ЗАПИСНИК

. са ОСМЕ седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине , одржане 11. октобра 2001 . године , и у
наставку , 15. октобра 2001. године, у Великој сали Скупштине АП Војводине .
Седница је почела у 11 ,20 часова.
Седници је председавао Ненад Чанак , председник Скупштине АП Војводине .

Од

120 седници је присуствовало 107 посланика.

Одсуство

са

седнице

Славко Ђорђевић , др Милан
Скупштине

Скупштине

оправдали

су посланици : проф . др Момчило Грубач,

Жи гић , Кунтић Кал ман и Донка Станчић . Према евиденцији седници

нису присуствовали

посланици :

Радосав Гвоздић ,

Светислав Долапчев,

Александар

Јевтић , Јухас Атила , Керн Имре, Нача Иштван , Борислав Новаковић и Тођераш Јоника .

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

Одбор за утврђ и вање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби ,
утврдио ј е

истоветност

са српским ј езиком

предлога одлука које су

разматране

на седници

Скупштине на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом.
Записник са

7.

седнице Скупштине АП Војводине , одржане

29.

марта

2001 .

године достављен

је посланицима . Председавајући је записник ставио на гласање . Након гласања председавајући је

констатовао да је Скупштина усвојила записник са

7. седнице

одржане

11 . јула 2001.

године .

Извршно веће АП Војводине доставило је Скупштини АП Војводине на разматрање у складу
са чланом

91 .

Пословника Скупштине АП Војводине по хитном поступку Предлог за промену Статута

Аутономне Покрајине Војводине , Предлог одлуке о допуни Стату та Аутономне Покрајине Војводине и
Предлог закона о изменама и допунама Закона о шумама .

Председавајући је обавестио Скупштину да је Извршно веће АП Војводине повукло из
поступка поднети Предлог закона о изменама и допунама Закона о шумама .
На основу члана

92. , а у

вези са чланом

102. Пословника Скупштине

АП Војводине о Предлогу

за промену Статута Аутономне Покрајине Војводине и Предлогу одлуке о допуни Статута Аутономне
Покрајине

Војводине

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 за
промену Статута Аутономне

Покрајине

Војводине донесе

по

хитном

поступку .

Након

гласања

председавајући је констатовао да је Скупштина са девет гласова " против" предлог усвојила .
Председавајући је ставио на гласање предлог Извршног већа АП Војводине да се Предлог
одлуке о допуни Статута Аутономне Покрајине Војводине донесе по хитном поступку. Након гласања
председавајући је констатовао да је Скупштина предлог усвојила.

Одбор за информисање достави о је Скупштини АП Војводине на разматрање по хитном
поступку у складу са чланом

Пословника Скупштине АП Војводине Предлог одлуке о именовању

91 .

председника и чланова Управног одбора "Форум " Холдинг јавног предузећа за новинско-издавач ку
делатност ,

Предлог одлуке о

именовању

новинско-издавачку делатност

и

в . д.

директора · Форум · Холдинг јавног предузећа за

Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама

Статута Новинско-издавачког предузећа

"7

НАП " .

Председавајући је ставио на гласање предлог Одбора за информисање

Скупштине АП
Војводине да се Предлог одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора " Форум "
Холдинг јавног предузећа за новинско-издавач ку делатност ,

Предлог одлуке

директора " Форум" Холдинг јавног предузећа за новинско-издавач ку делатност

и

о

именовању В . д .

Предлог одлуке о

давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Новинско-издавачког предузећа

"7

НАП " донесу

по хитном поступку . Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина већином гласова
предлог усвојила .

Извршно веће АП Војводине предложило је да се предложени дневни ред осме седнице

Супштине допуни новом тачком дневног реда
ј есењу сетву у АП Вој водини У

2001 .

-

Информација о припремама за бербу касних усева и

години . Након гласања председавајући је констатовао да је

Скупштина већином гласова предлог усвојила.

Посланички колегијум Демократске опозиције Србије за Војводину предложио је да се
предложени дневни ред осме седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда

-

Предлог

одлуке о изменама Одлуке о образовању Анкетног одбора за утврђивање истине о догађајима у
периоду од

1941 . до 1945.

године.

Председавајући је ставио на гласање предлог да се предложени дневни ред осме седнице

Скупштине допуни новом тачком дневног реда - Предлог одлуке о изменама Одлуке о образовању
Анкетног одбора за утврђивање истине о догађајима у периоду од 1941. до 1945. године у Вовјодини .
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина предлог једногласно усвојила .
Посланик Ненад Чанак предложио је да се предложени дневни ред осме седнице Скупштине
допуни новом тачком дневног реда

-

Информација поводом апела групе академика за наставак рада

Војвођанске академије наука и уметности .
Председавајући је ставио на гласање предлог да се предложени дневни ред осме седнице
Скупштине допуни новом тачком дневног реда
наставак

рада

Војвођанске

академије

наука

констатовао да је Скупштина предлог усвојила.

Информација поводом апела групе академика за

и

уметности.

Након

гласања

председавајући

је

Извршно веће АП Војводине предложило је да се предложени дневни ред осме седнице
Скупштине допуни новом тачком дневног реда - Предлог закључака поводом Одлуке Управног
одбора Радио телевизије Србије о именовању руководилаа Радио телевизије Нови Сад.
Председавајући је ставио на гласање предлог да се предложени дневни ред осме седнице
Скупштине допуни новом тачком дневног реда - Предлог закључака поводом Одлуке Управног

. одбора Радио телевизије Србије о именовању руководилаца Радио телевизије Нови Сад . Након
гласања председавајући је констатовао да је Скупштина предлог усвојила.

Посланик др Предраг Филипов предложио је да председник Скупштине одреди паузу у којој

би Посланички колегијум Демократске опозиције Србије за Војводину одржао седницу и утврдио
предлог одлуке о оснивању анкетног одбора чији би задатак био утврђивање околности под којима је
дошло до именовања директора Радио телевизије Нови Сад , главног и одговорног уредника , као и

догађаја који су се десили

9. октобра ове године .

Председавајући је ставио на гласање предлог посланика др Предрага Филипова .

Након

гласања председавајући је констатовао да је Скупштина већином гласова предлог усвојила.

Председавајући ј е одредио паузу од

30 минута .

У наставку седнице председник Посланичког колегијума Демократске опозиције Србије за

Војводину, Саша Пашић обавестио је Скупштину да је Посланички колегијум утврдио Предлог одлуке
о образовању Анкетног одбора за утврђивање околности и одговорности свих учесника у догађајима

9. и 10. октобра 2001 . године , са предлогом да се Предлог одлуке уврсти у дневни ред осме седнице
Скупштине .
Председавајући је ставио на гласање предлог да се предложени дневни ред осме седнице

Скупштине допуни новом тачком дневног реда - Предлог одлуке о образовању Анкетног одбора за

утврђивање околности и одговорности свих учесника у догађајима 9. и 10. октобра 2001. године.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са

53 гласа " за" , осам " против" и 33

" уздржана" предлог усвојила.

Пошто

није

било

више

предлога

за

измену

и

допуну

предложеног

дневног

реда

председавајући је ставио на гласање дневни ред предложен за осму седницу Скупштине . Након
гласања председавајући је констатовао да је усвојен следећи ,

ДНЕВНИ РЕД:

1.

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ АНКЕТНОГ ОДБОРА ЗА

УТВРЂИВАЊЕ ОКОЛНОСТИ И ОДГОВОРНОСТИ СВИХ УЧЕСНИКА У ДОГАЂАЈИМА

2.

9. и 10. ОКТОБРА 2001 . ГОДИНЕ,

ОСТАВКА ПОСЛАНИКА ПРОФ . ДР МОМЧИЛА ГРУБАЧА НА
ФУНКЦИЈУ ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,

3.

ПРЕДЛОГ ЗА ИЗГЛАСАВАЊЕ НЕПОВЕРЕЊА ЧЛАНУ
ИЗВРШНОГ ВЕЋд АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
РАДИ МАРИНКОВУ ,

4.

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О

ОСНОВНОЈ ШКОЛИ,

5.

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О

СРЕДЊОЈ ШКОЛИ ,

6.

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ПРИМАЊИМА ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ,

7.

ИЗВЕШТАЈ АНКЕТНОГ ОДБОРА ЗА БОРБУ ПРОТИВ
КОРУПЦИЈЕ И КРИМИНАЛА,

8.

ИНФОРМАЦИЈА О ПОТРЕБАМА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ
ШКОЛА ЗА ОПРЕМАЊЕМ ОСНОВНОМ ОПРЕМОМ

И

НАСТАВНИМ СРЕДСТВИМА У АП ВОЈВОДИНИ У ШКОЛСКОЈ

2000/2001. ГОДИНИ ,

2

9.

ИНФОРМАЦИЈА О НЕГОВАЊУ РОМСКОГ ЈЕЗИКА СА
ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ У ОСНОВНИМ
ШКОЛАМА,

10.

ПРЕДЛОГ ЗА ПРОМЕНУ СТАТУТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ,

11 .

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНИ СТАТУТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ ,

12.

ИНФОРМАЦИЈА О ПРИПРЕМАМА ЗА БЕРБУ КАСНИХ УСЕВА И ЈЕСЕЊУ
СЕТВУ У АП ВОЈВОДИНИ У

13.

2001 .

ГОДИНИ ,

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА " ФОРУМ " ХОЛДИНГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА НОВИНСКО-ИЗДА
ВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ ,

14.

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
" ФОРУМ " ХОЛДИНГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ

ДЕЛАТНОСТ ,

15.

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА
СТАТУТА НИЈП

16.

"7

НАП ",

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ АНКЕТНОГ
ОДБОРА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ИСТИНЕ О ДОГАЂАЈИМА У ПЕРИОДУ ОД

1941 . ДО 1945.
17.

ГОДИНЕ У ВОЈВОДИНИ ,

ИНФОРМАЦИЈА ПОВОДОМ АПЕЛА ГРУПЕ АКАДЕМИКА ЗА НАСТАВАК РАДА
ВОЈВОЂАНСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ ,

18.

ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧАКА ПОВОДОМ ОДЛУКЕ УПРАВНОГ ОДБОРА РАДИО
ТЕЛЕВИЗИЈЕ СРБИЈЕ О ИМЕНОВАЊУ РУКОВОДИЛАЦА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈЕ

НОВИ САД .

Председавајући ј е 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 ј е констатовао да ј е
Скупштина предлог усвојила .
ПРВА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ АНКЕТНОГ ОДБОРА

ЗА

9.

УТВРЂИВАЊЕ
И

10.

ОКТОБРА

ОКОЛНОСТИ

2001 .

И

ОДГОВОРНОСТИ

СВИХ

УЧЕСНИКА

У

ДОГАЂАЈИМА

ГОДИНЕ

Предлог одлуке је достављен посланицима .

Председавајући је отворио претрес .

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о образовању анкетног одбора за
утврђивање околности и одговорности свих учесника у догађајима

9. и 10. октобра 2001 . године .

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина већином гласова донела Одлуку о

образовању Анкетног одбора за утврђивање околности и одговорности свих учесника у догађајима

9. и 10. октобра 2001 . године.
ДРУГА тачка дневног реда: ОСТАВКА ПОСЛАНИКА ПРОФ. ДР МОМЧИЛА ГРУБАЧА НА

ФУНКЦИЈУ ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Посланик у Скупштини АП Војводине проф. др Момчило Грубач 6. септембра 2001 . године
изабран је за судију Савезног уставног суда. С обзиром да према члану 125. став 4. Устава СРЈ
судија Савезног уставног суда не може обављати другу јавну функцију нити професионалну
делатност, поднео је оставку на функцију посланика у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине .

Оставку проф . др Момчила Грубача претходно је размотрио Одбор за админ истративна и
мандатно-имунитетска питања и предложио Скупштини да констатује да су се стекли услови да

посланику престане мандат у Скупштини АП Војводине.

Председавајући је констатовао да је посланику проф . др Момчилу Грубачу мандат у
Скупштини АП Војводине престао 6. септембра 2001. године , с обзиром да је Одлуком о избору
посланика у Скупштини АП ВОјводине (члан

7.)

прописано да посланику у случају подношења оставке ,

мандат у Скупштини престаје даном наступања случаја, односно разлога за престанак мандата .
ТРЕпА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ЗА ИЗГЛАСАВАЊЕ НЕПОВЕРЕЊА
ИЗВРШНОГ ВЕМ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ , РАдИ МАРИНКОВУ
Група од

30

посланика у Скупштини АП Војводине , на основу члана

125.

став

1.

ЧЛАНУ

Пословн и ка

Скупштине АП Војводине поднела је образложени предлог да се изгласа неповерење Ради Маринкову ,
потпредседнику Извршног већа АП Војводине .

3

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---,

Предлог групе посланика достављен је и Извршном већу дп Војводине ,
одговора у складу са чланом

126. став 1.

ради давања

Пословника Скупштине дп Војводине.

Председник Извршног већа дп Војводине, Ђорђе Ђукић обавестио је Скупштину да ј е
Извршно веће дп Војводине подржало предлог групе посланика за разрешење Раде Маринкова,
функције потпредседника Извршног већа дп Војводине .
Председавајући је отворио претрес.

Први учесник у претресу био је др Велибор Радусиновић , председник Посланичке групе
Демократске странке Србије у Скупштини дп Војводине. С обзиром да се др Велибор Радусиновић
није придржавао временског ограничења у излагању, председавајући га је у неколико наврата на то
упозорио . Пошто се посланик није понашао у складу са упозорењем , председавајући је , у складу са
чланом

67.

Пословника Скупштине дп Војводине , одредио кратак прекид седнице .

Пре наставка седнице , утврђен је кворум за даљи рад седнице Скупштине.

у наставку седнице, учествујући у претресу, посланик Мирољуб Љешњак на крају своје
дискусије позвао је посланике

- чланове Посланичке групе Демократске странке Србије у Скупштини

ДП Војводине да напусте седницу, што су они и учинили.

у

наставку

Цвејановић, проф.
Кравић ,

седнице

у

претресу

су

др Драгољуб Живковић ,

Мирослав

Мрнуштик ,

Слободан

учествовали

посланици :

др Предраг Филипов ,

Симић ,

др

Драган

Јасминка

(Богдановић )

Варга Ф . Јожеф ,

Милошевић ,

Борислав

Александар
Новаковић ,

Бачкулин Иштван , Јелена Јевтић , Томислав Богуновић и Марија Жекић , секретар Скупштине .

Посланик др Предраг Филипов предложио је да се осма седница Скупштине прекине , како би

се обавиле консултације са посланицима Посланичке групе Демократске странке СрБИје у Скупштини
ДП Војводине .

На предлог председавајућег утврђено је да је у сали присутно

88

посланика .

Председавајући је ставио на гласање предлог да ли да се гласа о предлогу посланика
др Предрага Филипова . Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина одлучила да се
стави на гласање предлог посланика др Предрага Филипова .
Председавајући је ставио на гласање предлог да се седница Скупштине прекине .

гласања председавајући је констатовао да Скупштина са

44

гласа " за",

46

Након

" против" и три " уздржана "

предлог ниј е усвојила .

На предлог неколико посланика Служба је утврдила да је у сали присутно

95 посланика .

На поступак за изгласавање неповерења члану Извршног већа дп Војводине примењује се

поступак прописан Пословником Скупштине дп Војводине за избор председника и чланова Извршног
већа дп Војводине

-

тајним гласањем (члан

118.

став

2.)

уколико Скупштина не одлучи да се гласа

јавно .
Посланик Мирослав Мрнуштик је предложио да се Скупштина о неповерењу потпредседника
Извршног већа дп Војводине изјасни јавним гласањем .
Председавајући је ставио на гласање предлог посланика Мирослава Мрнуштика да се о
разрешењу потпредседника Раде Маринкова Скупштина изјасни јавним гласањем . Након гласања
председавајући је констатовао да је Скупштина већином гласова предлог усвојила .
На основу члана

39.

став

5.

Статута Дутономне Покрајине Војводине и члана

126.

став

2.

Пословника Скупштине дп Војводине о питању поверења Извршном већу, односно његовом члану ,

Скупштина одлучује већином гласова од укупног броја посланика.
Председавајући је ставио на гласање предлог да се изгласа неповерење Ради Маринкову ,
потпредседнику Извршног већа дп Војводине. Након гласања председавајући је констатовао да је

Скупштина

са

87 гласова " за"

потпредседнику Извршног већа

На

основу

члана

128.

и

пет

" уздржана"

изгласала

неповерење

Ради

Маринкову ,

дп Војводине .

став

2.

Пословника

Скупштине

дп

Војводине ,

Скупштина

је

изгласавањем неповерења Ради Маринкову донела одлуку о разрешењу дужности потпредседника

Извршног већа дп Војводине , Раде Маринкова.
ЧЕТВРТА тачка дневног реда : ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА
О ОСНОВНОЈ ШКОЛИ
Извршно веће дп Војводине доставило је Скупштини дп Војводине Предлог закона о
изменама и допунама Закона о основној школи .

Посланици др Предраг Ђурић и проф . др Драгољуб Живковић поднели су амандмане на
Предлог закона . Дмандмани су достављени Извршном већу дп Војводине ради давања мишљења .
Предлог закона, са амандманима посланика др Предрага Ђурића , претходно су размотрили

Одбор за образовање, науку , културу, омладину и спорт, Одбор за прописе и Одбор за утврђивање и
остваривање надлежности Дутономне Покрајине Војводине .

Одбори су прихватили Предлог закона и предложили Скупштини да размотри и утврди
Предлог закона, да прихвати амандмане др Предрага Ђурића и да у тексту Предлога закона изврши
правно-техничке исправке , као што је наведено у извештају Одбора за образовање, науку , културу ,

омладину и спорт . Одбор за образовање , науку, културу, омладину и спорт и Одбор за прописе нису
прихватили амандмане проф. др Драгољуба Живковића.
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Извршно веће АП ВОјводине није прихватило амандмане посланика.
Посланици др Предраг Ђурић и проф. др Драгољуб Живковић остали су при поднетим
амандманима на Предлог закона.

Уводно излагање поводом Предлога закона поднео је члан Извршног већа и покрајински
секретар за културу , образовање и науку, Буњик Золтан.
Председавајући је отворио претрес.

у претресу су учествовали посланици : проф. др Драгољуб Живковић , Милан Мицић ,
др Предраг Ђурић, Славољуб Грозданов, и Буњик Золтан, покрајински секретар за културу ,
образовање и науку.
На предлог председавајућег утврђен је кворум за даљи рад седнице Скупштине.

Председавајући је ставио на гласање амандман

1 др Предрага Ђурића. Након гласања
1.
на гласање амандман 11 др Предрага Ђурића . Након гласања
Скупштина усвојила амандман 11.
на гласање амандман 111 др Предрага Ђурића . Након гласања
Скупштина усвојила амандман 111.
на гласање амандман IV др Предрага Ђурића. Након гласања
Скупштина усвојила амандман IV.
на гласање амандман V др Предрага Ђурића . Након гласања
Скупштина усвојила амандман V.
на гласање амандман VI др Предрага Ђурића . Након гласања
Скупштина усвојила амандман VI .

председавајући је констатовао да је Скупштина усвојила амандман
Председавајући је ставио
председавајући је констатовао да је
Председавајући је ставио
председавајући је констатовао да је

Председавајући је ставио
председавајући је констатовао да је

Председавајући је ставио
председавајући је констатовао да је

Председавајући је ставио
председавајући је констатовао да је

Председавајући је ставио на гласање амандман

1 проф. др Драгољуба
1.
Председавајући је ставио на гласање амандман 11 проф. др Драгољуба
гласања председавајући је констатовао да Скупштина није усвојила амандман 11.
Председавајући је ставио на гласање амандман 111 проф . др Драгољуба
гласања председавајући је констатовао да Скупштина није усвојила амандман 111.
Председавајући је ставио на гласање амандман IV проф. др Драгољуба
гласања председавајући је констатовао да Скупштина није усвојила амандман IV.
Председавајући је ставио на гласање амандман V проф . др Драгољуба
гласања председавајући је констатовао да Скупштина није усвојила амандман V.
Председавајући је ставио на гласање амандман VI проф. др Драгољуба
гласања председавајући је констатовао да Скупштина није усвојила амандман VI .
Председавајући је ставио на гласање амандман VII проф. др Драгољуба
гласања председавајући је констатовао да Скупштина није усвојила амандман VII .
Председавајући је ставио на гласање амандман VIII проф. др Драгољуба
гласања председавајући је констатовао да Скупштина није усвојила амандман VIII.
Председавајући је ставио на гласање амандман IX проф. др Драгољуба
гласања председавајући је констатовао да Скупштина није усвојила амандман IX.

Живковића . Након

гласања председавајући је констатовао да Скупштина није усвојила амандман

Живковића. Након
Живковића . Након
Живковића. Након
Живковића. Након
Живковића. Након

Живковића. Након
Живковића. Након
Живковића . Након

Председавајући је ставио на гласање амандман Х проф. др Драгољуба Живковића. Након
гласања председавајући је констатовао да Скупштина није усвојила амандман Х.

Председавајући је ставио на гласање амандман XI проф. др Драгољуба Живковића. Након
гласања председавајући је констатовао да Скупштина није усвојила амандман

XI.

Председавајући је ставио на гласање амандман XII проф. др Драгољуба Живковића. Након
гласања председавајући је констатовао да Скупштина није усвојила амандман

XII.

Председавајући је ставио на гласање Предлог закона о изменама и допунама Закона о
основној школи, са амандманима посланика др Предрага Ђурића . Након гласања председавајући је

констатовао да је Скупштина утврдила Предлог закона о изменама и допунама Закона о основној
школи , са амандманима посланика др Предрага Ђурића , који ће се доставити Народној скупштини

Републике Србије на разматрање и одлучивање .
ПЕТА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
СРЕДЊОЈ ШКОЛИ
Извршно

веће АП Војводине достави ло је Скупштини АП

Војводине

Предлог закона о

изменама и допунама Закона о средњој школи.

Посланици др Предраг Ђурић и проф. др Драгољуб Живковић поднели су амандмане на
Предлог закона . Амандмани су достављени Извршном већу АП Војводине ради давања мишљења .
Предлог закона, са амандманима посланика др Предрага Ђурића , претходно су размотрили

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт , Одбор за прописе и Одбор за утврђивање и
остваривање надлежности Аутономне Покрајине Војводине .

Одбори су прихватили Предлог закона и предложили Скупштини да размотри и утврди
Предлог закона, да прихвати амандмане др Предрага Ђурића и да у тексту Предлога закона изврши

правно-техничке исправке, као што је наведено у извештају одбора за образовање, науку , културу ,
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омладину и спорт. Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт и Одбор за прописе нису
прихватили амандмане проф . др Драгољуба Живковића.
Извршно веће дп Војводине није прихватило амандмане посланика.

Посланици др Предраг Ђурић и проф. др Драгољуб Живковић остали су при поднетим
амандманима на Предлог закона.
Председавајући је отворио претрес.

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

Милан Дунђерски, Карабенч Души ца, Томислав Богуновић, Бела Тонковић, Славољуб Грозданов,
Бранислав Мијатов , Кучера Геза , Милан Мицић и Буњик Золтан , покрајински секретар за културу ,

образовање и науку.
На предлог председавајућег утврђен је кворум за даљи рад седнице Скупштине .

Председавајући је ставио на гласање амандман

1

др Предрага Ђурића .

председавајући је констатовао да је Скупштина усвојила амандман
Председавајући је ставио на гласање амандман

11

др Предрага Ђурића.

председавајући је констатовао да је Скупштина усвојила амандман

Након гласања

1.
Након

гласања

11.

Председавајући је ставио на гласање амандман 1 проф. др Драгољуба Живковића. Након
гласања председавајући је констатовао да Скупштина није усвојила амандман

1.
11 проф. др Драгољуба
гласања председавајући је констатовао да Скупштина није усвојила амандман 11.
Председавајући је ставио на гласање амандман 111 проф. др Драгољуба
гласања председавајући је констатовао да Скупштина није усвојила амандман 111.
Председавајући је ставио на гласање амандман IV проф. др Драгољуба
гласања председавајући је констатовао да Скупштина није усвојила амандман IV.
Председавајући је ставио на гласање амандман V проф. др Драгољуба
гласања председавајући је констатовао да Скупштина није усвојила амандман V.
Председавајући је ставио на гласање амандман VI проф. др Драгољуба
гласања председавајући је констатовао да Скупштина није усвојила амандман VI.
Председавајући је ставио на гласање амандман VII проф. др Драгољуба
гласања председавајући је констатовао да Скупштина није усвојила амандман VII .
Председавајући је ставио на гласање амандман VIII проф. др Драгољуба
гласања председавајући је констатовао да Скупштина није усвојила амандман VIII .
Председавајући је ставио на гласање амандман

Живковића . Након

Живковића. Након
Живковића. Након
Живковића. Након
Живковића. Након
Живковића. Након
Живковића. Након

Председавајући је ставио на гласање амандман 'Х проф. др Драгољуба Живковића. Након
гласања председавајући је констатовао да Скупштина није усвојила амандман 'Х.

Председавајући је ставио на гласање амандман Х проф . др Драгољуба Живковића. Након
гласања председавајући је констатовао да Скупштина није усвојила амандман Х .

Председавајући је ставио на гласање амандман ХI проф. др Драгољуба Живковића. Након
гласања председавајући је констатовао да Скупштина није усвојила амандман

XI.
XII проф. др Драгољуба Живковића. Након
председавајући је констатовао да Скупштина није усвојила амандман XII .
Председавајући је ставио на гласање амандман XIII проф . др Драгољуба Живковића . Након
председавајући је констатовао да Скупштина није усвојила амандман XIII .
Председавајући је ставио на гласање амандман

гласања
гласања

Председавајући је ставио на гласање Предлог закона о изменама и допунама Закона о
средњој школи , са амандманима посланика др Предрага Ђурића . Након гласања председавајући је

констатовао да је Скупштина утврдила Предлог закона о изменама и допунама Закона о средњој
школи, са амандманима посланика др Предрага Ђурића, који ће се доставити Народној скупштини

Републике Србије на разматрање и одлучивање .
Председавајући је обавестио Скупштину да се Извршни одбор Синдиката НИС " Нафтагас" " Независност" обратио председнику Скупштине дп Војводине и председнику Извршног већа дп
Војводине са захтевима (који су подељени посланицима) да се ставе на дневни ред Скупштине .
Председавајући је предложио да он и председник Извршног већа позову представнике Синдиката и
да са њима поразговарају, о чему ће Скупштина бити обавештена .
Председник је одредио паузу од

60

минута .

Пре наставка седнице, утврђен је кворум за даљи рад седнице Скупштине .

ШЕСТА тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ПРИМАЊИМА ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања утврдио је Предлог одлуке о
изменама и допунама Одлуке о примањима посланика у Скупштини Дутономне Покрајине Војводине и
упутио га Скупштини на разматрање и одлучивање .
Предлог одлуке достављен је Извршном већу дп Војводине ради давања мишљења .
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Предлог одлуке претходно је размотрио Одбор за прописе. Одбор је предложио амандмане ,
са кој има се сагласио представник предлагача, чиме су постали саставни део Предлога одлуке и о

њима се одвојено не гласа. Одбор предлаже Скупштини да размотри и донесе одлуку у предложеном
тексту.

Председавајући је отворио претрес .

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о
примањима посланика у Скупштини дутономне Покрајине Војводине. Након гласања председавајући је
констатовао да је Скупштина донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о примањима посланика
у Скупштини дутономне Покрајине Војводине .

СЕДМА тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ АНКЕТНОГ ОДБОРА ЗА БОРБУ ПРОТИВ
КОРУПЦИЈЕ И КРИМИНАЛА

днкетни одбор за борбу против корупције и криминала поднео је, на основу члана

52.

Пословника Скупштине дп Војводине , Извештај Скупштини на разматрање и усвајање, са
Закључцима .

Уводно излагање поводом Извештаја днкетног одбора поднео је Миодраг Вукотић,
председник днкетног одбора.
Председавајући је отворио претрес .

У претресу су учествовали посланици : проф. др Драгољуб Живковић , Богољуб Тркуља,
Милан Дунђерски ,

Томислав

Богуновић,

Петар

Илић , др Предраг Филипов , Зорица Бундало ,

др Миодраг Максић, Ишпановић Иштван , Мирослав Мрнуштик, Ненад Чанак и Миодраг Вукотић.

Председавајући је ставио на гласање Извештај днкетног одбора за борбу против корупције и
криминала, са Закључцима . Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина усвојила

Извештај днкетног одбора за борбу против корупције и криминала, са Закључцима.

На основу члана 52. став 6. Пословника Скупштине дп Војводине днкетни одбор престаје са
радом .

ОСМА тачка дневног реда : ИНФОРМАЦИЈА О ПОТРЕБАМА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ
ШКОЛА

ЗА

ОПРЕМАЊЕМ

ВОЈВОДИНИ У ШКОЛСКОЈ

ОСНОВНОМ

2000/2001.

ОПРЕМОМ

И НАСТАВНИМ СРЕДСТВИМА У АП

ГОДИНИ

Извршно веће дп Војводине упутило је Скупштини дп Војводине Информацију о потребама
основних и средњих школа за опремањем основном опремом и наставним средствима у дп Војводини
у школској

2000/2001. години , 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 дп Војводине и

покрајински секретар за културу , образовање и науку , Буњик Золтан .
Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици:

Богољуб Тркуља, Томислав Богуновић и Живан

Милутиновић .

Председавајући је ставио на гласање Информацију о потребама основних и средњих школа
за опремањем основном опремом и наставним средствима у дп Војводини у школској

2000/2001 .

години , са Предлогом закључака. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина

усвојила Инфорамцију о потребама основних и средњих школа за опремањем основном опремом и
наставни м средствима у дп Војводини у школској

2000/2001 .

години и донела

ЗДКЉУЧКЕ

1. Захтева се од Владе Републике Србије да у наредном периоду повећа буџетска средства
намењена за инвестициона улагања у основне и средње школе, како би се изузетно лоше стање
опремљености школа основном опремом и наставним средствима делимично побољшало .

2. Предлаже се извршним одборима скупштина општи на да у наредном периоду повећају
6уџетска средства намењена за инвестициона уалгања у основне и средње школе .
3. Задужује се Извршно веће дп Војводине да посебну пажњу посвети праћењу конкурса
донатора и међународних фондација, како би било у позицији да конкурише својим пројектима за
средства намењена опремању основних и средњих школа опремом и наставним средствима .

4. Предлаже

се свим основним и средњим школама да покушају самосталним изналажењем

средства , од стране спонзора и легата, да поправе стање опремљености својих школа основном
опремом и наставним средствима .

ДЕВЕТА тачка дневног реда : ИНФОРМАЦИЈА

О

НЕГОВАЊУ

РОМСКОГ

ЈЕЗИКА

СД

ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА
Извршно веће дп Војводине упутило је Скупштини дп Војводине Информацију о неговању
ромског језика са елементима националне културе у основним школама , са Предлогом закључака .
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Информацију су претходно размотрили Одбор за образовање, науку, културу, омладину и
спорт и Одбор за међунационалне односе. Одбори предлажу 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 културу, образовање и науку , Буњик Золтан .
Председавајући је отворио претрес.

у претресу је учествовао посланик Славољуб Грозданов.
Председавајући је ставио на гласање Информацију о неговању ромског језика са елементима
националне културе у основним школама, са Предлогом закључака. Након гласања председавајући је

констатовао да је Скупштина усвојила Информацију о неговању ромског језика са елементима
националне културе у основним школама и донела

ЗАКЉУЧКЕ

1. Задужује се Извршно веће АП Војводине да и даље прати стање у области образовања
ученика Рома у основним школама на територији АП Војводине .

2. Предлаже се Министарству просвете и спорта Републике Србије да и даље, у сарадњи са
Покрајинским секретаријатом за културу, образовање и науку , финансијски помаже школовање кадра
за наставу на ромском језику, као и да обезбеди финансирање уџбеника и стручне литературе за
унапређење наставе на свом језику.

ДЕСЕТА

тачка

дневног

реда :

ПРЕДЛОГ

ЗА

ПРОМЕНУ

СТАТУТА

АУТОНОМНЕ

ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Извршно веће АП Војводине поднело је Предлог за промену Статута Аутономне Покрајине
Војводине и упутило га Скупштини на разматрање, по хитном поступку.
Уводно излагање поводом Предлога за промену Статута Аутономне Покрајине Војводине
поднео је

члан

Извршног

већа АП

Војводине

и

покрајински

секретар

за

остваривање

права

националних мањина, управу и прописе, др Тамаш Корхец .
Председавајући је отворио претрес.
На основу члана

47.

став

2.

Статута АП Војводине о Предлог за промену Статута одлучује

Скупштина већином од укупног броја посланика.
Председавајући је ставио на гласање Предлог за промену Статута Аутономне Покрајине
Војводине . Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина усвојила Предлог да се
приступи промени Статута Аутономне Покрајине Војводине.
ЈЕдАНАЕСТА тачка дневног реда : ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНИ СТАТУТА АУТОНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

У

претходној тачи дневног реда Скупштина је усвојила

предлог за

промену

Статута

Аутономне Покрајине Војводине .
На основу усвојеног Предлога за промену Статута Аутономне Покрајине Војводине, Извршно

веће Аутномне Покрајине Војводине поднело је Предлог одлуке о допуни Статута Аутономне
Покрајине Војводине и на основу члана

91 .

Пословника Скупштине АП Војводине достави ло га

Скупштини на разматрање и утврђивање, по хитном поступку .
Председавајући је отворио претрес.
На основу члана

48.

став

3.

Статута Аутономне Покрајине Војводине о промени Статута

Аутономне Покрајине Војводине Скупштина одлучује већином од укупног броја посланика.
Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о допуни Статута Аутономне Покрајине
Војводине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина једногласно утврдила
Предлог одлуке о допуни Статута Аутономне Покрајине Војводине , који ће доставити Народној

скупштини Републике Србије ради давања сагласности.
ДВАНАЕСТА тачка дневног реда: ИНФОРМАЦИЈА О ПРИПРЕМАМА ЗА БЕРБУ КАСНИХ
УСЕВА И ЈЕСЕЊУ СЕТВУ У АП ВОЈВОДИНИ У

2001.

ГОДИНИ

Извршно веће АП Војводине упутило је Скупштини АП Војводине Информацију о припремама

за бербу касних усева и јесењу сетву у АП Војводини У 2001 . години, са Предлогом закључака.
Информацију је претходно размотрио Одбор за пољопривреду и село и 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 пољопривреду, мр Игор Курјачки.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали посланици : Томислав Богуновић, др Радомир Поповић , Петар

Пешић, Ђорђе Милић, Рафаил Русковски, Слободан Симић, Ђорђе Ђукић, председник Извршног већа
АП Војводине и мр Игор Курјачки, покрајински секретар за пољопривреду .

Председавајући је ставио на гласање Информацију о припремама за бербу касних усева и
јесењу сетву у АП Војводини У

2001.

години , са Предлогом закључака. Након гласања председавајући
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је констатовао да је Скупштина усвојила Информацију о припремама за бербу касних усева и јесењу
сетву у дп Војводини у

2001 .

години и донела
ЗДКЉУЧКЕ

Предлаже се Влади Републике Србије:

1.

Да у сарадњи са Савезном владом у року од десет дана утврди заштитне цене пшенице и

других производа те Биланс производње и потрошње основних пољопривредно-прехрамбених
производа земље за

2001/2002.

годину, као основу за утврђивање мера агроекономске политике које

би биле у функцији заштите пољопривредних производа од увоза и подстицања домаће производње и
извоза .

2. Да у оквиру Програма реализације бербе јесењих култура и откупа основних
пољопривредних производа, посебно дефинише начине и услове обезбеђивања потребних
финансијских средстава, репроматеријала и горива у циљу успешне реализације бербе и откупа .
3.

Да у сарадњи са Савезном владом изнађе решење за исплату заштитних цена уљарица

(сунцокрета и соје) , које се током овогодишње жетве испоручују прехрамбеној индустрији.
4. Да, приоритетно, обезбеди довољне количине енергената (Д-2, гас, мазут и др.) за
потребе јесењих пољопривредних радова - бербе, жетве , транспорта и сушења пољопривредних
производа, јесење сетве и основне обраде земљишта. Такође, да обезбеди испоруку енергената
земљорадничким задругама са роком исплате

омогући припадајући рабат од

30

дана, с тим да се земљорадничким задругама

3,3%.

5. Да преко Републичке дирекције за робне резерве пољопривредним произвођачима
обезбеди семе пшенице и ђубриво у што већем обиму кроз натуралну размену за пољопривредне

производе из јесење бербе и будућег рода.
6. Да се у енергетским билансима НИС-а, за потребе фабрика шећера, у време овогодишње
кампање прераде шећерне репе обезбеди континуирана испорука гаса и других енергената који би се
током кампање платили шећером из нове производње.

7. Да обезбеди усвајање и реализацију новог Програма обезбеђења пољопривредне
механизације за потребе произвођача хране у Републици .
Скупштина је усвојила предлог председавајућег да се седница Скупштине прекине и настави

15. октобра 2001 . године са почетком у 11,00 часова.
Први део седнице Скупштине закључен је у

20,05

часова.

Осма седница Скупштине Аутономне Покрајине Војводине наставила је са радом

15.

октобра

2001.

године, у Великој сали Скупштине АП ВОјводине у

11,00 часова

Седници је председавао Ненад Чанак , председник Скупштине дп Војводине.

Од укупног броја посланика седници је присуствовало

98 посланика.

Одсуство са седнице Скупштине оправдао је посланик Тонковић Бела . Према евиденцији

седници Скупштине нису присуствовали посланици : Борислав Бабић, Радосав Гвоздић , проф . др
Бранислав Даничић , Славко Ђорђевић , др Милан Жигић , Милорад Катанић , Стеван Коларевић , Лазар

Крчмар, Кучера Геза, Владимир Куручев, Мирољуб Љешњак, Нача Иштван, Борислав Новаковић ,
Петар Пејин, др Марија Попин , Драгомир Пудар, др Велибор Радусиновић, ДЦКО Секулоски , Донка
Станчић и Златко Хекељ.

Председавајући је обавестио 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

октобра

11 .

2001. године .

ТРИНАЕСТА тачка дневног реда :

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И

ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА "ФОРУМ" ХОЛДИНГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА НОВИНСКО
ИЗдАВАЧ КУ ДЕЛАТНОСТ

Одбор за информисање Скупштине дп Војводине на седници одржаној 10. октобра 2001 .
године утврдио је Предлог одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора " Форум "
Холдинг

јавног

предузећа

за

новинско-издавач ку

делатност

и

на

основу

члана

108.

став

1.

Пословника Скупштине дп Војводине упутио га Скупштини на разматрање и Доношење .
Председавајући је отворио претрес .

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању председника и чланова

Управног одбора "Форум"

Холдинг јавног предузећа за новинско-издавачку делатност.

Након

гласања председавајући је констатово да је Скупштина донела Одлуку о именовању председника и

чланова Управног одбора "Форум" Холдинг јавног предузећа за новинско-издавач ку делатност.
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ЧЕТРНАЕСТА
ДУЖНОСТИ

тачка

дневног

ДИРЕКТОРА

реда:

"ФОРУМ"

ПРЕДЛОГ

ХОЛДИНГ

ОДЛУКЕ

ЈАВНОГ

О

ИМЕНОВАЊУ

ПРЕДУЗЕпА

ЗА

ВРШИОЦА

НОВИНСКО

ИЗдАВАЧ КУ ДЕЛАТНОСТ

Од60Р за информисање Скупштине дп Војводине на седници одржаној

окто6ра

10.

2001 .

године утврдио је Предлог одлуке о именовању вршиоца дужности директора " Форум " Холдинг ј авног
предузећа за новинско-издавачку делатност и на основу члана

108.

став

1.

Пословника Скупштине

ДП Војводине упутио га Скупштини на разматрање и доношење .
Председавајући је отворио претрес .
Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању вршиоца дужност и
директора " Форум " Холдинг јавног предузећа за новинско-издавач ку делатност .

Након гласања

председавајући је констатово да је Скупштина донела Одлуку о именовању вршиоца дужност и
директора " Форум " Холдинг јавног предузећа за новинско-издавачку делатност.
ПЕТНАЕСТА тачка дневног реда : ПРЕДЛОГ
ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА СТАТУТА НИЈП

"7

ОДЛУКЕ О дАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА

НАП",

Од60Р за информисање Скупштине дп Војводине на седници одржаној

10.

окто6ра

2001 .

године утврдио је Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута НИЈП

"7

НДП "

и на основу члана

46.

Пословника Скупштине дп Војводине упутио га Скупштини на

разматрање и Доношење .

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о
изменама Статута НИЈП

"7

НДП ". Након гласања председавајући је констатово да је Скупштина

донела Одлуку о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута НИЈП

ШЕСНАЕСТА

тачка

дневног

ОБРАЗОВАЊУ АНКЕТНОГ ОДБОРА
ОД

1941, ДО 1945,

реда :

ПРЕДЛОГ

ОДЛУКЕ

О

"7

НДП ".

ИЗМЕНАМА

ОДЛУКЕ

О

ЗА УТВРЂИВАЊЕ ИСТИНЕ О ДОГАЂАЈИМА У ПЕРИОДУ

ГОДИНЕ У ВОЈВОДИНИ

Посланички колегијум Демократске опозиције Ср6ије за Војводину на седници одржаној 9.
окто6ра 2001 . године утврдио је Предлог одлуке о изменама Одлуке о 06разовању Днкетног од60ра
за утврђивање истине о догађајима у периоду од

1941 .

до

1945.

године у Војводини и упутио га

Скупштини на разматрање и Доношење .
Председавајући је отворио претрес .

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о изменама Одлуке о 06разовању
1941-1945. године у Војводини .

Днкетног од60ра за утврђивање истине о догађајима у периоду од

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина донела Одлуку о изменама Одлуке о
06разовању Днкетног од60ра за утврђивање истине о догађајима у периоду од

1941.

до

1945.

године

у Војводини .
СЕдАМНАЕСТА

тачка

дневног

реда :

ИНФОРМАЦИЈА

ПОВОДОМ

АПЕЛА

ГРУПЕ

АКАдЕМИКА ЗА НАСТАВАК РАдА ВОЈВОЂАНСКЕ АКАдЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ
Посланик Ненад Чанак поднео је Информацију поводом апела групе академика за наставак
рада Војвођанске академије наука и уметности.
Председавајући је отворио претрес .

У претресу су учествовали посланици : Богољу6 Тркуља, Пал мр Ти60Р , Славољу6 Грозданов ,
Ђорђе Су60тић , проф. др Драгољу6 Живковић и Петар Илић .
Председавајући је ставио на гласање Информацију поводом апела групе академика за

наставак

рада

Војвођанске

председавајући је

академије

констатовао да је

наука

и

уметности,

Скупштина усвојила

са

Закључком.

Информацију

Након

поводом

гласања

апела групе

академика за наставак рада Војвођанске академије наука и уметности , са Закључком , којим се
Извршно веће дп Војводине задужује да за наредну седницу Скупштине дп Војводине припреми
Предлог одлуке о настављању рада Војвођанске академије наука и уметности и достави је Скупштини
на разматрање и доношење .

Председавајући је одредио паузу од

15 минута.

Седница Скупштине наставила је са радом у
ОСАМНАЕСТА

тачка

дневног

реда:

12,45 часова .

ПРЕДЛОГ

ЗАКЉУЧАКА

ПОВОДОМ

ОДЛУКЕ

УПРАВНОГ ОДБОРА РАдИО ТЕЛЕВИЗИЈЕ СРБИЈЕ О ИМЕНОВАЊУ РУКОВОДИЛАЦА РАдИО
ТЕЛЕВИЗИЈЕ НОВИ САд

Извршно веће дп Војводине, поводом Одлуке Управног од60ра Радио телевизије Ср6ије о
именовању руководилаца Радио телевизије Нови Сад , утврдило је Предлог закључака и доставило га
Скупштини на разматрање и Доношење.

Поводом ове тачке дневног реда Извршно веће дп Војводине,

седнице Скупштине одржало је седницу и

закључило,

као предлагач, у паузи

да Предлог закључака поводом Одлуке
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Управног одбора Радио телевизије Србије о именовању руководилаца Радио телевизије Нови Сад
повуче из поступка, у складу са чланом

84.

Пословника Скупштине дп Војводине , о чему је Скупштину

обавестио Ђорђе Ђукић , председник Извршног већа дп Војводине.
Председавајући је констатовао да је Предлог закључака поводом Одлуке Управног одбора

Радио телевизије Србије о именовању руководилаца Радио телевизије Нови Сад скинут с дневног
реда осме седнице Скупштине дп Војводине .
И поред тога што се по овом питању не отвора претрес, посланици Мирослав Мрнуштик , др

Душко Радосављевић , Пастор Иштван и Ђорђе Суботић, изнели су своје мишљење поводом предлога
Извршно г већа дп Војводине .
Пошто ј е окончан рад по утврђеном дневном реду прешло се на ПОСЛДНИЧКА ПИТДЊД.

Председавајући је подсетио посланике да су на 7. седници Скупштине дп Војводине, одржаној
11 . јула 2001 . године , посланичка питања поставили посланици : Стеван Коларевић (два посланичка
питања) , Живан Милутиновић , Донка Станчић , Лоди др Габор , Телеки Јулија, Лазар Крчмар , Ђорђе
Суботић , Иван Новаковић и Јасминка (Богдановић) Цвејановић .
Председавајући је поставио питање посланицима који су добили одговор на посланичка
пи тања, да ли желе да користе једно од права утврђених у члану

138.

Пословника Скупштине дп

Војводине .

Посланици Ђорђе Суботић и Телеки Јулијана обавестили су Скупштину да нису задовољни
добиј еним одговорима на постављена посланичка питања која су поставили на

7. седници Скупштине

и поставили су допунска посланичка питања .

Томислав Богуновић , Иван Новаковић и Живан Милутиновић обавестили су Скупштину да нису
добили одговоре на постављена посланичка питања.
Затим се прешло на постављање посланичких питања . Посланичка питања у усменом облику
поставили су посланици : Богољуб Тркуља (два посланичка питања) , Пал мр Тибор (три посланичка
питања) , Живан Милутиновић (два посланичка питања) , Ђорђе Милошевић , Јасминка (Богдановић )
Цвејановић (два посланичка питања) и Душан Стојковић.

Посланик Иван Новаковић поставио је посланичко питање у писменом облику .
Стенограм са ове седнице саставни је део записника .
Наставак седнице је закључен у

СЕКРЕТАР

СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

~~

13,31

часова .

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ ,

~~K

?
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