав 

Новаковић, Живан Павин, Ненад Петриновић, Томислав Ранисав и Срђан 

Тешић.  

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине 

присуствују председник и чланови Извршног већа АП Војводине, 

представници средстава јавног информисања и Срђан Шајин, коопредседник  

Демократске ромске уније Војводине.   

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима 

у службеној употреби, утврдио је истоветност са српским језиком предлога 

одлука и Предлог пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, 

који су разматрани на седници Скупштине на језицима чија је службена 

употреба утврђена Статутом Аутономне Покрајине Војводине.  

Председавајући је обавестио посланике да је писмено обавештен да је 

посланик Бела Тонковић постао члан Посланичке групе СВМ – ДОС.  

Посланик проф. др Драгољуб Живковић обавестио је посланике да је 

Асоцијација филозофа југоисточне Европе донела одлуку да додели 

захвалницу председнику Скупштине Ненаду Чанку, покровитељу великог 

научног скупа и покрајинским секретаријатима за:  привреду,    финансије   

и   науку и технолошки развој    и   у  име те  Асоцијације захвалио се свима 

који су помогли да се тај велики научни скуп одржи у Новом Саду.   

Председавајући је обавестио посланике да је 12. децембра 2002. 

године добио писмо из Страсбурга следеће садржине: ”Поштовани 

председниче Чанак, задовољство ми је да Вас обавестим да је Генерална 

скупштина у Напуљу 28. и 29. новембра ратификовала Одлуку Бироа да 

прими вашу регију у чланство наше организације у складу са чланом 2. 

нашег Статута. Веома ми је драго што могу званично да Вам пожелим срећан 

пријем у Скупштину европских регија. Уверена сам да ће сарадња између 

ваше регије и осталих чланица Скупштине бити успешна. Користим ову 

прилику да Вама и Вашим ближњима пожелим срећну Нову годину и Божић. 

С поштовањем, Лиза Прокоп, председник Скупштине Европских регија.”  

Записник са 17. седнице Скупштине АП Војводине, одржане 5. 

септембра и       23. октобра 2002. године  и записник са 18. седнице 

Скупштине АП Војводине, одржане 23. октобра 2002. године достављен је 

посланицима уз сазив за 19. седницу Скупштине.  

Председавајући је ставио на гласање записник са 17. седнице 

Скупштине АП Војводине, одржане 5. септембра и 23. октобра 2002. године. 

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина једногласно 

усвојила записник са        17. седнице Скупштине.  

Председавајући је ставио на гласање записник са 18. седнице 

Скупштине АП Војводине, одржане 23. октобра 2002. године. Након гласања 

председавајући је констатовао да је Скупштина једногласно усвојила 

записник са 18. седнице Скупштине.  
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Предлог дневног реда посланицима је достављен уз сазив за 19. 

седницу Скупштине.  

Извршно веће  АП Војводине доставило је Скупштини  АП Војводине на 

разматрање по хитном поступку, у складу са чланом 91. Пословника 

Скупштине АП Војводине: Предлог одлуке о измени Одлуке о буџету 

Аутономне Покрајине Војводине за 2002. годину,  Предлог амандмана  I – IV  

на Предлог закона о железници,  Предлог амандмана  I – IV на Предлог 

закона о телекомуникацијама  и  Предлог закона о лекарским, 

стоматолошким и фармацеутским коморама.  

На основу члана 92., а у вези са чланом 102.  Пословника Скупштине 

АП Војводине, о предлогу да се 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 одлука о измени Одлуке о буџету Аутономне Покрајине 

Војводине за 2002. годину 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 амандмана  I – IV на Предлог закона о железници 

утврди 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 амандмана  I – IV на Предлог закона о 

телекомуникацијама утврди по хитном поступку. Након гласања 

председавајући је констатовао да је Скупштина са једним уздржаним гласом 

предлог усвојила. 

Председавајући је ставио на гласање предлог Извршног већа АП 

Војводине, да се Предлог закона о  лекарским, стоматолошким и 

фармацеутским коморама утврди по хитном поступку. Након гласања 

председавајући је констатовао да је Скупштина са пет уздржаних гласова 

предлог усвојила. 

Извршно веће АП Војводине на седници одржаној 23. децембра 2002. 

године донело је закључак да као овлашћени предлагач, у складу са чланом 

84. Пословника Скупштине АП Војводине, повуче из скупштинске процедуре 

Предлог закона о измени и допуни Закона о приватизацији.  

Пошто није било више предлога за измену и допуну предложеног 

дневног реда председавајући је ставио на гласање дневни ред предложен за 

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

Скупштина са једним уздржаним гласом усвојила следећи  

 

ДНЕВНИ РЕД:   

  1.   ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ   
  ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2002. ГОДИНУ,  

  2.   ПРЕДЛОГ  ОДЛУКЕ  О  БУЏЕТУ  АУТОНОМНЕ  ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2003. 

ГОДИНУ,   

  3.   УТВРЂИВАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О КОНЦЕСИЈАМА,  

  4.   УТВРЂИВАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ДОНАЦИЈАМА,  

  5.   УТВРЂИВАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О СПРЕЧАВАЊУ ДОПИНГА У 

СПОРТУ,  

  6.   УТВРЂИВАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ЖЕЛЕЗНИЦИ,  

  7.   УТВРЂИВАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈАМА,  
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  8.   ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ЛЕКАРСКИМ, СТОМАТОЛОШКИМ И ФАРМАЦЕУТСКИМ 

КОМОРАМА,  

  9.   ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОКРАЈИНСКОМ ОМБУДСМАНУ,    

      10.   ПРЕДЛОГ ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,  

      11.   ПРЕДЛОГ  ОДЛУКЕ  О  МРЕЖИ  УСТАНОВА  УЧЕНИЧКОГ  СТАНДАРДА  ЧИЈИ 
                ЈЕ  ОСНИВАЧ  АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА,  

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

      13.   ПРЕДЛОГ  ОДЛУКЕ  О  СХОДНОЈ  ПРИМЕНИ  ОДРЕДАБА  ЗАКОНА О 
    РАДНИМ  ОДНОСИМА   У   ДРЖАВНИМ   ОРГАНИМА   У  ОРГАНИМА 
    АУТОНОМНЕ  ПОКРАЈИНЕ  ВОЈВОДИНЕ,  

      14.   ИНФОРМАЦИЈА  О  ТОКУ  СПРОВОЂЕЊА  ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА  

                СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ,  

            15.   ИНФОРМАЦИЈА  О  СТАЊУ  И  НАЧИНУ  РЕШАВАЊА  ПРОБЛЕМА ИЗБЕГЛИХ,  
          ПРОГНАНИХ  И  РАСЕЉЕНИХ  ЛИЦА  У  ОПШТИНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП 
          АП ВОЈВОДИНЕ,  

      16.   ПРЕДЛОГ  ОДЛУКЕ  О  НОВИНСКО–ИЗДАВАЧКОЈ  УСТАНОВИ ”ТХЕМ”,   

      17.   СТАТУТ  ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО 
                ПЛАНИРАЊЕ  И  ПРОЈЕКТОВАЊЕ   ”ЗАВОД   ЗА   УРБАНИЗАМ 
                ВОЈВОДИНЕ”   НОВИ   САД   (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ),  

      18.   ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА  И   ПРОГРАМА РАДА   ”ФОРУМ–ХОЛДИНГ”  
                ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  ЗА  ПЕРИОД ХI 2002. – III 2003.ГОДИНЕ (ДАВАЊЕ 
                САГЛАСНОСТИ),    

            19.   ПРЕДЛОГ  ОДЛУКЕ  О  ИМЕНОВАЊУ  ПРЕДСЕДНИКА  И  ЧЛАНОВА  

                УПРАВНОГ ОДБОРА  ТУРИСТИЧКЕ  ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ,  

            20.   ПРЕДЛОГ  ОДЛУКЕ  О  ИМЕНОВАЊУ  ПРЕДСЕДНИКА  И  ЧЛАНОВА 
        НАДЗОРНОГ ОДБОРА  ТУРИСТИЧКЕ  ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ,  

      21.   ПРЕДЛОГ  ОДЛУКЕ  О  ИЗМЕНАМА  ОДЛУКЕ  О  РАЗРЕШЕЊУ  И   
                ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА  И  ЧЛАНОВА   УПРАВНОГ  ОДБОРА  
                НОВИНСКО–ИЗДАВАЧКЕ УСТАНОВЕ  ”ХЛАС  ЉУДУ”,  

      22.   ПРЕДЛОГ  ОДЛУКЕ  О  ИЗБОРУ  ОДГОВОРНОГ  УРЕДНИКА НОВИНА  
                      ”ДНЕВНИК”.  

 

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 ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О 

БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2002. ГОДИНУ  
 Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о измени 

Одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2002. годину и упутило 

га Скупштини АП Војводине, на разматрање и доношење по хитном поступку.  

 Одбор за буџет и финансије размотрио је Предлог одлуке 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, Ђорђе Мисиркић.  

Председавајући је отворио претрес.  

У претресу су учествовали посланици: Бела Тонковић, Рафаил 

Русковски,          др Велибор Радусиновић   и Ђорђе Мисиркић, покрајински 

секретар за финансије.  
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Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о измени Одлуке 

о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2002. годину. Након гласања 

председавајући је констатовао да је Скупштина са 93 гласа ”за” и седам 

уздржаних донела Одлуку о измени Одлуке о буџету Аутономне Покрајине 

Војводине за 2002. годину.  
  

2.  тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ 

ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2003. ГОДИНУ  

 Извршно веће АП Војводине доставило је 13. децембра 2002. године 

Скупштини Предлог одлуке о буџету Аутономне Покрјаине Војводине за 

2003. годину, на разматрање. Предлог одлуке Извршно веће АП Војводине 

утврдило је пре усвајања Закона о буџету Републике Србије за 2003. годину. 

Због измена које су уследиле после доношења републичког буџета, Извршно 

веће АП Војводине је из разлога целисходности заменило текст Предлога 

одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2003. годину и упутило 

га Скупштини, на разматрање и доношење.  

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, Ђорђе Мисиркић.  

Председавајући је отворио претрес.  

У претресу су учествовали посланици: Стеван Коларевић, проф. др 

Драгољуб Живковић, Богољуб Тркуља, Живан Милутиновић, Ненад Чанак, 

Варга Ф. Јожеф, Златко Хекељ, Ђорђе Мисиркић, покрајински секретар за 

финансије, др Љиљана Чонкић, покрајински секретар за заштиту животне 

средине и одрживи развој и Бранимир Андрић, помоћник покрајинског 

секретара за образовање и културу.  

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о буџету 

Аутономне Покрајине Војводине за 2003. годину. Након гласања 

председавајући је констатовао да је Скупштина са 89 гласова ”за” донела 

Одлуку о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2003. годину.  

 

3. тачка дневног реда: УТВРЂИВАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ 

ЗАКОНА О КОНЦЕСИЈАМА 

На основу члана 141, а у вези са чланом 131. Пословника Народне 

скупштине Републике Србије (”Службени гласник РС”, бр. 32/2002. – 

пречишћен текст) може бити подносилац амандмана и скупштина аутономне 

покрајине, па су предлози амандмана од тачке 4. до 8. на предлоге закона 

на дневном реду седнице Скупштине.  

 Предлог закона о концесијама достављен је Извршном већу АП 

Војводине, ради давања мишљења. Извршно веће АП Војводине је поднело 

Предлог амандмана  I – VIII.  

 Предлог амандмана са Предлогом закона претходно су размотрили 

Одбор за утврђивање и остваривање надлежности Аутономне Покрајине 

Војводине и Одбор за прописе.  

 Одбор за утврђивање и остваривање надлежности Аутономне 

Покрајине Војводине предложио је Скупштини да утврди амандмане  I – VIII 

на Предлог закона о концесијама.  

 Одбор за прописе предложио је Скупштини да утврди амандмане I – 

VIII на Предлог закона, са изменама текста амандмана  III и VII. Извршно 

веће АП Војводине није прихватило амандмане Одбора за прописе за измену 

текста амандмана III и VII Извршног већа АП Војводине.  
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 Посланик у Скупштини АП Војводине, Петар Пешић поднео је 

амандман на Амандман VII Извршног већа АП Војводине и Амандман II на 

члан 28. став 3. Предлога закона о концесијама. Амандмани су достављени 

Извршном већу АП Војводине на мишљење. Извршно веће АП Војводине није 

прихватило поднете амандмане.  

 Уводно излагање поднео је члан Извршног већа АП Војводине и 

покрајински секретар за енергетику и минералне сировине, Паја Француски.  

 Председавајући је отворио претрес.  

 У претресу су учествовали посланици: Петар Пешић и Живан 

Милутиновић.   

 Одбор за прописе је остао при поднетим амандманима, а посланик 

Петар Пешић одустао је од поднетих амандмана.  

 Председавајући је ставио на гласање Амандман Одбора за прописе на 

Амандман III Извршног већа АП Војводине. Након гласања председавајући је 

констатовао да је Скупштина са 58 гласова ”за” и 45 уздржаних утврдила 

Амандман Одбора за прописе.  

 Председавајући је ставио на гласање Амандман Одбора за прописе на 

Амандман VII Извршног већа АП Војводине. Након гласања председавајући 

је констатовао да Скупштина са 26 гласова ”за” и 47 уздржаних није 

утврдила Амандман Одбора за прописе.  

 Председавајући је ставио на гласање Амандман I Извршног већа АП 

Војводине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина 

утврдила Амандман И Извршног већа АП Војводине.   

 Председавајући је ставио на гласање Амандман II Извршног већа АП 

Војводине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 

72 гласа ”за” и девет уздржаних утврдила Амандман II Извршног већа АП 

Војводине. 

 Председавајући је ставио на гласање Амандман IV Извршног већа АП 

Војводине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 

67 гласова ”за”  утврдила Амандман IV Извршног већа АП Војводине. 

 

 Председавајући је ставио на гласање Амандман V Извршног већа АП 

Војводине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 

73 гласа ”за” утврдила Амандман V Извршног већа АП Војводине. 

 Председавајући је ставио на гласање Амандман VI Извршног већа АП 

Војводине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 

74 гласа ”за” утврдила Амандман VI Извршног већа АП Војводине. 

 Председавајући је ставио на гласање Амандман VII Извршног већа АП 

Војводине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 

68 гласова ”за” утврдила Амандман VII Извршног већа АП Војводине. 

 Председавајући је ставио на гласање Амандман VIII Извршног већа АП 

Војводине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 

67 гласова ”за” утврдила Амандман VIII Извршног већа АП Војводине.  

 Председавајући је констатовао да је Скупштина утврдила амандмане  I 

– VIII на Предлог закона о концесијама, који ће се доставити Народној 

скупштини Републике Србије на одлучивање.  

  

4. тачка дневног реда: УТВРЂИВАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ 

ЗАКОНА О ДОНАЦИЈАМА  

Предлог закона о донацијама достављен је Извршном већу АП 

Војводине, ради давања мишљења. Извршно веће АП Војводине поднело је 

Предлог амандмана  I – III.  

Предлог амандмана са Предлогом закона претходно су размотрили 

Одбор за прописе и Одбор за утврђивање и остваривање надлежности 
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Аутономне Покрајине Војводине. Одбори су предложили Скупштини да 

размотри и утврди амандмане  I – III на Предлог закона о донацијама, с тим 

што је Одбор за прописе поднео Амандман на Предлог закона, који је 

достављен Извршном већу АП Војводине на мишљење.  

Посланик у Скупштини  АП Војводине, Петар Пешић поднео је 

Амандман на Предлог закона о донацијама, који је достављен Извршном 

већу АП Војводине на мишљење.  

Извршно веће АП Војводине није прихватило амандман Одбора за 

прописе и амандман посланика Петра Пешића. 

Уводно излагање поднео је члан Извршног већа АП Војводине и 

покрајински секретар за привреду, Миодраг Вукотић.  

 Председавајући је отворио претрес.  

 У претресу је учествовао посланик Петар Пешић.  

 Одбор за прописе остао је при поднетом амандману, а посланик Петар 

Пешић одустао је од поднетог амандмана.  

 Председавајући је ставио на гласање Амандман Одбора за прописе на 

Предлог закона о донацијама. Након гласања председавајући је констатовао 

да је Скупштина са 38 гласова ”за”, једним против и 32 уздржана утврдила 

Амандман Одбора за прописе на Предлог закона о донацијама.  

 Председавајући је ставио на гласање Амандман I Извршног већа АП 

Војводине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 

74 гласа ”за” утврдила Амандман I Извршног већа АП Војводине.  

 Председавајући је ставио на гласање Амандман II Извршног већа АП 

Војводине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 

71 гласом ”за” утврдила Амандман II Извршног већа АП Војводине.  

 Председавајући је ставио на гласање Амандман III Извршног већа АП 

Војводине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 

74 гласа ”за” утврдила Амандман III Извршног већа АП Војводине.  

 Председавајући је констатовао да је Скупштина утврдила амандмане I 

– IV на Предлог закона о донацијама, који ће се доставити Народној 

скупштини Републике Србије на одлучивање.   

 

5. тачка дневног реда: УТВРЂИВАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ 

ЗАКОНА О СПРЕЧАВАЊУ ДОПИНГА У СПОРТУ  

Предлог закона о спречавању допинга у спорту достављен је 

Извршном већу АП Војводине, ради давања мишљења. Извршно веће АП 

Војводине поднело је Предлог амандмана  I – VI.  

Предлог амандмана са Предлогом закона претходно су размотрили 

Одбор за прописе, Одбор за утврђивање и остваривање надлежности 

Аутономне Покрајине Војводине, Одбор за образовање, науку, културу, 

омладину и спорт и Одбор за здравство, социјалну политику и рад. Одбори 

су предложили Скупштини да размотри и утврди амандмане, с тим што је 

Одбор за прописе предложио да се амандмани III, IV и V замене једним 

амандманом III, с обзиром да се односе на исти члан Предлога закона, са 

чиме се сагласио представник предлагача, с тим што је Амандман VI постао 

Амандман  IV.  

Уводно излагање поднео је члан Извршног већа АП Војводине и 

покрајински секретар за спорт и омладину, Снежана Лакићевић–Стојачић.  

Председавајући је отворио претрес.  

 Председавајући је ставио на гласање Амандман I Извршног већа АП 

Војводине. Након гласања председавајући је констатовао да је  Скупштина 

са 79 гласова ”за” утврдила Амандман I Извршног већа АП Војводине.  



 7 

Председавајући је ставио на гласање Амандман II Извршног већа АП 

Војводине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 

81 гласом ”за” утврдила Амандман II Извршног већа АП Војводине.  

 Председавајући је ставио на гласање Амандман III Извршног већа АП 

Војводине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 

80 гласова ”за” утврдила Амандман III Извршног већа АП Војводине.  

 Председавајући је ставио на гласање Амандман IV Извршног већа АП 

Војводине. Након гласања председавајући је констатовао да је  Скупштина 

са 81 гласом ”за” утврдила Амандман IV Извршног већа АП Војводине. 

 Председавајући је констатовао да је Скупштина утврдила амандмане I 

– IV на Предлог закона о спречавању допинга у спорту, који ће се доставити 

Народној скупштини Републике Србије на одлучивање.   

 

 Председавајући је одредио паузу у трајању од једног часа.  

 У наставку седницом је председавао Мирослав Мрнуштик, 

потпредседник Скупштине АП Војводине.  
  

6.  тачка дневног реда: УТВРЂИВАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ 

ЗАКОНА О ЖЕЛЕЗНИЦИ  

Извршно веће АП Војводине на Предлог закона о железници поднело 

је Предлог амандмана  I – IV и упутило га Скупштини АП Војводине на 

разматрање по хитном поступку.  

Уводно излагање поднео је члан Извршног већа АП Војводине и 

покрајински секретар за привреду, Миодраг Вукотић.  

Председавајући је отворио претрес.  

Председавајући је ставио на гласање Амандман I Извршног већа АП 

Војводине. Након гласања председавајући је констатовао да је  Скупштина 

са 74 гласова ”за”, једним ”против” и два уздржана утврдила Амандман I 

Извршног већа АП Војводине.  

Председавајући је ставио на гласање Амандман II Извршног већа АП 

Војводине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 

75 гласом ”за” и три уздржана  утврдила Амандман II Извршног већа АП 

Војводине.  

 Председавајући је ставио на гласање Амандман III Извршног већа АП 

Војводине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 

75 гласова ”за” и три уздржана утврдила Амандман III Извршног већа АП 

Војводине.  

 Председавајући је ставио на гласање Амандман IV Извршног већа АП 

Војводине. Након гласања председавајући је констатовао да је  Скупштина 

са 75 гласова ”за” и три уздржана утврдила Амандман IV Извршног већа АП 

Војводине. 

 Председавајући је констатовао да је Скупштина утврдила амандмане I 

– IV на Предлог закона о железници, који ће се доставити Народној 

скупштини Републике Србије на одлучивање.   

  

7. тачка дневног реда: УТВРЂИВАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ 

ЗАКОНА О ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈАМА  

Извршно веће АП Војводине на Предлог закона о телекомуникацијама 

поднело је Предлог амандмана  I – IV и упутило га Скупштини АП Војводине 

на разматрање по хитном поступку.  

Предлог закона претходно је размотрио Одбор за информисање и 

предложио Скупштини да утврди амандмане Извршног већа АП Војводине у 

предложеном тексту.  
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Уводно излагање поднео је члан Извршног већа АП Војводине и 

покрајински секретар за привреду, Миодраг Вукотић.  

Миодраг Вукотић, покрајински секретар за привреду обавестио је 

посланике да је Извршно веће АП Војводине на седници одржаној 23. 

децембра 2002. године поднело и пети амандман на Предлог закона о 

телекомуникацијама.  

Председавајући је отворио претрес.  

У претресу је учествовао посланик Петар Пешић.  

Председавајући је предложио да се Скупштина истовремено изјасни о 

амандманима  I – V на Предлог закона о телекомуникацијама, што је 

једногласно прихваћено.  

Председавајући је ставио на гласање амандмане I – V Извршног већа 

АП Војводине. Након гласања председавајући је констатовао да је  

Скупштина са 64 гласова ”за” и 14 уздржаних утврдила амандмане I – V 

Извршног већа АП Војводине.  

Председавајући је констатовао да је Скупштина утврдила амандмане I 

– V на Предлог закона о телекомуникацијама, који ће се доставити Народној 

скупштини Републике Србије на одлучивање.   

 

8.  тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ЛЕКАРСКИМ,  

СТОМАТОЛОШКИМ И ФАРМАЦЕУТСКИМ КОМОРАМА 

 Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог закона о лекарским, 

стоматолошким и фармацеутским коморама и упутило га Скупштини АП 

Војводине на разматрање и одлучивање по хитном поступку.  

 Уводно излагање поднео је члан Извршног већа АП Војводине и 

покрајински секретар за здравство и социјалну  политику, др Душан Божић.  

 Председавајући је отворио претрес.  

 У претресу су учествовали посланици: Лоди др Габор, др Велибор 

Радусиновић, др Предраг Ђурић, др Миодраг Максић, др Марија Попин и др 

Душан Божић, покрајински секретар за здравство и социјалну политику.  

Председавајући је ставио на гласање Предлог закона о лекарским, 

стоматолошким и фармацеутским коморама. Након гласања председавајући 

је констатовао да је Скупштина са 84 гласа ”за” и четири уздржана утврдила 

Предлог закона о лекарским, стоматолошким и фармацеутским коморама, 

који ће се доставити Народној скупштини Републике Србије на одлучивање. 

  

 

9.  тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОКРАЈИНСКОМ 

ОМБУДСМАНУ 

 Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о 

Покрајинском омбудсману и доставило га Скупштини АП Војводине, на 

разматрање и доношење.  

 Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за организацију и рад 

управе, Одбор за прописе  и  Одбор за представке и предлоге. 

Одбор за организацију и рад управе предложио је Скупштини да 

размотри Предлог одлуке и одлуку донесе у предложеном тексту са језичким 

и техничким исправкама, које је предлагач прихватио.  

Одбор за представке и предлоге предложио је Скупштини да донесе 

одлуку са Амандманом, који је Одбор поднео на Предлог одлуке.  

 Одбор за прописе је поднео амандман на Предлог одлуке, који је 

истоветан са Амандманом И кога је поднео посланик Драгомир Пудар.  

 Посланици: Ђорђе Суботић, Драгомир Пудар и Петар Пешић поднели 

су амандмане на Предлог одлуке о Покрајинском омбудсману. Амандмани су 

достављени Извршном већу АП Војводине на мишљење.  
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 Извршно веће АП Војводине није прихватило поднете амандмане 

Одбора за прописе, Одбора за представке и предлоге и посланика: Ђорђа 

Суботића, Драгомира Пудара и Петра Пешића.  

 Уводно излагање 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: Ђорђе Суботић, Александар 

Вучковић, Златимир Момиров, Петар Пешић, Петар Релић и Драгомир Пудар. 

 Одбор за прописе  и посланици: Ђорђе  Суботић, Драгомир Пудар и 

Петар Пешић остали су при поднетм амандманима.  

 Председавајући је ставио на гласање Амандман  II Одбора за прописе 

и Амандман I посланика Драгомира Пудара. Након гласања председавајући 

је констатовао да Скупштина није прихватила Амандман II Одбора за 

прописе и Амандман I посланика Драгомира Пудара.  

 Председавајући је ставио на гласање Амандман  на члан 1. Предлога 

одлуке  посланика Ђорђа Суботића. Након гласања председавајући је 

констатовао да Скупштина са 16 гласова ”за”, 35 ”против” и 20 уздржаних 

није прихватила Амандман на члан 1. Предлога одлуке посланика Ђорђа 

Суботића.  

 Председавајући је ставио на гласање амандмане које су поднели 

Одбор за прописе и посланик Драгомир Пудар на члан 4. став 2. Предлога 

одлуке. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 22 

гласа ”за”, 42 ”против” и 10 уздржаних није прихватила амандмане Одбора 

за прописе и посланика Драгомира Пудара на члан 4. став 2. Предлога 

одлуке.  

 Председавајући је ставио на гласање амандмане Одбора за представке 

и предлоге и посланика Петра Пешића на члан 5. став 1. Предлога одлуке. 

Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 34 гласова 

”за”, 35 ”против” и седам уздржаних није прихватила амандмане Одбора за 

представке и предлоге  и посланика Петра Пешића на члан 5. став 1. 

Предлога одлуке.  

  Председавајући је ставио на гласање амандман посланика Ђорђа 

Суботића на члан 5. став 2. Предлога одлуке. Након гласања председавајући 

је констатовао да Скупштина са шест гласова ”за”, 36 ”против” и 23 

уздржана није прихватила амандман посланика Ђорђа Суботића на члана 5. 

став 2. Предлога одлуке.  

 Председавајући је ставио на гласање амандман посланика Ђорђа 

Суботића на члан 6. Предлога одлуке. Након гласања председавајући је 

констатовао да Скупштина са шест гласова ”за”, 33 ”против” и 24 уздржана 

није прихватила амандман посланика Ђорђа Суботића на члан 6. Предлога 

одлуке.  

 На члан 7. Предлога одлуке амандмане су поднели посланици: 

Драгомир Пудар, Ђорђе Суботић и Петар Пешић.  

 Председавајући је ставио на гласање амандман посланика Драгомира 

Пудара. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 11 

гласова ”за”, 43 ”против” и 16 уздржаних није прихватила амандман 

посланика Драгомира Пудра.  

 Председавајући је ставио на гласање амандман посланика Ђорђа 

Суботића. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 

седам гласова ”за”, 36 ”против” и 21 уздржаним није прихватила амандман 

посланика Ђорђа Суботића.  

 Председавајући је ставио на гласање амандман посланика Петра 

Пешића. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 32 
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гласа ”за”, 37 ”против” и три уздржана није прихватила амандман посланика 

Петра Пешића.  

 Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о Покрајинском 

омбудсману. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина 

са 70 гласова ”за”, два ”против” и 10 уздржаних донела Одлуку о 

Покрајинском омбудсману.  

 

10. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ  

Одбор за прописе утврдио је Предлог пословника Скупштине 

Аутономне Покрајине Војводине, на основу радног текста Предлога 

пословника који је сачинила радна група на основу закључка Скупштине 

Аутономне Покрајине Војводине од 9. маја 2002. године. Предлог пословника 

Одбор за прописе доставио је Скупштини на разматрање и доношење.  

Амандмане на Предлог пословника Скупштине АП Војводине поднео је 

Одбор     за прописе као предлагач, који су на тај начин постали саставни 

део Предлога пословника,  Посланичка група Демократске странке Србије у 

Скупштини АП Војводине (I– VI),  Одбор за информисање и посланици: 

проф. др Драгољуб Живковић (I – ХVI), Ђорђе Суботић (I – ХV)  и Славко 

Ђорђевић (I – II).  Одбор за информисање утврдио је одређене правно–

техничке исправке у тексту Предлога пословника.  

Одбор за прописе на седници одржаној 20. децембра 2002. године 

размотрио је поднете амандмане. Одбор је прихватио  амандмане  II и ХII 

посланика Ђорђа Суботића и Амандман V посланика проф. др Драгољуба 

Живковића, који су на тај начин постали саставни део Предлога пословника.  

Председавајући је отворио претрес.  

У претресу су учествовали посланици: Ђорђе Суботић, проф. др 

Драгољуб Живковић и Славко Ђорђевић. 

Одбор за информисање и Посланичка група Демократске странке 

Србије              у Скупштине АП Војводине остали су при поднетим 

амандманима. Посланик             Ђорђе Суботић остао је при поднетим 

амандманима  VI, ХIII, ХIV и ХV.  Посланик      проф. др Драгољуб Живковић  

остао  је  при  поднетим  амандманима.  Посланик      Славко Ђорђевић остао 

је при поднетом Амандману II.  

На предлог председавајућег утврђен је кворум за даљи рад седнице.  

Председавајући је ставио на гласање Амандман Одбора за 

информисање. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина 

са осам гласова ”за”, 36 ”против” и 17 уздржаних није прихватила Амандман 

Одбора за информисање.  

Председавајући је ставио на гласање Амандман I Посланичке групе 

Демократске странке Србије у Скупштини АП Војводине. Након гласања 

председавајући је констатовао да Скупштина са 11 гласова ”за”, 45 ”против” 

и 14 уздржаних није прихватила Амандман I Посланичке групе Демократске 

странке Србије у Скупштини АП Војводине.  

Председавајући је ставио на гласање Амандман II Посланичке групе 

Демократске странке Србије у Скупштини АП Војводине. Након гласања 

председавајући је констатовао да Скупштина са девет гласова ”за”, 46 

”против” и 13 уздржаних није прихватила Амандман II Посланичке групе 

Демократске странке Србије у Скупштини АП Војводине.  

Председавајући је ставио на гласање Амандман III Посланичке групе 

Демократске странке Србије у Скупштини АП Војводине. Након гласања 

председавајући је констатовао да Скупштина са 10 гласова ”за”, 42 ”против” 

и 17 уздржаних није прихватила Амандман III Посланичке групе 

Демократске странке Србије у Скупштини АП Војводине.  
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Председавајући је ставио на гласање Амандман IV Посланичке групе 

Демократске странке Србије у Скупштини АП Војводине. Након гласања 

председавајући је констатовао да Скупштина са 12 гласова ”за”, 42 ”против” 

и 16 уздржаних није прихватила Амандман IV Посланичке групе Демократске 

странке Србије у Скупштини АП Војводине.  

Председавајући је ставио на гласање Амандман V Посланичке групе 

Демократске странке Србије у Скупштини АП Војводине. Након гласања 

председавајући је констатовао да Скупштина са 11 гласова ”за”, 40 ”против” 

и 14 уздржаних није прихватила Амандман V Посланичке групе Демократске 

странке Србије у Скупштини АП Војводине.  

Председавајући је ставио на гласање Амандман VI Посланичке групе 

Демократске странке Србије у Скупштини АП Војводине. Након гласања 

председавајући је констатовао да Скупштина са 11 гласова ”за”, 44 ”против” 

и 13 уздржаних није прихватила Амандман VI Посланичке групе Демократске 

странке Србије у Скупштини АП Војводине.  

Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика проф. др 

Драгољуба Живковића. Након гласања председавајући је констатовао да 

Скупштина са 17 гласова ”за”, 35 ”против” и 16 уздржаних није прихватила 

Амандман И посланика проф. др Драгољуба Живковића.  

Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланика проф. др 

Драгољуба Живковића. Након гласања председавајући је констатовао да 

Скупштина са 33 гласа ”за”, 36 ”против” и седам уздржаних није прихватила 

Амандман ИИ посланика проф. др Драгољуба Живковића.  

Председавајући је ставио на гласање Амандман III посланика проф. др 

Драгољуба Живковића. Након гласања председавајући је констатовао да 

Скупштина са 22 гласа ”за”, 38 ”против” и 12 уздржаних није прихватила 

Амандман III посланика проф. др Драгољуба Живковића.  

Председавајући је ставио на гласање Амандман IV посланика проф. др 

Драгољуба Живковића. Након гласања председавајући је констатовао да 

Скупштина са 14 гласова ”за”, 32 ”против” и 23 уздржаних није прихватила 

Амандман ИÙ посланика проф. др Драгољуба Живковића.  

Председавајући је ставио на гласање Амандман VI посланика проф. др 

Драгољуба Живковића. Након гласања председавајући је констатовао да 

Скупштина са 17 гласова ”за”, 39 ”против” и 16 уздржаних није прихватила 

Амандман ÙИ посланика проф. др Драгољуба Живковића.  

Председавајући је ставио на гласање Амандман VII посланика проф. 

др Драгољуба Живковића. Након гласања председавајући је констатовао да 

Скупштина са 15 гласова ”за”, 48 ”против” и 16 уздржаних није прихватила 

Амандман ÙИИ посланика  проф. др Драгољуба Живковића.  

Председавајући је ставио на гласање Амандман VIII посланика проф. 

др Драгољуба Живковића. Након гласања председавајући је констатовао да 

Скупштина са 18 гласова ”за”, 46 ”против” и 12 уздржаних није прихватила 

Амандман ÙИИИ посланика проф. др Драгољуба Живковића.  

Председавајући је ставио на гласање Амандман IХ посланика проф. др 

Драгољуба Живковића. Након гласања председавајући је констатовао да 

Скупштина са 21 гласом ”за”, 36 ”против” и 11 уздржаних није прихватила 

Амандман ИХ посланика проф. др Драгољуба Живковића.  

Председавајући је ставио на гласање Амандман Х посланика проф. др 

Драгољуба Живковића. Након гласања председавајући је констатовао да 

Скупштина са 16 гласова ”за”, 33 ”против” и 19 уздржаних није прихватила 

Амандман Х посланика проф. др Драгољуба Живковића.  

Председавајући је ставио на гласање Амандман ХI посланика проф. др 

Драгољуба Живковића. Након гласања председавајући је констатовао да 
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Скупштина са 11 гласова ”за”, 34 ”против” и 23 уздржаних није прихватила 

Амандман ХИ посланика проф. др Драгољуба Живковића.  

Председавајући је ставио на гласање Амандман ХII посланика проф. 

др Драгољуба Живковића. Након гласања председавајући је констатовао да 

Скупштина са 15 гласова ”за”, 34 ”против” и 19 уздржаних није прихватила 

Амандман ХII посланика проф. др Драгољуба Живковића.  

Председавајући је ставио на гласање Амандман ХIII посланика проф. 

др Драгољуба Живковића. Након гласања председавајући је констатовао да 

Скупштина са 16 гласова ”за”, 25 ”против” и 22 уздржаних није прихватила 

Амандман ХIII посланика проф. др Драгољуба Живковића.  

Председавајући је ставио на гласање Амандман ХIV посланика проф. 

др Драгољуба Живковића. Након гласања председавајући је констатовао да 

Скупштина са 18 гласова ”за”, 31 ”против” и 12 уздржаних није прихватила 

Амандман ХIV посланика проф. др Драгољуба Живковића.  

Председавајући је ставио на гласање Амандман ХV посланика проф. др 

Драгољуба Живковића. Након гласања председавајући је констатовао да 

Скупштина са 39 гласова ”за”, 23 ”против” и 18 уздржаних није прихватила 

Амандман ХV посланика проф. др Драгољуба Живковића.  

Председавајући је ставио на гласање Амандман ХVI посланика проф. 

др Драгољуба Живковића. Након гласања председавајући је констатовао да 

Скупштина са 22 гласа ”за”, 34 ”против” и 18 уздржаних није прихватила 

Амандман ХVI посланика проф. др Драгољуба Живковића.  

Председавајући је ставио на гласање Амандман VI посланика Ђорђа 

Суботића. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 13 

гласова ”за”, 34 ”против” и 18 уздржаних није прихватила Амандман VI 

посланика Ђорђа Суботића. 

Председавајући је ставио на гласање Амандман ХIII посланика Ђорђа 

Суботића. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 17 

гласова ”за”, 33 ”против” и 19 уздржаних није прихватила Амандман ХIII 

посланика Ђорђа Суботића.  

Председавајући је ставио на гласање Амандман ХIV посланика Ђорђа 

Суботића. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 12 

гласова ”за”, 30 ”против” и 21 уздржаним није прихватила Амандман ХIV 

посланика Ђорђа Суботића. 

Председавајући је ставио на гласање Амандман ХV посланика Ђорђа 

Суботића. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 19 

гласова ”за”, 31 ”против” и 20 уздржаних није прихватила Амандман ХV 

посланика Ђорђа Суботића.  

Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланика Славка 

Ђорђевића. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 

12 гласова ”за”, 36 ”против” и 15 уздржаних није прихватила Амандман II 

посланика Славка Ђорђевића.  

Председавајући је ставио на гласање Предлог пословника Скупштине 

Аутономне Покрајине Војводине. Након гласања председавајући је 

констатовао да је Скупштина са 71 гласом ”за”, једним ”против” и 12 

уздржаних донела Пословник Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.  

 

11. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О МРЕЖИ УСТАНОВА 

УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 

ВОЈВОДИНА  

 Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о мрежи 

установа ученичког стандарда чији је оснивач Аутономна Покрајина 

Војводина и доставило га Скупштини АП Војводине на разматрање и 

доношење.  
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 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.  

Уводно излагање поднео је Бранимир Андрић, помоћник покрајинског 

секретара за образовање и културу.  

 Председавајући је отворио претрес.  

 У претресу су учествовали посланици: проф. др Драгољуб Живковић и 

др Душко Радосављевић.  

 Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о мрежи 

установа ученичког стандарда чији је оснивач Аутономна Покрајина 

Војводина. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 

73 гласа ”за” и једним уздржаним донела Одлуку о мрежи установа 

ученичког стандарда чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина.  

 

12. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И 

ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И НАЧИНУ РАДА ИЗВРШНОГ 

ВЕЋА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ  

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о изменама и 

допунама Одлуке о организацији и начину рада Извршног већа Аутономне 

Покрајине Војводине и доставило га Скупштини АП Војводине на разматрање 

и доношење.  

 Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за организацију и рад 

управе и Одбор за прописе.  

 Одбор за организацију и рад управе поднео је Амандман на члан 2. 

Предлога  одлуке, са којим се сагласио представник предлагача и на тај 

начин постао је саставни део Предлога одлуке и о њему се одвојено не 

гласа.  

 Одбор за прописе поднео је Амандман на члан 2. Предлога одлуке. 

Извршно веће АП Војводине није прихватило Амандман Одбора за прописе.  

 Председавајући је отворио претрес.  

 У претресу је учествовао посланик Петар Релић.  

 Одбор за прописе остао је при поднетом Амандману.  

 Председавајући је ставио на гласање Амандман Одбора за прописе на 

Предлог одлуке. Након гласања председавајући је констатовао да 

Скупштина са 17 гласова ”за”, 22 ”против” и 28 уздржаних није прихватила 

Амандман Одбора за прописе.  

 Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о изменама и 

допунама Одлуке о организацији и начину рада Извршног већа Аутономне 

Покрајине Војводине. Након гласања председавајући је констатовао да је 

Скупштина са 71 гласом ”за” и шест уздржаних донела Одлуку о изменама и 

допунама Одлуке о организацији и начину рада Извршног већа Аутономне 

Покрајине Војводине.   

 

13. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СХОДНОЈ ПРИМЕНИ 

ОДРЕДАБА ЗАКОНА О РАДНИМ ОДНОСИМА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА У 

ОРГАНИМА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ  

 Извршно веће АП Војводине на седници одржаној 23. децембра 2002. 

године донело је закључак да повлачи из процедуре у Скупштини АП 

Војводине Предлог одлуке о сходној примени одредаба Закона о радним 

односима у државним органима у органима Аутономне Покрајине Војводине.  

  

14. тачка дневног реда: ИНФОРМАЦИЈА О ТОКУ СПРОВОЂЕЊА 

ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ 
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Извршно веће АП Војводине доставило је Скупштини АП Војводине 

Информацију о току спровођења приватизације предузећа са територије АП 

Војводине, са Предлогом закључака на разматрање и усвајање.  

Информацију је претходно размотрио Одбор за приватизацију и 

предложио Скупштини да размотри и усвоји Информацију и Закључке донесе 

у предложеном тексту.  

Уводно излагање поднео је потпредседник Извршног већа АП 

Војводине и покрајински секретар за приватизацију, предузетништво, мала и 

средња предузећа, Пастор Иштван.  

Председавајући је отворио претрес.  

У претресу су учествовали посланици:  др Радомир Поповић, проф. др 

Драгољуб Живковић, Ђорђе Суботић, Живан Милутиновић, Славко Ђорђевић, 

Томислав Богуновић, Златомир Момиров, Пушкаш Карољ  и Ђорђе Ђукић, 

председник Извршног већа АП Војводине.  

 Председавајући је ставио на гласање Информацију о току спровођења 

приватизације предузећа са територије АП Војводине, са Предлогом 

закључака. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина 

са 71 гласом ”за”, два ”против”  и четири уздржана усвојила Информацију о 

току спровођења приватизације предузећа са територије АП Војводине и 

донела    

 

З а к љ у ч к е  

  

 1. Констатује се да је АП Војводина кроз рад и надлежности локалних 

самоуправа, Покрајинског секретаријата за приватизацију, предузетништво, 

мала и средња предузећа односно Агенције за приватизацију, Одељење у 

Новом Саду, одбора Скупштине АП Војводине, тендерских комисија итд, 

активно учествовала у приватизационом процесу.  

 2. У транзицији се приватизација мора третирати као процес од 

пресудног значаја за бржи опоравак друштва. Полазећи од тога, констатује 

се да је процентуално учешће војвођанских предузећа у укупном броју 

предузећа у приватизацији у Републици у опадању.  

 3. Општи је интерес и заједничка одговорност носилаца јавних 

овлашћења и учесника политичког и привредног живота да се сачува, 

обезбеди и оснажи позиција Војводине, као најразвијенијег дела Републике. 

Из тог разлога, неопходно је убрзати процес приватизације војвођанских 

привредних субјеката и залагати се за успешно окончање започетих 

приватизационих токова.  

 4. Дугорочни је интерес и циљ да се у својству успешних приватизера 

појави што више војвођанских субјеката.  

 5. Захтева се још активније афирмативно учешће и ангажовање 

надлежних органа, институција и организација, нарочито Извршног већа АП 

Војводине и Одељења Агенције за приватизацију у Новом Саду.  

 6. У циљу смањивања тензија, захтева се да се што пре јасно 

дефинишу субјекти од посебног значаја за АП Војводину код којих ће се 

тражити изузеће из приватизационих токова, са јасном назнаком намера у 

односу на та предузећа и институције.  

 7. Крајње је време да се питање правичног обештећења 

денационализације правно уреди, јер ће то релаксирати укупан процес и 

ојачати осећај правне сигурности.  

   

15. тачка дневног реда: ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ И НАЧИНУ 

РЕШАВАЊА ПРОБЛЕМА ИЗБЕГЛИХ, ПРОГНАНИХ И РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА 

У ОПШТИНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ  
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Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику доставио 

је Скупштини АП Војводине Информацију о стању и начину решавања 

проблема избеглих, прогнаних и расељених лица у општинама на територији 

АП Војводине, на разматрање и усвајање.  

Информацију је претходно размотрио Одбор за здравство, социјалну 

политику и рад и предложио Скупштини да донесе Закључке који су 

наведени у извештају Одбора.   

Посланик др Марија Попин, председник Одбора за здравство, 

социјалну политику и рад дала је додатно образложење става Одбора 

поводом Информације и предложених Закључака.  

Председавајући је отворио претрес.  

У претресу су учествовали посланици: Томислав Богуновић, др Драган 

Милошевић, Златко Милићевић, др Предраг Ђурић и др Душко 

Радосављевић, потпредседник Извршног већа АП Војводине.  

 Председавајући је ставио на гласање Закључке Одбора за здравство, 

социјалну политику и рад. Након гласања председавајући је констатовао да 

је Скупштина са 74 гласа ”за” и три уздржана поводом Информације о стању 

и начину решавања проблема избеглих, прогнаних и расељених лица у 

општинама на територији АП Војводине донела  

З а к љ у ч к е 

 

1. Усваја се Информација о стању и начину решавања проблема 

избеглих, прогнаних и расељених лица у општинама на територији АП 

Војводине,  

 2. Обавезује се Извршно веће АП Војводине  да што пре донесе одлуку 

о оснивању Покрајинског повереништва за избеглице.  

 

16. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О НОВИНСКО–

ИЗДАВАЧКОЈ УСТАНОВИ ”ТХЕМ”  

Посланик у Скупштини АП Војводине Ђорђе Суботић, на основу члана 

75. Пословника Скупштине АП Војводине, поднео је Скупштини АП 

Војводине предлог за покретање поступка за оснивање Новинско–издавачке 

установе на ромском језику, поводом иницијативе Демократске ромске уније 

Војводине. 

Предлог посланика достављен је Извршном већу АП Војводине на 

мишљење. Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о 

Новинсо–издавачкој установи ”Тхем”.  

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за информисање, 

Одбор за међунационалне односе и Одбор за прописе.  

Одбор за међунационалне односе  и Одбор за прописе предложили су 

Скупштини да размотри Предлог одлуке и одлуку донесе у предложеном 

тексту.  

Одбор за информисање поднео је амандмане  I – II са техничком 

исправком, са којима се сагласио представник предлагача и на тај начин су 

постали саставни део Предлога одлуке и о њима се одвојено не гласа.  

Председавајући је отворио претрес.  

У претресу су учествовали посланици: Ђорђе Суботић, Калман Кунтић 

и Бачкулин Иштван.  

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о Новинско–

издавачкој установи ”Тхем”. Након гласања председавајући је констатовао 

да је Скупштина са           73 гласа ”за” донела Одлуку о Новинско–

издавачкој установи ”Тхем”.  
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17. тачка дневног реда: СТАТУТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ 

”ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОВЈОДИНЕ” НОВИ САД (ДАВАЊЕ 

САГЛАСНОСТИ) 

Управни одбор Јавног предузећа за просторно и урбанистичко 

планирање           и пројектовање ”Завод за урбанизам Војводине” Нови Сад 

на седници одржаној             3. 12. 2002. године донео је Статут Јавног 

предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање ”Завод 

за урбанизам Војводине” Нови Сад и упутио га Скупштини АП Војводине, 

ради давања сагласности.  

Статут Јавног предузећа достављен је Извршном већу АП Војводине на 

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

утврдило је Предлог одлуке о давању сагласности на Статут Јавног 

предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање ”Завод 

за урбанизам Војводине” Нови Сад.  

Предлог одлуке о давању сагласности и Статут претходно су 

размотрили Одбор за урбанизам, стамбено–комуналне делатности и заштиту 

животне средине и Одбор за прописе. Одбори су предложили Скупштини да 

размотри Предлог одлуке и одлуку донесе у предложеном тексту, с тим што 

је Одбор за прописе предложио отклањање техничке грешке у правном 

основу Предлога одлуке.  

Председавајући је отворио претрес.  

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о давању 

сагласности на Статут Јавног предузећа за просторно и урбанистичко 

планирање и пројектовање ”Завод за урбанизам Војводине” Нови Сад. Након 

гласања председавајући је констатовао да је Скупштина једногласно донела 

Одлуку о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за просторно и 

урбанистичко планирање и пројектовање ”Завод за урбанизам Војводине” 

Нови Сад.  

 

18. тачка дневног реда: ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА 

РАДА ”ФОРУМ – ХОЛДИНГ” ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПЕРИОД ХИ 2002. 

– ИИИ 2003. ГОДИНЕ (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ) 

Управни одбор Јавног предузећа ”Мађар Со” на седници одржаној 5. 

11. 2002. године донео је Измене и допуне плана и програма рада ”Форум – 

Холдинг” Јавног предузећа за период ХI 2002. – III 2003. године и доставио 

их Скупштини АП Војводине, ради давања сагласности.  

Измене и допуне плана и програма ”Форум – Холдинг” Јавног 

предузећа достављене су Извршном већу АП Војводине на мишљење. 

Извршно веће АП Војводине није имало примедби на Одлуку Јавног 

предузећа ”Мађар Со”–а и утврдило је Предлог одлуке о давању сагласности 

на Измене и допуне плана и програма рада ”Форум – Холдинг” Јавног 

предузећа за период ХI 2002. – III 2003. године.  

Одлуку Јавног предузећа ”Мађар Со”–а  и Предлог одлуке о давању 

сагласности размотрио је Одбор за информисање и предложио 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 Измене и допуне програма рада ”Форум – Холдинг” 

Јавног предузећа за период       ХI 2002. – III 2003. године. Након гласања 

председавајући је констатовао да је Скупштина једногласно донела Одлуку о 

давању сагласности на Измене и допуне програма рада ”Форум – Холдинг” 

Јавног предузећа за период ХI 2002. – III 2003. године.  
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19. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ 

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о именовању 

председника и чланова Управног одбора Туристичке организације Војводине 

и доставило га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.  

Миодраг Вукотић, покрајински секретар за привреду у име 

представника предлагача предложио је измену Предлога одлуке за једног 

члана Управног одбора.  

 Председавајући је отворио претрес.  

 У претресу су учествовали посланици Петар Пешић и Живан 

Милутиновић.   

 Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању 

председника и чланова Управног одбора Туристичке организације Војводине. 

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 53 гласа 

”за”, четири ”против” и 13 уздржаних донела Одлуку о именовању 

председника и чланова Управног одбора Туристичке организације Војводине.  

 

20. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ 

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о именовању 

председника и чланова Надзорног одбора Туристичке организације 

Војводине и доставило га Скупштини АП Војводине на разматрање и 

доношење.  

 Председавајући је отворио претрес.  

 Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању 

председника и чланова Надзорног одбора Туристичке организације 

Војводине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 

56 гласова ”за”, четири ”против” и девет уздржаних донела Одлуку о 

именовању председника и чланова Надзорног одбора Туристичке 

организације Војводине 

 

21. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 

ОДБОРА НОВИНСКО–ИЗДАВАЧКЕ УСТАНОВЕ ”ХЛАС ЉУДУ” 

Одбор за информисање Скупштине АП Војводине на седници одржаној             

16. децембра 2002. године утврдио је Предлог одлуке о изменама Одлуке о 

разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора Новинско–

издавачке установе ”Хлас људу”, којом је заменио Предлог одлуке који је 

достављен посланицима  9. децембра 2002. године и на основу члана 108. 

Пословника Скупштине АП Војводине упутио га Скупштини на разматрање и 

доношење.  

Председавајући је отворио претрес.  

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о изменама 

Одлуке о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора 

Новинско–издавачке установе ”Хлас људу”. Након гласања председавајући 

је констатовао да је Скупштина са 73 гласа ”за” и два уздржана донела 

Одлуку о изменама Одлуке о разрешењу и именовању председника и 

чланова Управног одбора Новинско–издавачке установе ”Хлас људу”. 

 

22. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ 

ОДГОВОРНОГ УРЕДНИКА НОВИНА ”ДНЕВНИК”  
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Одбор за информисање Скупштине АП Војводине на седници одржаној             

21. новембра 2002. године утврдио је Предлог одлуке о избору одговорног 

уредника новина ”Дневник” и на основу члана 108. Пословника Скупштине 

АП Војводине упутио га Скупштини на разматрање и доношење.  

Председавајући је отворио претрес.  

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о избору 

одговорног уредника новина ”Дневник”. Након гласања председавајући је 

констатовао да је Скупштина са 72 гласа ”за” и два уздржана донела Одлуку 

о избору одговорног уредника новина ”Дневник”. 

 

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

ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА.     

Председавајући је подсетио посланике да су на 18. седници 

Скупштине посланичка питања у писменом облику поставили посланици 

Живан Милутиновић и Небојша Нешковић.  

Између две седнице у писменом облику посланик Ђорђе Суботић 

поставио је три посланичка питања.  

Председавјаући је поставио 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. То право нико 

од посланика није искористио.  

Затим се прешло на постављање посланичких питања.  

Посланичка питања су у усменом облику поставили посланици: Телеки 

Јулија, Бела Тонковић, Донка Станчић и др Предраг Ђурић (11 посланичких 

питања).  

 

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке. 

Седница је закључена у 19,32 часова.  

 

 

СЕКРЕТАР                  ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,  СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ, 

Марија Жекић, с.р.                        Ненад Чанак, с.р.  


