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Za srpsku VOJVODINUKUDA IDE SRPSKA VOJVODINA?!

,,Аутономна Покрајина Војводина од свог оснивања од 1.9.1945. 
године, имала је један кривудав пут, она је етаблирана као територијална 
аутономија и таква је била до 1966. године; од 1967. до 1974. године, 
изграђивана је фактички као федерална јединица и таква је и била до 
1988. године, да би се поново вратила у неко “корито” уставности у 
последњој деценији двадесетога века, а сада, са оваквим предлогом 
Статута, налазимо се опет на једном можда непријатном почетку 
где се иде према војвођанској државности . Почетак који може бити 
помало и опасан, јер се не води довољно рачуна о уставном поретку 
Републике Србије.

Говорило се о потреби за далекосежном децентрализацијом. 
Међутим, скупштинска већина далекосежну децентрализацију 
схвата само као давање овлашћења покрајинској аутономији, што 
је апсолутно погрешно. Овде је основна невоља што се мисли да 
се једним статутом, који је подзаконски акт, може суспендовати 
републичко законодавство, па чак и Устав Републике Србије, јер 
се овде каже : “Устав Републике Србије је донео неке ствари...али 
ми сами имамо право, када је то у интересу грађана Војводине, да 
продубимо ту аутономију”. Ту је и почетна грешка, да се и независно 
од Устава Републике Србије и закона, то може одвијати.Територијална 
аутономија у целом свету је уставна и, пре свега, законска категорија. 
Према томе, основни акти који регулишу организацију и надлежност територијалних аутономија– пре 
свега су закони, а само делимично устав. Преко тога се, не може ићи.

Овако како је направљен овај предлог, он донекле подсећа на статут, а донекле и на полуустав војвођанске 
полудржаве у оснивању. То је оно што брине. Можда сама та решења, када би се остало само на њима, 
могло би то и да прође, али овде се стално истиче, то је само почетак, али, ако је то почетак, зашто измена 
Устава Републике Србије? А кад се тај устав промени, може бити Србија федерализована, може и ово бити 
федерална јединица, нема проблема, али је погрешан начин да се ствари измене у Аутономној Покрајини 
Војводини преко једног подзаконског акта – статута. Ево неколико тих елемената који су спорни.

Само суверене државе имају, на пример, иус репресантатионис, имају само суверене државе и 
иус цонтрахентис, то су елементи суверене државе. Само федералне јединице, и то не све у вези са 
конкурентном надлежношћу, могу својим законима регулисати материју која није регулисана законом 
федералне државе. Овде апсолутно, Предлогом Статута, Аутономна Покрајина Војводина се јавља 
као узурпатор надлежности Републике Србије, тзв. покрајинска скупштинска одлука треба да замени 
републички закон, када републичког закона нема у некој области, када је то у интересу грађана Војводине. 
То једноставно тако не може, то је апсолутно противно Уставу. 

У Италији нпр. не постоје ове територијалне аутономије, то је могуће, али у Италији територијалне 
аутономије немају законодавну власт. Кад устав Републике Србије омогући и Војводини да има 
законодавну власт, онда би то могло да се уради. Али треба се борити за измену Устава Републике Србије, 
онда ће и то бити могуће. У Нацрту је тамо писало “Покрајинска влада извршава покрајинске законске 
одлуке...” Ту би можда могла Фројдова “Психоанализа и теоријаомашки” објаснити откуд се то нашло 
ту, к’о нека жеља за покрајинском законодавном влашћу. Истина највећи број аутономија у свету има 
законодавну власт. Невоља је овде што се у време оне “брионске уставности” –Војводина трудила у 
времену, у временском период од две-три године, било је негде око 250 закона. Постојао је потпуни 
паралелизам између законодавства у Републици Србији и Аутономној Покрајини Војводини. Отуда 
реакција, вероватно републичких органа на такво стање, да не треба да имате законодавну власт. Није то 
нешто страшно да Аутономна Покрајина Војводина има и законодавну власт. Уосталом, само неколико 
аутономија у свету је нема. Мадера, Азурска острва, Малгарска Република и Војводина, и то је крај. 
Није у томе толики проблем, али не треба сада кроз статут да једним подзаконским актом, пробамо да 
суспендујемо Устав. То једноставно тако не може да иде. 

Онда код  територије, члан 182, став 4 Устава, није  баш сасвим добро протумачено. Тамо изричито 
пише “...законом се одређује територија аутономних покрајина...”.Али ако се та територија мења опет 
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законом, може само уз претходну сагласност грађана на референдум,а пошто су ствари мало другачије 
окренуте, отуда су ове одредбе о територији Аутономне Покрајине Војводине двосмислене.

 Откуда назив националне мањине и  Савет националних мањина, како се у Предлогу Статута каже, 
“националних заједница”. Како се могло догодити да оваква терминологија уђе? Уместо да кажете, на 
пример, Срби, Ви кажете “национална заједница која има већину у укупном броју становништва”. Какав 
је то начин, каква је то нова техника? Уместо да кажете “национална мањина”– назив који је у Уставу 
Републике Србије у једно петнаестак чланова. 

 То стоји у међународном праву, у међународним пактовима о правима човека итд. Ви кажете “...
национална заједница која чини мањину у укупном броју становништва”. Зашто такав језик, зашто 
сходно економији, да ли не користите тај простор, зашто уместо две речи, зашто употребљавате 20 
речи? То је исто и са становишта систематике. Откуд вам је нашла место Војвођанска академија наука у 
уставним одредбама? Уставне одредбе се држе начела која прожимају све основне делове Устава. У оном 
“лигашком” концепту од 2007. године, боље је пронађено место Војвођанској академији наука, није у 
основним одредбама, него је тамо где налазе се војвођанске организације итд. Али то је мање значајно. 
Савет националних заједница, је непотребан. Треба да се поштује уставна норма, да националне мањине 
буду сразмерно заступљене и у Војвођанском парламенту и у јединицама локалне самоуправе, колико 
процентуално оне имају у укупном броју становника. Има 28 одсто у укупном броју становништва по 
попису од 2002. године. 

Када националне мањине у тој мери буду заступљене у Војвођанском парламенту, шта ће њима 
Савет националних заједница?  То је  увод у једну врсту викане реализма у Војвођанском парламенту, 
судећи према одредбама онога нацрта основног закона од 2003. године, био би дводомни Покрајински 
парламент. 

 С друге стране, оно што је битно за националне мањине, то није садржано у овом предлогу Статута. 
Одавде би морала да потекне иницијатива да Република Србија донесе Закон о националним саветима. Све 
оно што је битно за очување националног идентитета националних мањина, то су култура, образовање, 
јавно информисање, употреба језика и писма, то држава, ту своју надлежност треба да пренесе у 
надлежност националним саветима и да зато обезбеди средства. Да је скупштинска већина ишла и том 
логиком, онда би овај савет националних заједница био непотребан. 

 У вези са управним окрузима, исто једна одредба крајње проблематична. У Србији постоје управни 
окрузи не као територијална јединица, него као облик административне деконцентрације власти којом 
се ублажава централизам, где се органи у управним окрузима јављају као експозитуре, испоставе 
министарстава. 

 Шта ће у Војводини управни окрузи? За њихову изворну надлежност која је одређена Уставом, или 
се и ту крије нека друга намера да се, можда, у складу са политичким договорима и пред председничке 
изборе Мађарима дâ територијална аутономија, дакле, да се она уведе по националној основи. Можда је 
сврха одредбе о овим управним окрузима Суботички округ. Ако је то тако, онда је то веома лоше и то би 
могло имати погубне последице у Војводини и по саму мађарску националну мањину, јер вероватно око 
50 одсто припадника мађарске националне мањине живи јужно од тог Суботичког округа, то није добро 
ни за њих, није добро ни за Србе, јер онда се ту ствара једна заоштрена ситуација.

 На силу се жели испровоцирати сукоб са Републиком Србијом, што је непојмљиво. Зашто називи 
Покрајинска влада или покрајинска министарства? Кажете, нећете Извршно веће, реликвиј из 
комунистичког периода.. Знате ли ви како се звао извршни орган Скупштине АП Војводине ’45. године 
кад је она основана? Главни извршни одбор. Шта смета том називу? Или, у низу регионалних аутономија 
у свету, Извршни савет. Зашто баш влада, кад знате да то иритира велики број грађана и уВојводини и, 
поготову, у Србији. То вам не треба. ”

Помен проф. др Милијану Поповићу

___________________________________
проф. др Милијан Поповић- стенографске белешке са седнице Скупштине АП Војводине, одржане 14. 

Октобра 2008. године , објављене у ,,Великој Србији”  број 3266  новембар 2008. године.
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У НОВОМ САДУ, ОКТОБАР 2008. ГОДИНЕ

STATUT AUTONOMNE POKRAJINE
VOJVODINE

На основу Устава Републике Србије 
и на основу историјског права грађанки и грађана 
Војводине на остваривање, неговање и заштиту 
аутономије у оквиру Републике Србије, на очување 
високог степена демократије и основних људских 
права, постизање одрживог економског и социјалног 
напретка и жеље да живе заједно у слободи, правди 
и миру, истрајавајући на заједничким интересима 
и поштујући различитост култура националних 
заједница које живе на простору Војводине,

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине 
доноси

СТАТУТ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ

I. OCHOBHE ОДРЕДБЕ

Аутономна Покрајина Војводина
Члан 1.

Војводина је аутономна покрајина грађанки и 
грађана (у даљем тексту: грађани) који у њој живе, 
у саставу Републике Србије, настала на основу 
посебних националних, историјских, културних и 
других својстава подручја, као вишенационална, 
вишекултурална и вишеконфесионална демократска 
европска регија.

Војводина представља саставни део јединственог 
културног, цивилизацијског, економског и 
географског простора Средње Европе.
Аутономна Покрајина Војводина (у даљем 

тексту:АП Војводина) је аутономна територијална 
заједница у Републици Србији.

Статус АП Војводине
Члан 2.

АП Војводина има статус правног лица.

Скупштина АП Војводине покрајинском 
скупштинском одлуком одређује орган АП Војводине 
који заступа АП Војводину као правно лице и при 
томе врши права и обавезе које АП Војводина има 
као оснивач јавних предузећа и установа и других 
организација у складу са законом.

Територија АП Војводине
Члан 3.

Територија АП Војводине састоји се од географских 
о6ласти: Бачке, Баната и Срема. 
Територију АП Војводине чине територије јединица 
локалних самоуправа у њеним географским 
областима, утврђене законом у време ступања на 
снагу овог статута.

Територија АП Војводине не може се мењати 
без сагласности њених грађана, изражене на 
референдуму.

Референдум је пуноважан ако је на њему гласала 
већина од укупног броја бирача уписаних на 
територији АП Војводине.

Одлука о промени територије је донета ако је за 
промену гласала већина од укупног броја бирача 
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уписаних на територији АП Војводине.

Носиоци права на покрајинску аутономију
Члан 4.

Носиоци права на покрајинску аутономију јесу 
грађани АП Војводине.
Право из става 1. овог члана подлеже само надзору 
уставности и законитости.
Покрајински органи, политичке организације, група 
или појединац не могу присвојити право грађана на 
покрајинску аутономију, нити успоставити власт у 
органима АП Војводине мимо слободно изражене 
воље грађана АП Војводине.

Остваривање права на покрајинску 
аутономију

Члан 5.

Грађани АП Војводине самостално остварују 
своја права и извршавају своје дужности утврђене 
Уставом Републике Србије (у даљем тексту: Устав), 
законом, Статутом Аутономне Покрајине Војводине 
(у даљем тексту: Статут) и општим актима органа 
АП Војводине.
Грађани АП Војводине своје право на покрајинску 
аутономију остварују непосредно, народном 
иницијативом или референдумом и путем својих 
сло6одно изабраних представника.

Национална равноправност
Члан 6.

У АП Војводини, Срби, Мађари, Словаци, Хрвати, 
Црногорци, Румуни, Роми, Буњевци, Русини и 
Македонци, као и друге бројчано мање националне 
заједнице које у њој живе, равноправни су у 
остваривању својих права. 

Мултикултурализам и интеркултурализам
Члан 7.

Вишeјeзичнoст, мултикултурализам и мулти-
конфесионализам представљају општу вредност од 
посебног значaјa зa АП Војводину.

Дужност је свих покрајинских органа и организација 
да, у оквиру својих права и дужности, подстичу 
и помажу очување и развијање вишејезичности 
и културне 6аштине нациoналних заједница 
које традиционално живе у АП Војводини, као 
и да посебним мерама и активностима помажу 
међусобно уважавање и упознавање различитих 
језика, култура и вероисповести у АП Војводини.

Равноправна заступљеност жена и 
мушкараца

Члан 8.

АП Војводина утврђује политику једнаких 
могућности и доноси посебне мере за подстицање 
равноправности полова.
АП Војводина утврдиће услове и начин обезбеђивања 
равноправне заступљености жена и мушкараца у 
органима АП Војводине. 

Симболи АП Војводине
Члан 9.

АП Војводина има симболе.

Симболи аутономне покрајине су застава и грб.

Скупштина АП Војводине уређује изглед и употребу 
симбола покрајинском скупштинском одлуком.

Главни град АП Војводине
Члан 10.

Главни град АП Војводине је Нови Сад.

Седиште органа АП Војводине је у Новом Саду.

Покрајинском скупштинском одлуком може се 
предвидети да седиште одређених покрајинских 
органа буде у неком другом месту у АП Војводини.

Положај Новог Сада, као главног града аутономне 
покрајине, уређује се  покрајинском скупштинском 
одлуком, у складу са законом.

Имовина АП Војводине
Члан 11.

У јавној својини АП Војводине су покретне и 
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непокретне ствари утврђене законом и Статутом, а 
пре свега ствари у јавној својини које у тренуткy 
доношења овог статута на основу закона користе 
органи АП Војводине и јавна предузећа и установе 
чији је она оснивач.
Скупштина АП Војводине покрајинском 
скупштинском одлуком одређује органе надлежне за 
управљање и располагање имовином АП Војводине 
нa начин утврђен законом.
Послове правне заштите имовинских права и 
интереса АП Војводине обавља Покрајинско јавно 
правобранилаштво.

Пољопривредно земљиште
Члан 12.

Обрадиво пољопривредно земљиште, природне 
реткости, научно, културно и историјско наслеђе 
уживају посебну заштиту под условима одређеним 
законом и актимa АП Војводине.
Пољопривредно, шумско и водно земљиште служе 
општем до6ру.

Пољопривредно земљиште не може мењати своју 
намену, осим у изузетним, законом и покрајинском 
скупштинском одлуком утврђеним случајевима, 
када је то неопходно ради задовољавања неопходних 
потреба друштва, које ce на други начин нису могле 
задовољити.

Заштита животне средине
Члан 13. 

АП Војводина, у складу са законом, обезбеђује 
услове за заштиту и унапређивање животне средине 
и предузима мере за спречавање и отклањање 
штетних последица које угрожавају животну 
средину и доводе у опасност живот и здравље 
људи.

Сарадња с јединицама локалне 
самоуправе

Члан 14.

АП Војводина, у вршењу послова из своје 
надлежности, остварује сарадњу и координацију 

с јединицама локалне самоуоправе на својој 
територији. 

Развој АП Војводине
Члан 15.

АП Војводина је одговорна за сопствени одрживи 
економски, научни, образовни, културни и 
туристички развој, као целине, те уравнотежени 
развој својих географских области.

Међурегионална сарадња 
Члан 16.

АП Војводина сарађује с територијалним 
заједницама и другим облицима аутономије других 
држава у оквиру спољне политике Републике Србије 
и уз обавезу поштовања њеног територијалног 
јединства и правног поретка. 

АП Војводина закључује међународне уговоре у 
областима из своје надлежности.

АП Војводина може бити члан европских и светских 
удружења региона.

АП Војводина може основати представништва 
у регионима Европе и Бриселу, ради промоције 
и унапређивања својих привредних, научних, 
образовних, културних и туристичких капацитета.
 
Војвођанска академија наука и уметности

Члан 17.

Војвођанска академија наука и уметности је научна 
и уметничка установа од посебног значаја у АП 
Војводини.

Војвођанску академију наука и уметности 
оснива Скупштина АП Војводине покрајинском 
скупштинском одлуком, којом утврђује њену улогу, 
уређује њену делатност и начин остваривања.

Органи АП Војводине обезбеђују услове за рад 
Војвођанске академије наука и уметности.
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Заштита покрајинске аутономије
Члан 18.

Скупштина АП Војводине или Влада АП Војводине, 
у оквиру својих права и дужности дефинисаних 
Уставом и Статутом, имају право жалбе Уставном 
суду ако се појединачним актом или радњом 
државног органа или органа јединице локалне 
самоуправе онемогућава вршење надлежности АП 
Војводине.

Скупштина АП Војводине или Влада АП Војводине 
могу покренути поступак за оцену уставности 
или законитости закона и другог општег акта 
Републике Србије или општег акта јединице 
локалне самоуправе којим се повређује право на 
покрајинску аутономију.

У случају да је поступак из ст. 1. и 2. овог члана 
покренула Влада АП Војводине, дужна је да о 
томе обавести Скупштину АП Војводине, на првој 
наредној седници након покретања поступка. 

Правни акти АП Војводине
Члан 19. 

АП Војводина путем својих органа доноси следеће 
правне акте: 
-Статут као највиши правни акт АП Војводинe;
-покрајинске скупштинске одлуке које имају значај 
закона на територији АП Војводине у питањима 
која су непосредно, на основу Устава, надлежност 
АП Војводине или која су законом одређена као 
питања од покрајинског значаја; 
-покрајинске уредбе;
-одлуке;
-декларације;
-резолуције;
-пословнике;
-правилнике;
-упутства;
-наредбе;
-решења;
-препоруке;
-закључке и друге правне акте.

II. ОСТВАРИВАЊЕ ЉУДСКИХ И 
МАЊИНСКИХ ПРАВА

Забрана дискриминације
Члан 20.

При вршењу послова из надлежности АП Војводине, 
сви грађани су једнаки у правима и дужностима, 
без обзира на расу, пол, место рођења, језик, 
националну припадност, вероисповест, политичко 
или друго уверење, образовање, социјално порекло, 
имовно стање или које друго лично својство.

Забрањена је свака дискриминација, непосредна или 
посредна, на било ком основу, a нарочито на основу 
расе, пола, националне припадности, социјалног 
порекла, места рођења, вероисповести, политичког 
или другог уверења, имовног стања, културе, језика, 
старости и психичког или физичког инвалидитета.

Не сматрају се дискриминацијом мере које АП 
Војводина може увести у економском, социјалном, 
културном и политичком животу ради постизања 
пуне равноправности између припадника 
заједница и група који су због своје различитости у 
неповољнијем положају од грађана који припадају 
већинској заједници.

Посебна права мајке и детета
Члан 21.

Ради стабилног демографског развоја, АП Војводина 
обезбеђује додатна и допунска права и заштиту, 
односно виши степен заштите породице, права 
деце, трудница, мајки током породиљског одсуства 
и самохраних родитеља са децом. 

АП Војводина посебним мерама подстиче рађање 
деце, запошљавање и рад мајки с малолетном децом 
и самохраних родитеља.

Права националних заједница
Члан 22.

Припадници националних заједница које чине 
бројчану мањину у укупном становништву АП 
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Војводине, уживају посебну заштиту и сва права 
која су актима Републике Србије гарантована 
националним мањинама и припадницима 
националних мањина.

Заштита стечених права
Члан 23.

Достигнути ниво људских и мањинских права, 
као и индивидуалних и колективних, не може се 
смањивати.

АП Војводина може обезбедити додатна или 
допунска права, односно поставити виши степен 
заштите права припадника националних заједница 
које чине бројчану мањину у укупном становништву 
АП Војводине. 

АП Војводина прати остваривања људских права из 
става 1. овог члана и обезбеђује њихово остваривање 
и заштиту у случају када та заштита није обезбеђена 
на републичком или локалном нивоу.
 

Сразмерна заступљеност
Члан 24.

У покрајинским органима и организацијама, 
припадници националних заједница у АП Војводини 
треба да буду заступљени сразмерно њиховој 
заступљености у становништву на подручју рада 
покрајинских органа односно организација.

На основу  покрајинске скупштинске одлуке 
Скупштине АП Војводине, Влада АП Војводине 
дужна је да предузме посебне мере и активности 
с циљем постизања сразмерне заступљености у 
случају постојања несразмерне заступљености 
припадника различитих националних заједница 
у одређеним покрајинским органима односно 
организацијама.

Посебне мере и активности из става 2. овог 
члана трају док постоји значајнија несразмерна 
заступљеност, али те мере и активности не могу 
да угрозе рад у покрајинском органу односно 

организацији, ни опште услове запошљавања у 
њима. 

Аутономија националних заједница
Члан 25.

Припадници националних заједница које чине 
бројчану мањину у укупном становништву АП 
Војводине, путем изабраних националних савета 
остварују облик аутономије, оснивају установе, 
самостално одлучују или учествују у одлучивању у 
питањима из области образовања, културе, употребе 
језика и информисања.

АП Војводина у оквиру својих права и дужности 
поверава вршење појединих послова националним 
саветима или их укључује у одлучивање о питањима 
из става 1. овог члана и обезбеђује средства за 
вршење тих послова.

Службени језици и писма
Члан 26.

У органима и организацијама АП Војводине у 
службеној употреби су српски језик и ћириличко 
писмо, мађарски, словачки, хрватски, румунски и 
русински језик и њихова писма, у складу са законом 
и покрајинском скупштинском одлуком. 

Примена латиничког писма српског језика у 
органима и организацијама АП Војводине уредиће 
се покрајинском скупштинском одлуком у складу 
са законом.

Право на службену употребу језика националних 
заједница, који нису наведени у ставу 1. овог 
члана, остварује се у складу с ратификованим 
међународним уговорима, законом и  покрајинском 
скупштинском одлуком.

III. НАДЛЕЖНОСТИ АП ВОЈВОДИНЕ

Члан 27.

АП Војводина путем својих органа:
доноси Статут и одлучује о промени Статута;
доноси  покрајинске скупштинске одлуке и друга 
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општа акта, којима у складу са Уставом, законом 
и Статутом уређује области из своје надлежности, 
као и питања од покрајинског значаја;
извршава  покрајинске скупштинске одлуке и 
доноси прописе за њихово спровођење;
извршава законе и доноси прописе за њихово 
спровођење, када је то законом предвиђено;
уређује избор, организацију и рад органа и 
организација чији је она оснивач, као и службену 
употребу језика и писама у њима;
уређује положај, права и дужности изабраних, 
именованих, постављених и запослених лица у 
органима АП Војводине;
прати и вреднује политику регионалног развоја 
АП Војводине, прикупља и обрађује статистичке 
податке од интереса за АП Војводину;
прописује прекршаје и прекршајне казне за повреде 
прописа које доносе у оквиру своје надлежности;
расписује покрајински референдум;
доноси стратешке планове привредног и друштвеног 
развоја АП Војводине;
одлучује о коришћењу својих изворних прихода и 
средстава за обављање поверених послова;
одлучује о задуживању АП Војводине;
доноси свој буџет и завршни рачун;
оснива организације, агенције, јавна предузећа 
и установе, фондове, привредна друштва ради 
обављања послова АП Војводине и врши надзор 
над њиховим радом; 
установљава покрајинска одликовања, признања и 
награде физичким и правним лицима;
уређује друге области и питања прописана Уставом, 
законом и Статутом.

Међусобни однос републичких и 
покрајинских органа

Члан 28.
 

Међусобни односи републичких и покрајинских 
органа при извршавању закона и других републичких 
прописа заснивају се на Уставом, законом и Статутом 
предвиђеним правима и обавезама републичких и 
покрајинских органа и на њиховој сарадњи.

Ради законитог, успешног и несметаног обављања 

послова из своје надлежности, АП Војводина може 
предложити оснивање Сталне мешовите комисије 
састављене од представника органа Републике 
Србије и органа АП Војводине.

Члан 29.

АП Војводина је надлежна за вршење следећих 
послова:

1.Просторно планирање

- доноси регионални просторни план, просторни 
план посебне намене и просторни план мреже 
инфраструктуре и мреже подручја или објеката с 
посебним функцијама за подручја на територији 
АП Војводине и уређује урбанистичко, просторно 
и развојно планирање у оквиру мера економске 
политике Републике Србије.

2.Регионални развој

- уређује и обезбеђује равномерни регионални развој 
и капиталне расходе из средстава АП Војводине 
у складу са Уставом, потврђеним међународним 
уговорима и законом који одређује питања од 
покрајинског значаја; 
- доноси стратешке и друге документе у вези с 
регионалним развојем, а у складу са стратегијом 
регионалног развоја Републике Србије;
- у складу са Уставом и законом сарађује у 
утврђивању регионалне политике Републике Србије, 
као и у доношењу и реализацији докумената који ту 
политику дефинишу;
- оснива Развојну банку АП Војводине;
- оснива организације које се баве успостављањем 
равномерног регионалног развоја;
- развија административне капацитете покрајинске 
управе и локалне самоуправе с циљем успешног 
коришћења структурних и кохезионих фондова 
Европске уније.

3.Пољопривреда, рурални развој, водопривреда, 
шумарство, лов и риболов

- уређује питања од покрајинског значаја у области 
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пољопривреде у складу са Уставом, потврђеним 
међународним уговорима и законом који одређује 
питања од покрајинског значаја;
- доноси, спроводи и надзире мере аграрне политике 
и мере руралног развоја у складу са стратегијом 
развоја пољопривреде и руралног развоја Републике 
Србије;
- образује посебан буџет, фондове или друге облике 
организовања из области пољопривреде;
- образује робне резерве АП Војводине; 
- доноси водопривредну основу за АП Војводину 
у складу с водопривредном основом Републике 
Србије;
- доноси, спроводи и надзире редовне и ванредне 
мере одбране од спољних и унутрашњих вода у 
складу са усвојеним плановима АП Војводине и 
Републике Србије;
- уређује ловство у складу са Уставом, потврђеним 
међународним уговорима и законом који одређује 
питања од покрајинског значаја и обезбеђује јавни 
интерес у области ловства;
- уређује риболов у складу са Уставом, потврђеним 
међународним уговорима и законом који одређује 
питања од покрајинског значаја и обезбеђује јавни 
интерес у области риболова;
- управља пољопривредним земљиштем, шумским 
земљиштем, шумама и шумским производима 
у својој имовини, као и водним ресурсима и 
вештачким и природним водотоцима на територији 
АП Војводине; 
- врши друге послове прописане законом који чине 
њену изворну или поверену надлежност.

4.Туризам, угоститељство, бање и лечилишта

- уређује питања од покрајинског значаја у 
области туризма у складу са Уставом, потврђеним 
међународним уговорима и законом који одређује 
питања од покрајинског значаја;
- уређује коришћење минералних и термалних 
вода, балнеолошких и климатских ресурса у 
складу са Уставом, потврђеним међународним 
уговорима и законом који одређује питања од 
покрајинског значаја и обезбеђује јавни интерес у 
тим областима;

- оснива организације за унапређивање и развој 
туризма;
- оснива установе у области бања и лечилишта; 
- врши друге послове прописане законом који чине 
њену изворну или поверену надлежност. 
 

5.Заштита животне средине

уређује, унапређује и обезбеђује заштиту животне 
средине у складу са Уставом, потврђеним 
међународним уговором и законом;
доноси план и програм управљања природним 
ресурсима и добрима у складу са стратешким 
документима;
доноси програм заштите животне средине у складу 
с националним програмом; 
врши контролу коришћења и заштиту природних 
ресурса и добара; 
проглашава одређену територију за заштићено 
природно добро и прописује мере заштите у складу 
са законом;
врши систематски мониторинг чинилаца животне 
средине с праћењем и проценом развоја загађења 
животне средине; 
врши друге послове прописане законом који чине 
њену изворну или поверену надлежност.

6.Индустрија и занатство

- уређује питања од покрајинског значаја у области 
индустрије у складу са Уставом, потврђеним 
међународним уговорима и законом који одређује 
питања од покрајинског значаја;
- доноси план и програм равномерног привредног 
развоја АП Војводине, у складу с планом развоја 
Републике Србије;
- учествује у одлучивању о коришћењу природних 
богатстава и минералних сировина на свом подручју 
и стара се о њиховом унапређивању и коришћењу;
- уређује оснивање и начин рада занатских радњи, 
као облика приватног предузетништва, у складу 
са Уставом, потврђеним међународним уговорима 
и законом који одређује питања од покрајинског 
значаја;
- врши друге послове прописане законом који чине 
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њену изворну или поверену надлежност.

7.Друмски, речни и железнички саобраћај и 
уређивање путева

- уређује питања од покрајинског значаја у друмском, 
речном и железничком саобраћају у складу са 
Уставом, потврђеним међународним уговорима 
и законом који одређује питања од покрајинског 
значаја;
- управља јавним путевима на територији АП 
Војводине, осим државних путева који су део мреже 
европских путева и општинских путева, те оснива 
јавно предузеће за управљање јавним путевима на 
територији АП Војводине;
- управља пловним путевима, оснива јавно предузеће 
за управљање пловним путевима, доноси годишњи 
програм обележавања и одржавања пловних путева 
на територији АП Војводине; 
- врши друге послове прописане законом који чине 
њену изворну или поверену надлежност.

8.Приређивање сајмова и других привредних 
манифестација

- уређује сајмове и друге привредне манифестације 
од покрајинског значаја у складу са Уставом, 
потврђеним међународним уговорима и законом 
који одређује питања од покрајинског значаја;
- врши друге послове прописане законом који чине 
њену изворну или поверену надлежност.

9.Просвета, спорт и култура

- уређује средње образовање у складу са Уставом, 
потврђеним међународним уговорима и законом 
који одређује питања од покрајинског значаја 
и обезбеђује јавни интерес у области средњег 
образовања; 
- уређује образовање одраслих у складу са Уставом, 
потврђеним међународним уговорима и законом 
који одређује питања од покрајинског значаја и 
обезбеђује јавни интерес у области образовања 
одраслих;
- уређује ученички и студентски стандард у складу 
са Уставом, потврђеним међународним уговорима 

и законом који одређује питања од покрајинског 
значаја и обезбеђује јавни интерес у области 
ученичког и студентског стандарда;
- уређује питања од покрајинског значаја у 
предшколском, основном и високом образовању 
у складу са Уставом, потврђеним међународним 
уговорима и законом који одређује питања од 
покрајинског значаја;
- обезбеђује остваривање права на образовање 
на матерњем језику припадницима националних 
заједница које чине бројчану мањину у укупном 
становништву АП Војводине на свим нивоима 
образовања;
- оснива установе образовања с циљем обезбеђивања 
јавног интереса у области образовања, осим у 
предшколском и основном образовању;
- уређује питања од покрајинског значаја у областима 
које су у вези са интересом младих;
- уређује питања од покрајинског значаја у спорту и 
физичкој култури у складу са Уставом, потврђеним 
међународним уговорима и законом који одређује 
питања од покрајинског значаја;
- оснива организације за обављање спортских 
делатности од интереса за АП Војводину; 
- уређује питања од покрајинског значаја у 
области културе у складу са Уставом, потврђеним 
међународним уговорима и законом који одређује 
питања од покрајинског значаја;
- уређује и обезбеђује општи интерес у области 
културе националних заједница које чине бројчану 
мањину у укупном становништву АП Војводине, 
у складу са Уставом, потврђеним међународним 
уговорима и законом који одређује питања од 
покрајинског значаја;
- уређује самостално обављање уметности и других 
делатности у области културе у складу са Уставом, 
потврђеним међународним уговорима и законом 
који одређује питања од покрајинског значаја;
- оснива архиве, музеје, библиотеке, позоришта, 
заводе и друге установе од покрајинског значаја 
које обезбеђују јавни интерес у области културе;
- врши управне послове у погледу регистрације 
и вођења евиденције о задужбинама, фондовима 
и фондацијама са седиштем на територији АП 
Војводине; 
- врши друге послове прописане законом који чине 
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њену изворну или поверену надлежност.

10.Наука, иновације и технолошки развој

- ближе уређује поједина питања у науци, 
иновацијама и технолошком развоју у складу са 
Уставом, потврђеним међународним уговорима и 
законом;
- оснива или учествује у оснивању истраживачко-
развојних центара, иновационих центара, пословно-
технолошких инкубатора, научно-технолошких 
паркова и института и на друге начине, путем 
одговарајућих фондова, подстиче иновационе 
делатности и развој и популаризацију научног 
и технолошког стваралаштва на територији АП 
Војводине; 
- врши друге послове прописане законом који чине 
њену изворну или поверену надлежност.

11.Здравствена и социјална заштита

- уређује питања од покрајинског значаја у здравству 
и здравственом осигурању и унапређује заштиту 
здравља, здравствену и фармацеутску службу на 
територији АП Војводине у складу са Уставом, 
потврђеним међународним уговорима и законом 
који одређује питања од покрајинског значаја; 
- уређује питања од покрајинског значаја и 
унапређује стање у пензијском осигурању, 
запошљавању, борачкој и инвалидској заштити, 
социјалној заштити породице, деце, омладине и 
старих;
- оснива установе секундарне и терцијарне 
здравствене заштите које обезбеђују јавни интерес 
у здравственој заштити у АП Војводине; 
- оснива установе социјалне заштите које обезбеђују 
јавни интерес у социјалној заштити у АП Војводини, 
осим установа које оснива локална самоуправа;
- врши друге послове прописане законом који чине 
њену изворну или поверену надлежност.

12. Јавно информисање на покрајинском нивоу

- уређује питања од покрајинског значаја у јавном 
информисању у складу са Уставом, потврђеним 
међународним уговорима и законом који одређује 

питања од покрајинског значаја;
- утврђује јавни интерес грађана АП Војводине у 
области јавног информисања и радиодифузије и 
ближе уређује услове и начин обављања делатности 
покрајинског јавног радиодифузног сервиса;
- обезбеђује рад јавних гласила од покрајинског 
значаја на језицима националних заједница које 
чине бројчану мањину у укупном становништву 
АП Војводине;
- врши друге послове прописане законом који чине 
њену изворну или поверену надлежност.

13. Развој инфраструктуре и капитална улагања

- путем капиталних улагања учествује у изградњи, 
опремању и развоју инфраструктуре која чини 
имовину локалне самоуправе и АП Војводине на 
територији АП Војводине; 
- путем капиталних улагања учествује у изградњи 
и опремању значајних грађевинских објеката који 
служе остваривању јавног интереса;
- врши друге послове прописане законом који чине 
њену изворну или поверену надлежност.

 14. Надлежности у другим областима

стара се о остваривању људских права и права 
националних заједница које чине бројчану мањину 
у укупном становништву АП Војводине, те утврђује 
додатна права у складу са законом;
ближе уређује службену употребу језика и писама 
националних заједница које чине бројчану мањину 
у укупном становништву АП Војводине, у складу 
са законом,
остварује сарадњу с црквама и верским заједницама 
на територији АП Војводине и помаже њихове 
делатности које врше у јавном интересу;
стара се о остваривању и унапређивању политике у 
области равноправности полова у АП Војводини;
стара се о остваривању политике у области рада и 
запошљавања на територији АП Војводине; 
предлаже мрежу судова на територији АП 
Војводине;
- врши друге послове прописане законом који чине 
њену изворну или поверену надлежност.
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Привремено уређивање
Члан 30.

АП Војводина може да уређује питања која нису 
обухваћена законом, када је то од посебног интереса 
за грађане АП Војводине и када се та питања могу 
успешније и сврсисходније уређивати и решавати 
унутар АП Војводине и на основу њених прописа.

О питањима од републичког значаја о којима није 
донет закон, Скупштина АП Војводине може 
донети покрајинску скупштинску одлуку којом се 
та питања привремено уређују за територију АП 
Војводине у складу са Уставом и Статутом.

Покрајинска скупштинска одлука о привременом 
уређивању престаје да важи даном ступања на 
снагу одговарајућег закона.

Поверавање надлежности
Члан 31.

АП Војводина може покрајинском скупштинском 
одлуком поверити јединицама локалне 
самоуправе и националним саветима националних 
мањина обављање појединих послова из своје 
надлежности.

Покрајински управни окрузи
Члан 32.

С циљем вршења одређених послова покрајинске 
управе, ван места седишта покрајинских органа 
управе, оснивају се покрајински управни окрузи у 
складу са Статутом и  покрајинском скупштинском 
одлуком.

На територији АП Војводине,  покрајинском 
скупштинском одлуком основаће се седам 
покрајинских управних округа.

Покрајински управни окрузи основаће се у следећим 
седиштима:
на територији Бачке – у Суботици и Сомбору; 
на територији Баната – у Кикинди, Вршцу, Панчеву 
и Зрењанину;

на територији Срема – у Сремској Митровици.

IV. ОРГАНИ АП ВОЈВОДИНЕ

1.СКУПШТИНА АП ВОЈВОДИНЕ

Положај
Члан 33.

Скупштина АП Војводине (у даљем тексту: 
Скупштина) је највиши орган и носилац нормативне 
власти у АП Војводини. 

Надлежност
Члан 34.

Скупштина:
доноси Статут и одлучује о промени Статута;
доноси покрајинске скупштинске одлуке, одлуке, 
резолуције, декларације, препоруке, закључке и 
друга акта;
утврђује основе политике на нивоу АП Војводине;
врши контролу над радом Владе АП Војводине;
доноси регионални просторни план, просторни план 
посебне намене и просторни план мреже подручја 
и објеката с посебним функцијама за подручја на 
територији АП Војводине;
доноси стратегију развоја, пољопривреде, 
шумарства, водопривреде, привреде и других 
области из надлежности АП Војводине;
доноси буџет и завршни рачун;
одлучује о задуживању АП Војводине;
расписује покрајински референдум;
доноси акт о потврђивању међународних уговора 
које склапа Влада АП Војводине;
доноси  покрајинску скупштинску одлуку о 
избору и престанку мандата и положају посланика 
и  покрајинску скупштинску одлуку о изборним 
јединицама;
покрајинском скупштинском одлуком уређује 
права, дужности и положај изабраних, именованих, 
постављених и запослених лица у органима, и 
организацијама АП Војводине;
прописује прекршаје за повреде покрајинских 
прописа;
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бира и разрешава председника и потпредседнике 
Скупштине, председника, потпредседнике и чланове 
Владе АП Војводине, председнике и чланове 
радних тела Скупштине, секретара Скупштине и 
друге функционере органа и организација које она 
оснива;
бира покрајинског омбудсмана и уређује његова 
овлашћења и начин њиховог остваривања 
покрајинском скупштинском одлуком;
доноси акт о оснивању Развојне банке Војводине 
ради подстицања привредног и друштвеног развоја 
АП Војводине;
доноси акт о оснивању, надлежностима и уређењу 
организација, агенција и јавних предузећа и 
установа, осим оних организација, предузећа и 
установа чије је оснивање поверено Влади АП 
Војводине,  покрајинском скупштинском одлуком;
предлаже законе, друге прописе и опште акте које 
доноси Народна скупштина Републике Србије;
даје мишљење на промене Устава које се односе на 
положај, права и дужности АП Војводине; 
предлаже мрежу судова на територији АП 
Војводине;
доноси пословник о свом раду;
врши друге послове одређене Уставом, законом и 
Статутом.

Састав Скупштине
Члан 35.

Скупштина има 120 посланика, који се бирају на 
непосредним изборима, тајним гласањем.

Избор и престанак мандата посланика, начин 
омогућавања сразмерне заступљености националних 
заједница и образовање изборних јединица уређује 
Скупштина, покрајинском скупштинском одлуком.

Избор посланика и конституисање 
Скупштине

Члан 36.

Изборе за посланике расписује председник 
Скупштине, 90 дана пре истека мандата Скупштине, 
тако да се избори окончају у наредних 60 дана. 

Прву седницу Скупштине заказује председник 
Скупштине из претходног сазива, тако да се седница 
одржи најкасније 30 дана од дана проглашења 
коначних резултата избора.

Скупштина на првој седници потврђује посланичке 
мандате.

Скупштина  је конституисана потврђивањем 
мандата две трећине посланика.
На одлуку донету у вези с потврђивањем мандата, 
допуштена је жалба Уставном суду који по њој 
одлучује у року од 72 сата.

Потврђивањем мандата две трећине посланика 
престаје мандат претходног сазива Скупштине.

Положај посланика
Члан 37.

Мандат посланика у Скупштини траје четири 
године.

Мандат посланика почиње да тече даном 
потврђивања мандата у Скупштини и траје четири 
године односно до престанка мандата посланика 
тог сазива Скупштине.

Посланик је слободан, под условима одређеним 
покрајинском скупштинском одлуком, да неопозиво 
стави свој мандат на располагање политичкој 
странци на чији је предлог изабран за посланика.

Покрајинском скупштинском одлуком, у складу 
са Уставом и законом, одређује се које функције и 
дужности представљају сукоб интереса.

Скупштина може, у случају проглашења ванредног 
стања или ратног стања, одлучити да се мандат 
посланика продужи док такво стање траје односно 
док не буду створени услови за избор нових 
посланика.

Заштита посланика 
Члан 38.

Посланик не може бити позван на кривичну 
одговорност, притворен или кажњен због изнетог 
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мишљења или давања гласа на седници скупштине 
и радних тела.

Председник и потпредседници Скупштине
Члан 39.

Скупштина има председника и једног или више 
потпредседника, које бира из реда посланика.
Мандат председника и потпредседника траје четири 
године.

Председник Скупштине представља Скупштину 
у земљи и иностранству, председава и руководи 
седницама Скупштине, расписује изборе за 
посланике, потписује акте које је донела Скупштина 
и врши друге послове предвиђене Статутом и 
пословником Скупштине.

Потпредседник помаже председнику Скупштине у 
вршењу његове функције, замењује председника у 
случају његове спречености и обавља друге послове 
утврђене пословником Скупштине.

Начин и поступак предлагања и избор председника и 
потпредседника и одређивање броја потпредседника 
уређује се пословником Скупштине.
Председник и потпредседник изабрани су када за 
њих гласа већина од укупног броја посланика.

Савет националних заједница
Члан 40.

У Скупштини се установљава Савет националних 
заједница.

Савет националних заједница представља посебно 
тело Скупштине које има 30 чланова.

Половина чланова савета бира се из реда посланика 
који се изјашњавају као припадници националне 
заједнице која чини бројчану већину у укупном 
становништву АП Војводине.

Половина чланова савета бира се из реда посланика 
који се изјашњавају као припадници националних 
заједница које чине бројчану мањину у укупном 
становништву АП Војводине.

Број чланова савета из реда посланика који 
се изјашњавају као припадници националних 
заједница које чине бројчану мањину у укупном 
становништву АП Војводине, утврђује се сразмерно 
укупном броју посланика у саставу Скупштине, 
који се изјашњавају као припадници те националне 
заједнице. 

Уколико у саставу Скупштине АП Војводине 
нема припадника неке националне заједнице, при 
доношењу одлуке обавезно се прибавља мишљење 
националног савета националне мањине, уколико 
он има седиште на територији АП Војводине.

При решавању питања из надлежности Скупштине, 
која су посредно или непосредно у вези са 
остваривањем права националних заједница које 
чине бројчану мањину у укупном становништву 
АП Војводине, а нарочито у области културе, 
образовања, јавног информисања и службене 
употребе језика и писама, обавезно се прибавља 
мишљење Савета националних заједница 

Савет националних заједница одлуке доноси 
већином од укупног броја чланова.

Начин рада и избора Савета националних заједница 
уређује се покрајинском скупштинском одлуком и 
пословником Скупштине.

Начин одлучивања 
Члан 41.

Скупштина одлучује већином гласова на седници 
којој присуствује већина од укупног броја посланика, 
уколико Статутом није предвиђена посебна већина.

Скупштина одлучује двотрећинском већином 
гласова укупног броја посланика:
о промени Статута;
о доношењу покрајинске скупштинске одлуке за 
спровођење Статута;
о избору и разрешењу покрајинског омбудсмана.

Скупштина одлучује већином гласова од укупног 
броја посланика:
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о доношењу буџета АП Војводине и усвајању 
завршног рачуна;
о избору и разрешењу председника и потпредседника 
Скупштине;
о избору и разрешењу председника, потпредседника 
и чланова Владе АП Војводине; 
о доношењу покрајинске скупштинске одлуке о 
симболима АП Војводине; 
о доношењу пословника о свом раду; 
о расписивању референдума на својој територији; 
о другим питањима предвиђеним овим статутом. 

Заседање
Члан 42.

Скупштина се састаје према потреби, а најмање 
четири пута годишње.

Распуштање Скупштине
Члан 43.

Председник Скупштине, на образложени 
предлог Владе АП Војводине, може да распусти 
Скупштину. 

У случају да не распусти Скупштину на образложени 
предлог Владе АП Војводине, председник 
Скупштине је дужан да прибави мишљење Владе 
Републике Србије о неопходности одлагања 
распуштања Скупштине, у року од 10 дана од дана 
подношења предлога.
 
Влада АП Војводине не може предложити 
распуштање Скупштине ако је поднет предлог да јој 
се изгласа неповерење или ако је поставила питање 
свога поверења.

Скупштина се распушта ако у року од 90 дана од дана 
конституисања не изабере Владу АП Војводине. 

Скупштина не може бити распуштена за време 
ратног или ванредног стања. 

Скупштина која је распуштена врши само текуће 
или неодложне послове, одређене законом и 
покрајинском скупштинском одлуком.

У случају проглашења ратног или ванредног стања, 
поново се успоставља њена пуна надлежност 
која траје до окончања ратног, односно ванредног 
стања.

Право предлагања
Члан 44.

Право предлагања покрајинских одлука и општих 
аката које доноси Скупштина имају Влада АП 
Војводине, посланици, скупштине јединица локалне 
самоуправе или најмање 15 000 бирача.

Предлог за доношење  покрајинске скупштинске 
одлуке могу поднети Влада АП Војводине, најмање 
пет посланика, скупштине јединица локалне 
самоуправе или најмање 30 000 бирача.

Покрајински омбудсман има право предлагања 
покрајинских скупштинских одлука из области 
своје надлежности.

Референдум
Члан 45.

Скупштина може одлучити да о појединим 
питањима у њеној надлежности одлуку доносе 
грађани – референдумом.
Скупштина је дужна да распише покрајински 
референдум ако захтев за његово расписивање 
поднесе најмање 30 000 бирача.
Одлуку донету на референдуму проглашава 
Скупштина.

Покрајинска скупштинска одлука и 
пословник Скупштине

Члан 46.

О Скупштини се доноси покрајинска скупштинска 
одлука.
Начин рада Скупштине уређује се пословником 
Скупштине.
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2. ВЛАДА АП ВОЈВОДИНЕ

Положај и одговорност
Члан 47.

Влада АП Војводине (у даљем тексту: Покрајинска 
влада) је орган АП Војводине и у оквиру надлежности 
АП Војводине носилац извршне власти на њеној 
територији.
Покрајинска влада је одговорна Скупштини за свој 
рад.

Надлежност
Члан 48.

Покрајинска влада:

утврђује и води политику у оквиру права и 
дужности АП Војводине у областима њене изворне 
надлежности, у оквиру основа које утврђује 
Скупштина;
извршава законе ако је за то овлашћена;
извршава покрајинске скупштинске одлуке и друга 
општа акта Скупштине;
уколико је овлашћена законом или покрајинском 
скупштинском одлуком, доноси покрајинске уредбе, 
одлуке и друга општа акта ради извршавања закона 
и покрајинских скупштинских одлука;
заступа АП Војводину као правно лице, оснива и 
врши права и обавезе које АП Војводина има као 
оснивач јавних предузећа и установа и других 
организација ако је за то овлашћена покрајинском 
скупштинском одлуком;
образује стручне и друге службе за обављање 
послова у свом делокругу, у складу са Статутом, 
законом и покрајинском скупштинском одлуком;
предлаже програме развоја, буџет и завршни 
рачун АП Војводине и предузима мере за њихово 
спровођење;
предлаже Скупштини покрајинске скупштинске 
одлуке и друга општа акта;
поставља и разрешава функционере организација 
чији је оснивач АП Војводина, осим оних које бира 
Скупштина;
усмерава и усклађује рад покрајинских органа 
управе и организација чији је оснивач АП Војводина, 

те врши надзор над њиховим радом;
надзире рад привредних друштава и установа 
које врше јавна овлашћења или друге послове од 
покрајинског значаја; 
управља и располаже имовином АП Војводине, у 
складу са законом;
даје мишљење Скупштини на предлог покрајинских 
скупштинских одлука или општег акта који је 
Скупштини поднео други предлагач;
доноси акте и предузима радње и мере из 
надлежности Скупштине у случају елементарних 
непогода и другим ванредним околностима, ако 
Скупштина не може благовремено да се састане;
закључује међународне уговоре из области које су у 
надлежности АП Војводине;
доноси пословник о свом раду;
врши друге послове утврђене законом, Статутом и 
покрајинском скупштинском одлуком.

Састав Покрајинске владе
Члан 49.

Покрајинску владу чине председник, један или 
више потпредседника и чланови владе.

Председник Покрајинске владе води, усклађује 
и усмерава рад Покрајинске владе и представља 
Покрајинску владу, потписује акта које она доноси, 
стара се о примени њеног пословника и врши 
друге послове утврђене Статутом, покрајинском 
скупштинском одлуком и пословником Покрајинске 
владе.

Чланови покрајинске владе, за свој рад и за стање у 
области из делокруга за који су задужени, одговорни 
су председнику Покрајинске владе, Покрајинској 
влади и Скупштини.

Неспојивост функција
Члан 50.

Покрајинском скупштинском одлуком, у складу са 
Уставом и законом, одређује се које су функције, 
послови или приватни интереси у сукобу с 
положајем председника, потпредседника и члана 
покрајинске владе. 
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Избор Покрајинске владе
Члан 51.

Кандидата за председника Покрајинске владе 
Скупштини предлаже председник Скупштине, 
пошто саслуша мишљење представника 
посланичких група.

Кандидат за председника Покрајинске владе 
Скупштини износи програм Покрајинске владе и 
предлаже њен састав.

Скупштина бира и разрешава председника, 
потпредседника и чланове Покрајинске владе, 
већином гласова од укупног броја посланика.

Почетак и престанак мандата Покрајинске 
владе и њених чланова

Члан 52.

Мандат Покрајинске владе траје до истека мандата 
Скупштине која ју је изабрала.

Мандат Покрајинске владе почиње да тече даном 
полагања заклетве пред Скупштином.

Мандат Покрајинске владе престаје пре истека 
времена на које је изабрана: изгласавањем 
неповерења, распуштањем Скупштине или 
оставком председника Покрајинске владе.
Покрајинска влада којој је престао мандат може 
да врши само послове одређене  покрајинском 
скупштинском одлуком, до избора нове Покрајинске 
владе.

Покрајинска влада којој је престао мандат не може 
да предложи распуштање Скупштине.

Члану Покрајинске владе мандат престаје пре 
истека времена на које је изабран: констатовањем 
оставке, оставком председника Покрајинске владе, 
изгласавањем неповерења у Скупштини и ако 
га Скупштина разреши на предлог председника 
Покрајинске владе.

Интерпелација
Члан 53.

Интерпелацију у вези с радом Покрајинске владе 

или појединог њеног члана може поднети најмање 
30 посланика.

Одговор на поднету интерпелацију Покрајинска 
влада дужна је да поднесе у року од 30 дана. 
О одговору који су поднели Покрајинска влада или 
њен члан, расправља и гласа Скупштина.
Изгласавањем прихватања одговора, Скупштина 
наставља да ради по усвојеном дневном реду.

Ако Скупштина гласањем не прихвати одговор 
Покрајинске владе или њеног члана, приступиће 
се гласању о неповерењу Покрајинској влади или 
њеном члану, уколико претходно, по неприхватању 
одговора на интерпелацију, председник Покрајинске 
владе, односно њен члан не поднесе оставку.

О питању које је било предмет интерпелације не 
може се поново расправљати пре истека рока од 90 
дана.

Гласање о неповерењу Покрајинској влади 
или њеном члану

Члан 54.

Гласање о неповерењу Покрајинској влади или 
поједином њеном члану може затражити најмање 
30 посланика.

Предлог за гласање о неповерењу Покрајинској 
влади или поједином њеном члану Скупштина 
разматра на првој наредној седници, а најраније пет 
дана по подношењу предлога. 
Након окончања расправе, приступа се гласању о 
предлогу.

Скупштина је прихватила предлог за изгласавање 
неповерења Покрајинској влади или њеном члану 
ако је за њега гласало више од половине од укупног 
броја посланика.

Ако Скупштина изгласа неповерење Покрајинској 
влади, председник Скупштине дужан је да покрене 
поступак за избор нове Покрајинске владе.

Ако Скупштина не изабере нову Покрајинску владу 
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у року од 30 дана од изгласавања неповерења, 
председник Скупштине дужан је да распусти 
Скупштину и распише изборе.

Ако Скупштина изгласа неповерење члану 
Покрајинске владе, председник Покрајинске владе 
дужан је да покрене поступак за избор новог 
члана Покрајинске владе, у складу са Статутом и  
покрајинском скупштинском одлуком.

Ако Покрајинској влади или члану Покрајинске 
владе не буде изгласано неповерење, потписници 
предлога не могу поднети нови предлог за гласање 
о неповерењу пре истека рока од 180 дана. 

Гласање о поверењу Покрајинској влади
Члан 55. 

Покрајинска влада може затражити гласање о свом 
поверењу.

Предлог за гласање о поверењу Покрајинској 
влади, на захтев Покрајинске владе, може се 
разматрати и на седници Скупштине која је у току, 
а ако Покрајинска влада није поднела такав захтев, 
предлог се разматра на првој наредној седници, 
најраније пет дана од његовог подношења. 

Након окончања расправе приступа се гласању о 
предлогу.

Скупштина је прихватила предлог за изгласавање 
поверења Покрајинској влади ако је за њега гласало 
више од половине од свих посланика.

Ако Скупштина не изгласа поверење Покрајинској 
влади, Покрајинској влади престаје мандат, а 
председник Скупштине дужан је да покрене 
поступак за избор нове Покрајинске владе.

Ако Скупштина не изабере нову Покрајинску владу 
у року од 30 дана од дана неизгласавања поверења, 
председник Скупштине дужан је да распусти 
Скупштину и распише изборе.

Оставка Покрајинске владе
Члан 56.

Председник Покрајинске владе може поднети 
оставку Скупштини.

Председник Покрајинске владе оставку подноси 
председнику Скупштине и истовремено о њој 
обавештава јавност.

Скупштина на првој наредној седници констатује 
оставку, без расправе.

Покрајинској влади престаје мандат даном 
констатације оставке председника Покрајинске 
владе.

Када Скупштина констатује оставку председника 
Покрајинске владе, покреће се поступак за избор 
нове Покрајинске владе.

Када Скупштина констатује оставку председника 
Покрајинске владе, председник Скупштине дужан 
је да покрене поступак за избор нове Покрајинске 
владе. 

Ако Скупштина не изабере нову Покрајинску владу 
у року од 30 дана од дана констатације оставке 
председника Покрајинске владе, председник 
Скупштине дужан је да распусти Скупштину и 
распише изборе.

Оставка и разрешење члана Покрајинске 
владе

Члан 57.

Члан Покрајинске владе може поднети оставку 
председнику Покрајинске владе.

Председник Покрајинске владе доставља поднету 
оставку председнику Скупштине која је констатује 
на првој наредној седници.

Председник Покрајинске владе може да предложи 
Скупштини разрешење појединог члана Покрајинске 
владе.
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Скупштина на првој наредној седници разматра и 
гласа о предлогу за разрешење члана Покрајинске 
владе.

Одлука о разрешењу члана Покрајинске владе 
донета је ако је за њу гласала већина од укупног 
броја посланика.

Члану Покрајинске владе који је поднео оставку 
мандат престаје даном констатације оставке, а 
члану Покрајинске владе који је разрешен, даном 
доношења одлуке о разрешењу.

Положај и овлашћења члана Покрајинске владе 
који је поднео оставку или је поднет предлог за 
његово разрешење, до престанка мандата уређује 
се  покрајинском скупштинском одлуком.

Председник Покрајинске владе, по престанку 
мандата члана Покрајинске владе због поднете 
оставке или разрешења, дужан је да у складу с 
посебном покрајинском скупштинском одлуком 
покрене поступак за избор новог члана Покрајинске 
владе.

Заштита председника и члана 
Покрајинске владе

Члан 58.

Председник и члан Покрајинске владе не одговарају 
за мишљење изнето на седници Покрајинске владе, 
Скупштине или за гласање на седници Покрајинске 
владе.

Покрајинска скупштинска одлука и 
пословник о Покрајинској влади

Члан 59.

О Покрајинској влади доноси се покрајинска 
скупштинска одлука.
Начин рада Покрајинске владе уређује се 
пословником Покрајинске владе.

3. ПОКРАЈИНСКА УПРАВА

Положај покрајинске управе

Члан 60.

Покрајинска управа је самостална; послове из своје 
надлежности обавља у складу са законом, Статутом 
и  покрајинском скупштинском одлуком, а за свој 
рад одговорна је Покрајинској влади.

Послове покрајинске управе обављају покрајински 
органи управе и друге покрајинске организације 
одређене  покрајинском скупштинском одлуком.

Послови покрајинске управе и број покрајинских 
органа управе одређује се  покрајинском 
скупштинском одлуком.

Унутрашње уређење покрајинских органа управе 
и других покрајинских организација прописује 
Покрајинска влада.

Појединачни акти и радње покрајинских органа 
управе и организација којима су поверена 
овлашћења, морају бити засновани на закону и 
покрајинској скупштинској одлуци.

У склопу надзора над радом покрајинских 
органа управе, на начин утврђен  покрајинском 
скупштинском одлуком, Покрајинска влада може 
поништити или укинути сваки општи и појединачни 
акт покрајинских органа управе који није у складу са 
Статутом, законом или покрајинском скупштинском 
одлуком.

Законитост коначних појединачних аката којима се 
одлучује о праву, обавези или на закону заснованом 
интересу, подлеже преиспитивању пред судом у 
управном спору, ако у одређеном случају законом 
није предвиђена другачија судска заштита.

4. ПОКРАЈИНСКИ ОМБУДСМАН

Члан 61.

Покрајински омбудсман је независан и самосталан 
орган аутономне покрајине, који штити људска 
права и слободе сваког лица, зајемчена Уставом, 
потврђеним међународним уговорима о људским 
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правима, општеприхваћеним правилима 
међународног права, законом и прописима АП 
Војводине.

Покрајински омбудсман посебно штити људска 
права и слободе од повреда учињених незаконитим, 
нецелисходним и неефикасним поступањем 
органа покрајинске, градске и општинске управе, 
организација и јавних предузећа и установа које 
врше управна и јавна овлашћења, а чији је оснивач 
покрајина, односно град или општина на територији 
АП Војводине.

Покрајинског омбудсмана бира и разрешава 
Скупштина двотрећинском већином гласова од 
укупног броја посланика.

Покрајински омбудсман има заменике, чији се 
број, услови за избор, начин избора и надлежности 
уређују покрајинском скупштинском одлуком о 
покрајинском омбудсману.

Покрајински омбудсман и његови заменици за свој 
рад одговорни су Скупштини.

Покрајински oмбудсман и његови заменици уживају 
заштиту као посланици у Скупштини. 

О покрајинском омбудсману доноси се  покрајинска 
скупштинска одлука. 

V. ФИНАНСИРАЊЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Буџет аутономне покрајине
Члан 62.

АП Војводина има буџет у коме се приказују 
сви расходи и приходи којима се финансирају 
надлежности АП Војводине. 

Буџет АП Војводине износи најмање 7% у односу 
на буџет Републике Србије.

Три седмине буџета АП Војводине користиће се за 
финансирање капиталних расхода.

Приходи аутономне покрајине
Члан 63.

АП Војводина има изворне приходе којима 
финансира своје надлежности и које самостално 
утврђује и наплаћује у складу са законом и 
покрајинском скупштинском одлуком.
 АП Војводина своје приходе стиче:
наплатом пореза, такса и других накнада;
приходима од имовине чији је титулар;
учешћем у приходима јавних предузећа и 
установа;
јавним зајмовима;
комерцијалним зајмовима и кредитима;
трансфером буџетских средстава;
примањем донација и других давања без накнаде; 
из других извора у складу са законом и покрајинском 
скупштинском одлуком.

Врста и висина изворних прихода ближе се утврђује 
законом и покрајинском скупштинском одлуком у 
складу са законом.

Надлежности АП Војводине финансирају се из 
средстава обезбеђених, пре свега, из пореза на добит 
предузећа и пореза на доходак грађана, наплаћених 
на територији АП Војводине, као и других прихода 
утврђених законом и  покрајинском скупштинском 
одлуком у складу са законом.

Приходом АП Војводине сматра се и допунски 
трансфер из буџета Републике Србије.

VI. УСАГЛАШЕНОСТ ПОКРАЈИНСКИХ 
ПРАВНИХ АКАТА, ОБЈАВЉИВАЊЕ И 

СТУПАЊЕ НА СНАГУ

Усаглашеност правних аката
Члан 64.

Статут је највиши правни акт АП Војводине.

Статут, покрајинске скупштинске одлуке и други 
општи акти морају бити сагласни са Уставом и 
законом.
Покрајинске скупштинске одлуке и општи 
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акти Скупштине морају бити у сагласности са 
Статутом.

Покрајинске уредбе, одлуке и други општи акти 
Покрајинске владе морају бити сагласни са Статутом 
и  покрајинском скупштинском одлуком и другим 
општим актима Скупштине.

Акти покрајинских органа управе и организација 
морају бити сагласни са Статутом, покрајинским 
скупштинским одлукама и другим општим актима 
Скупштине и Покрајинске владе.

Акти органа јединице локалне самоуправе морају 
бити сагласни са Статутом и  покрајинским 
скупштинским одлукама.

Објављивање
Члан 65.

Статут, покрајинске скупштинске одлуке и општи 
акти Скупштине, као и покрајинске уредбе и одлуке 
Покрајинске владе, објављују се у „Службеном 
листу Аутономне Покрајине Војводине”.

Акти Покрајинске владе, изузев аката из става 1. 
овог члана, акти покрајинских органа управе и 
организација објављују се када је то тим актима 
предвиђено.

Акти из ст. 1. и 2. овог члана објављују се на свим 
језицима који су у службеној употреби у раду 
органа АП Војводине. У случају неусаглашености, 
меродаван је текст објављен на српском језику.

Ступање на снагу
Члан 66.

Покрајинска скупштинска одлука и други општи 
акти ступају на снагу најраније осмог дана од дана 
објављивања.

Акти из става 1. овог члана могу да ступе на снагу 
и даном објављивања ако за то постоје нарочито 
оправдани разлози, утврђени приликом њиховог 
доношења.

VII. ПРОМЕНА СТАТУТА

Предлог за промену Статута
Члан 67.

Предлог за промену Статута могу поднети: 
најмање једна трећина од укупног броја посланика, 
Покрајинска влада и радно тело Скупштине 
надлежно за питања уставно-правног положаја АП 
Војводине и најмање 40 000 бирача.

О предлогу за промену Статута одлучује Скупштина 
двотрећинском већином гласова од укупног броја 
посланика.

Утврђивање покрајинске скупштинске 
одлуке о промени Статута

Члан 68.

Ако Скупштина усвоји предлог за промену 
Статута, приступа се изради, односно разматрању  
покрајинске скупштинске одлуке о промени 
Статута.

Скупштина утврђује предлог  покрајинске 
скупштинске одлуке о промени Статута 
двотрећинском већином гласова од укупног броја 
посланика и доставља га Народној скупштини 
Републике Србије, ради давања сагласности.

VIII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 69.

За спровођење Статута донеће се  покрајинска 
скупштинска одлука.

Покрајинску скупштинску одлуку о спровођењу 
Статута доноси Скупштина двотрећинском већином 
гласова од укупног броја посланика.

Ступање на снагу
Члан 70.

Овај Статут ступа на снагу даном доношења одлуке 
о проглашењу у Скупштини.

21



BROJ 3354

KUDA IDE SRPSKA VOJVODINA?!

УСАГЛАШАВАЊЕ УСВОЈЕНОГ СТАТУТА 
СА НЕУСВОЈЕНИМ ЗАКОНОМ

КОРХЕЦА, члана Извршног већа и покрајинског 
секретара за прописе, управу и националне мањине. 

 . 

ПРЕДЛОГ

 На основу члана 122. став 7. Пословника 
Скупштине Аутономне Покрајине Војводине 
(«Службени лист АПВ», број: 23/02, 30/04,4/08 и 
13/09),

 Скупштина Аутономне Покрајине Војводине 
на седници  одражаној
_____________________ 2009. године, д о н е л а  је

З А К Љ У Ч А К 
О ПРАВНО-ТЕХНИЧКОМ УСАГАЛАШАВАЊУ 

ПРЕДЛОГА
СТАТУТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ
ЗАКОНА О УТВРЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОСТИ 

АУТОНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

I

 У циљу усаглашавања са Предлогом Закона 
о утврђивању надлежнсти Аутономне Покрајине 
Војводине, у тексту Предлога Статута Аутономне 
Покрајине Војводине који је Скупштина Аутономне 
Покрајине Војводине утврдила на седници одржаној 
14. октобра 2008. године, у року предвиђеном чланом 
10. став 2. Уставног закона за спровођење Устава 
Републике Србије и доставила Народној скупштини 
Републике Србије ради давања сагласноти, утврђују се 
правно- техничке исправке.

II 

 Правно-техничке исправке у тексту Предлога 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

И З В Р Ш Н О    В Е Ћ Е
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

21 000 НОВИ САД
Булевар Михајла Пупина 16

    Број: 010-00011/2009
Дана: 05.новембра 2009. године

ПРЕДСЕДНИКУ СКУПШТИНЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине, на 
91. седници одржаној 5. новембра 2009.. године, 
размотрило је и у т в р д и л о  ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА 
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ О ПРАВНО-
ТЕХНИЧКОМ УСАГЛАШАВАЊУ ПРЕДЛОГА 
СТАТУТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКОНА О 
УТВРЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОСТИ АУТОНОМНЕ 
ПОКРАЈИНЕ  ВОЈВОДИНЕ   и закључило да исти 
упути Скупштини Аутономне Покрајине Војводине, 
на разматрање и доношење по хитном поступку, у 
смислу члана 151. Пословника Скупштине Аутономне 
Покрајине Војводине.

Извршно веће предлаже да се наведени Закључак 
донесе по хитном поступку, из разлога синхронизованог 
стављања у процедуру Предлога Статута Аутономне 
Покрајине Војводине, с обзиром да се ради само о 
правно-техничким исправкама Предлога Статута 
Аутономне Покрајине Војводине.

Поводом овог Предлога закључка, Извршно веће је 
одредило за свог  п р е д с т а в н и к а  др. ТАМАША 
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Статута Аутономне Покрајине Војводине саставили су 
део овог закључка.

III

 Овлашћује се Одбор за прописе да утврђене 
правно-техничке исправке угради у текст Предлога 
Статута Аутономне Покрајине Војводине и пречишћен 
текст Предлога Статута Аутономне Покрајине 
Војводине упути Народној скупштини Републике 
Србије ради давања сагласности.

ПРАВНО-ТЕХНИЧКЕ ИСПРАВКЕ У ТЕКСТУ 
ПРЕДЛОГА СТАТУТА

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

I

 У члану 1. Предлога Статута Аутономне 
Покрајине Војводине ( у даљем тексту: Предлог 
Статута) став 2. мења се и гласи:

 «Војводина је регија у којој се традиционално 
негују европски принципи и вредности:»

II

 У члану 3. Предлога Статута ст. 4. и 5. мењају 
се и гласе:

 «Референдум је пуноважан ако је на њему 
гласала већина грађана који имају изборно право и 
пребивалиште на територији АП Војводине.
 Одлука на референдуму из става 4. овог члана је 
донета ако је за њу гласала већина утврђена законом.»

III

 У члану 6. Предлога Статута у другом реду, иза 
речи «друге» додаје се запета.

IV

 У члану 11. Предлога Статута став 1. брише се 
и додају се нови ст. 1. и 2. који гласе:

 «Имовина АП Војводине, као облика јавне 
својине, јесу ствари које на основу закона користе 
органи АП Војводине, установе и јавна предузећа чији 
је она оснивач и друге покретне и непокретне ствари, 
у складу са законом којим се уређује јавна својина».

 Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4.

V

 У члану16. став 2. Предлога Статута 
речи:»међународне уговоре» замењује се речима: 
«међународне споразуме».

VI

 У наслову, изнад члана 19. Предлога Статута, 
иза речи:»Правни» додају се речи: «и други».
 У члану 19. Предлога Статута у ставу 1. иза 
речи: «правне» додају се речи: « и друге».
 У члану 19. Предлога Статута у ставу 1. алинеја 
2. мења се и гласи: 
«- покрајинске скупштинске одлуке, у питањима која 
су непосредно, на основу Устава, надлежност АП 
Војводине или која су законом одређена као питања  
од покрајинског значаја;»
 У члану 19. став 1. у последњој алинеји, иза 
речи: «друге» реч: «правне» бришу се.

VII

 У члану 29. Предлога Статута, ставу 1. тачка 9. 
у алинеји 6. речи;  «и основном» бришу се.

VIII

 Члан 30. Предлога Статута, мења се и гласи:

«Члан 30.

 Скупштина АП Војводине може донети пропис 
за привремено извршавање републичког закона на 
територији покрајине, уколико надлежни републички 
органи нису донели такав правни акт у роковима 
предвиђеним законом.
 Покрајински правни акт којим се привремено 
регулише извршавање републичког закона престаје 
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да важи даном ступања на снагу одговарајућег 
републичког прописа.»

IX

 У члану 34. у ставу 1. алинеја 10. речи: 
« међународних уговора» замењује се речима:» 
међурегионалних споразума».

X

 У члану 48. у ставу 1. алинеја 15. 
речи: «међународне уговоре» замењује се 
речима:»међурегионалне споразуме».

XI

 Члан 70. Предлога Статута мења се и гласи: 

 «Овај статут ступа на снагу након доношења 
одлуке о проглашењу у Скупштини и објављивања у 
«Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине»;

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

 Ради усаглашавања текста Предлога Статута 
Аутономне Покрајине Војводине са Предлогом Закона 
о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине 
Војводине, предлаже се да Скупштина АП Војводине 
донесе Закључак о правно-техничком усаглашавању 
Предлога Статута Аутономне Покрајине Војводине 
са Предлогом Закона о утврђивању надлежности 
Аутономне Покрајине Војводине.

 Саставни део закључка чине и Правно-техничке 
исправке у тексту Предлога Статута Аутономне 
Покрајине Војводине.

 Истовремено, закључком се предлаже да се 
овласти Одбор за прописе Скупштине АП Војводине да 
сачини пречишћен текст Предлога Статута Аутономне 
Покрајине Војводине са уграђеним правно-техничким 
исправкама. 

НАКОН ПАР САТИ СТИЖЕ  ИЗ ИЗВРШНОГ 
ВЕЋА НОВИ ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О 
ПРАВНО-ТЕХНИЧКОМ УСАГЛАШАВАЊУ 
ПРЕДЛОГА СТАТУТА АУТОНОМНЕ 
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ 
ЗАКОНА О УТВРЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОСТИ  
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 
НА ОСНОВУ ЗАХТЕВА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ 
ПАРТИЈЕ СРБИЈЕ.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

И З В Р Ш Н О    В Е Ћ Е
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

21 000 НОВИ САД
Булевар Михајла Пупина 16

    Број: 010-00011/2009
Дана: 07.новембра 2009. године

ПРЕДСЕДНИКУ СКУПШТИНЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

У прилогу се доставља ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА 
О ПРАВНО-ТЕХНИЧКОМ УСАГЛАШАВАЊУ 
ПРЕДЛОГА СТАТУТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКОНА О 
УТВРЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОСТИ АУТОНОМНЕ 
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, који је Извршно веће 
утврдило на 92. седници одржаној 7. новембра 2009.  године, 
а којим се замењује текст ПРЕДЛОГА ЗАКЉУЧКА 
О ПРАВНО-ТЕХНИЧКОМ УСАГЛАШАВАЊУ 
ПРЕДЛОГА СТАТУТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКОНА О 
УТВРЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОСТИ АУТОНОМНЕ 
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, који Вам је достављен 
актом 010-000/2009 од 05. новембра 2009. године. 
   
 

ПРЕДЛОГ

На основу члана 122. став 7. Пословника Скупштине 
Аутономне Покрајине Војводине («Службени лист АПВ», 
број : 23/02, 30/04, 4/08 и 13/09),

 Скупштина Аутономне Покрајине Војводине 
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на седници одржаној _____________________ 2009. 
године,  
д о н е л а   ј е 

З А К Љ У Ч А К

О ПРАВНО-ТЕХНИЧКОМ УСАГЛАШАВАЊУ 
ПРЕДЛОГА

СТАТУТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 
СА ПРЕДЛОГОМ

ЗАКОНА О УТВРЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОСТИ 
АУТОНОМНЕ

ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

I

 У циљу усаглашавања са Предлогом Закона о 
утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине, 
у тексту Предлога Статута Аутономне Покрајине Војводине 
који је Скупштина Аутономне Покрајине Војводине 
утврдила на седници одржаној 14. октобра 2008. године, 
у року предвиђеном чланом 10. став 2 Уставног закона за 
спровођење Устава Републике Србије и доставила Народној 
скупштини Републике Србије ради давања сагласности, 
утврђују се правно-техничке исправке.

II

 Правно-техничке исправке у тексту Предлога 
Статута Аутономне Покрајине Војводине саставни су део 
овог закључка.

III

       Овлашћује се Одбор за прописе да утврђене правно-
техничке исправке угради у текст Предлога Статута 
Аутономне Покрајине Војводине и пречишћен текст 
Предлога Статута Аутономне Покрајине Војводине упути 
Народној скупштини Републике Србије ради давања 
сагласности.

ПРАВНО-ТЕХНИЧКЕ ИСПРАВКЕ У ТЕКСТУ 
ПРЕДЛОГА СТАТУТА

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

I

 Члан 1. Предлога Статута Аутономне Покрајине 
Војводине (у даљем тексту: Предлог Статута) мења се и 
гласи:

        «Војводина је аутономна покрајина грађанки и грађана 
( у даљем тексту: грађани) који у њој живе, у саставу 
Републике Србије».
 Војводина је регија у којој се традиционално негују 

вишекултуралност, вишеконфесионалност и други европски 
принципи и вредности.
 АП Војводина је неодвојиви део Републике Србије.

II

 Члан 3. Предлога Статута ст. 4 и 5. мењају се и 
гласе:

 «Референдум је пуноважан ако је на њему гласала 
већина грађана који имају изборно право и пребивалиште на 
територији АП Војводине.
 Одлука на референдуму из става 4. овог члана је 

донета ако је за њу гласала већина утврђена законом.»

III

  У члану 6. Предлога Статута у другом реду, иза 
речи «друге» додаје се запета.

IV 

 У члану 10. став 1. мења се и гласи: «Нови Сад је 
главни административни центар АП Војводине».

V

 У члану 11. Предлога Статута став 1. брише се и 
додају се нови ст. 1. и 2. који гласе:
 «Имовина АП Војводине, начин њеног коришћења 

и располагања уређује се законом.
 У својини АП Војводине, начин њеног коришћења 

и располагања уређује се законом.
 У својини АП Војводине, као облика јавне својине, 

јесу ствари које на основу закона користе органи АП 
Војводине, установе и јавна предузећа чији је она оснивач 
и друге покретне и непокретне ствари, у складу са законом 
којим се уређује јавна својина.»
Досадашњи ст. 2 и 3. постају ст. 3. и 4.
     

VI

 У наслову, изнад члана 19. Предлога Статута, иза 
речи «Правни» додају се речи: « и други». 

 У члану 19. Предлога Статута у ставу 1. иза речи 
«правне» додају се речи: «и друге».

 У члану 19. Предлога Статута у ставу 1. алинеја 2. 
мења се и гласи:
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 «-покрајинске скупштинске одлуке, у питањима која 
су непосредно, на основу Устава, надлежност АП Војводине 
или која су законом одређена као питања од покрајинског 
значаја;»

 У члану 19. став 1. у последњој алинеји, иза речи : 
«друге» реч:» правне» бришу се.

VII

У члану 29. Предлога Статута, ставу 1. тачка 9. у алинеји 6. 
речи: «и основном» бришу се.
 
У истом члану у тачки 2. алинеја 3. се брише.
 
У истом члану речи: «законом који одређује питања од 

покрајинског значаја» замењују се речју: « законом».

«Члан 30.»

 Скупштина АП Војводине може донети пропис за 
привремено извршавање републичког закона на територији 
покрајине, уколико надлежни републички органи нису 
донели такав правни акт у роковима предвиђеним законом.
 Покрајински правни акт којим се привремено 

регулише извршавање републичког закона престаје да 
важи даном ступања на снагу одговарајућег републичког 
прописа.

IX

У члану 16. став 2. Предлога Статута речи: «међународних 
уговора» замењују се речима: «међурегионалних 
споразума», а став 4. се допуњује са: АПВ може основати 
представништва у регионима Европе и у Бриселу, уз 
сагласност Владе Републике Србије, ради финансијске 
промоције, унапређивања својих привредних, научних 
, образовних и туристичких капацитета, у Уставом и 
законом.

 У Члану 34. у ставу 1. алинеја 10. речи: 
«међународних уговора» замењују се речима: « 
међурегионалних споразума».

 У члану 48. у ставу 1. алинеја 15. речи: «међународне 
уговоре» замењују се речима «међурегионалне споразуме».
   

X

 Члан 63. мења се и гласи:

 «АПВ има изворне приходе којима финансира своје 
надлежности чију стопу самостално утврђује Скупштина 
АПВ својом одлуком у складу са законом којим се уређује 
финансирање АПВ.

 АП Војводина своје приходе стиче:

наплатом пореза, такса и других накнада;
приходима од имовине чији је титулар;
учешћем у приходима јавниах предузећа и установа;
јавним зајмовина;
комерцијалним зајмовина и кредитима;
трансфером буџетских средстава;
примањем донација и других давања без накнаде;
из других извора у складу са законом којим се уређује 

финансирање АПВ.

Приходом АП Војводине сматра се и допунски трансфер из 
буџета Републике Србије.

XI

 Члан 70. Предлога Статута мења се и гласи:

 «Овај Статут ступа на снагу након доношења одлуке 
о проглашењу у Скупштини и објављивања у «Службеном 
листу Аутономне Покрајине Војводине».

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 Ради усаглашавања текста Предлога Аутономне 
Покрајине Војводине са Предлогом Закона о утврђивању 
надлежности Аутономне Покрајине Војводине, предлаже 
се да Скупштина АП Војводине донесе Закључак о правно-
техничком усагшавању Предлога Статута Аутономне 
Покрајине Војводине са Предлогом о утврђивању 
надлежности Аутономне Покрајине Војводине.

 Саставни део закључка чине и Правно-техничке 
исправке у тексту Предлога Статута Аутономне Покрајине 
Војводине.

 Истовремено, закључком се предлаже да се овласти 
Одбор за прописе Скупштине АП Војводине да сачини 
пречишћен текст Предлога Статута Аутономне Покрајине 
Војводине са уграђеним правно-техничким исправкама.
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НАЦРТ ЗАКОНА 
О УТВРЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОСТИ 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
(Преузето са веб-странице Владе републике Србије)

I.ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим законом утврђују се надлежности Аутономне 
Покрајине Војводине (у даљем тексту: АП 
Војводина) и уређују друга питања од значаја за 
положај АП Војводине.

Члан 2.

 АП Војводина, у складу са Уставом 
Републике Србије (у даљем тексту: Устав) и 
Статутом АП Војводине (у даљем тексту: Статут), 
уређује надлежност, избор, организацију и рад 
органа и служби које оснива.
 У поступку доношења закона водиће се 
рачуна о достигнутом нивоу права грађана на 
покрајинску аутономију.

Међурегионална сарадња

Члан 3.

АП Војводина сарађује са одговарајућим 
територијалним заједницама других држава, у 
оквиру спољне политике Републике Србије, уз 
поштовање територијалног јединства и правног 
поретка Републике Србије.
АП Војводина закључује међурегионалне 
споразуме у оквиру своје надлежности.
АП Војводина, као регија у којој се традиционално 
негују европски принципи и вредности, може бити 
члан европских и светских удружења региона 
и у оквиру своје надлежности може основати 
представништва у регионима Европе, односно у 
Бриселу, у складу са законом и Статутом.

Територија и симболи АП Војводине

Члан 4.

Територију АП Војводине чине територије 

јединица локалних самоуправа у њеним 
географским областима (Бачка, Банат и Срем), 
утврђене законом.
Територија АП Војводине не може се мењати 
без сагласности њених грађана, изражене на 
референдуму, у складу са законом.
Референдум је пуноважан ако је на њему гласала 
већина грађана који имају изборно право и 
пребивалиште на територији АП Војводине.
Одлука на референдуму из става 2. овог члана 
јесте донета ако је за њу гласала већина утврђена 
законом, односно Статутом у складу са законом.
Град Нови Сад је главни, административни центар 
и седиште органа АП Војводине.
 АП Војводина утврђује симболе АП 
Војводине и начин њиховог коришћења, у складу 
са Уставом и Статутом.

Међусобни однос републичких и покрајинских 
органа

Члан 5.

У остваривању надлежности утврђених овим и 
другим законом, органи АП Војводине остварују 
сарадњу са републичким органима и органима 
јединице локалне самоуправе.
При извршавању закона и других прописа 
Републике Србије међусобни односи органа 
Републике Србије и органа АП Војводине заснивају 
се на Уставом и законом утврђеним правима 
и обавезама републичких органа, односно на 
Уставом, законом и Статутом утврђеним правима 
и обавезама органа АП Војводине.
Ради законитог, успешног и несметаног обављања 
послова из надлежности АП Војводине, Влада, на 
иницијативу извршног органа АП Војводине, може 
основати Сталну мешовиту комисију састављену 
од представника Владе и извршног органа АП 
Војводине.
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Заштита покрајинских посланика и других 
функционера

Члан 6. 

 Посланик Скупштине АП Војводине не 
може бити позван на кривичну одговорност, 
притворен или кажњен због изнетог мишљења или 
давања гласа на седници Скупштине АП Војводине 
или њених радних тела.
 Председник и члан извршног органа АП 
Војводине не одговарају за мишљење изнето на 
седници тог органа или Скупштине АП Војводине 
или за гласање на седници извршног органа АП 
Војводине.

Имовина АП Војводине

Члан 7.

Имовина АП Војводине, начин њеног коришћења 
и располагања уређују се законом. 
У својини АП Војводине, као облику јавне својине, 
јесу ствари које на основу закона користе органи 
АП Војводине, јавна предузећа и установе чији 
је она оснивач и друге покретне и непокретне 
ствари, у складу са законом којим се уређује јавна 
својина. 

Финансирање надлежности АП Војводине

Члан 8.

 АП Војводина има изворне приходе којима 
финансира своје надлежности.
 Врсте и висина изворних прихода АП 
Војводине одређују се посебним законом.
 Средства за вршење поверених послова 
обезбеђује Република Србија.

II.НАДЛЕЖНОСТИ АП ВОЈВОДИНЕ

Питања од покрајинског значаја и контрола 
уставности и законитости

Члан 9.

Питања од покрајинског значаја АП Војводина 
уређује својим актима, у областима које су у 
складу са Уставом и законом у надлежности АП 
Војводине, односно које су законом одређене као 
питања од покрајинског значаја. 
Акти из става 1. овог члана доносе се у складу са 

Уставом, потврђеним међународним уговорима, 
законом и Статутом АП Војводине.
Уколико надлежни орган Републике Србије не 
донесе пропис за извршавање закона у року 
утврђеном тим законом, АП Војводина може, у 
областима из става 1. овог члана, својим актом, у 
оквиру законског овлашћења за доношење извршног 
прописа, привремено уредити извршавање закона 
на територији АП Војводине.
Акт органа АП Војводине из става 3. овог 
члана престаје да важи даном ступања на снагу 
одговарајућег прописа надлежног органа Републике 
Србије.  Влада може, у складу са Уставом и 
законом, пред Уставним судом покренути поступак 
за оцену уставности или законитости одлуке АП 
Војводине, пре њеног ступања на снагу. У том 
случају, Уставни суд може, до доношења своје 
одлуке, одложити ступање на снагу оспорене 
одлуке АП Војводине, у складу са Уставом и 
законом.  
 Влада односно други овлашћени предлагач 
може покренути поступак за оцењивање уставности 
или законитости општег акта АП Војводине, у 
складу са Уставом и законом. 
 Извршење појединачног акта или радње 
органа АП Војводине која је предузета на основу 
општег акта органа АП Војводине чија се уставност 
или законитост оцењује ─ може бити обустављено, 
у складу са Уставом и законом. 

1. Просторно планирање, регионални развој и 
изградња објеката 

Члан 10.

АП Војводина, преко својих органа, у области 
просторног планирања и регионалног развоја, у 
складу са законом:
1)уређује развојно планирање, у складу са 
економском политиком и стратегијом регионалног 
развоја Републике Србије;
2)доноси одлуку о изради регионалних просторних 
планова и просторних планова посебне намене за 
подручја на територији АП Војводине;
3)доноси регионалне просторне планове и 
просторне планове посебне намене за подручја на 
територији АП Војводине;
4)образује комисију која врши стручну контролу 
регионалних просторних планова и просторних 
планова посебне намене за подручја на територији 
АП Војводине;
5)предлаже једну трећину чланова комисије 
која врши стручну контролу просторних и 
урбанистичких планова у јединици локалне 
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самоуправе са територије АП Војводине;
6)даје сагласност на просторне и урбанистичке 
планове јединица локалне самоуправе са територије 
АП Војводине;
7)предлаже мере и активности за Програм 
имплементације Просторног плана Републике 
Србије за територију АП Војводине;
8)прати спровођење Програма имплементације 
Просторног плана Републике Србије за територију 
АП Војводине;
9)доноси програм мера и активности за спровођење 
регионалног просторног плана АП Војводине;
10)прати спровођење програма мера и активности 
за спровођење регионалног просторног плана АП 
Војводине;
11)доноси програм мера и активности за 
спровођење просторног плана посебне намене за 
подручја на територији АП Војводине;
12)прати спровођење програма мера и активности 
за спровођење просторног плана посебне намене 
за подручја на територији АП Војводине;
13)прати спровођење програма мера и активности 
за равномерни регионални развој;
14)оснива развојну банку АП Војводине, у складу 
са законом којим се уређује оснивање, пословање 
и организација банака;
15)развија административне капацитете 
покрајинске управе и локалне самоуправе с циљем 
успешног коришћења структурних и кохезионих 
фондова Европске уније.

Члан 11. 

АП Војводина, преко својих органа, у области 
просторног и урбанистичког планирања и изградње 
објеката, у складу са законом:
1)издаје дозволе за изградњу и употребу објеката 
чије је издавање у надлежности министарства 
надлежног за послове урбанизма и грађевинарства 
а који се у целини граде на територији АП 
Војводине;
2)решава по жалби против решења општинске, 
односно градске управе са    територије АП 
Војводине из области урбанизма и изградње 
објеката; 
3)врши инспекцијски надзор у области просторног 
планирања и урбанизма на територији АП 
Војводине; 
4)врши инспекцијски надзор у области изградње 
објеката;
5)учествује у раду комисија и радних тела које 
образује министар надлежан за послове урбанизма 
и грађевинарства;
6)даје мишљење на статут и опште акте Републичке 

агенције за просторно планирање и Инжењерске 
коморе Србије.
Послови из става 1. тач. 1)─4) овог члана врше се 
као поверени. 

Члан 12. 

АП Војводина, преко својих органа, у складу са 
законом којим се уређује област становања, решава 
по жалби против решења општинске, односно 
градске управе на територији АП Војводине. 
Послови из става 1. овог члана врше се као 
поверени.

2. Пољопривреда

Члан 13.

АП Војводина, преко својих органа, у области 
пољопривреде и руралног развоја, у складу са 
законом: 
1)доноси, спроводи и надзире мере аграрне 
политике и мере руралног развоја;
2)остварује средства од коришћења 
пољопривредног земљишта на територији АП 
Војводине у складу са законом и прописује услове 
и начин расподеле и коришћења тих средстава;
3)образује посебан буџет, фондове или друге 
облике организовања у које се усмеравају средства 
из тачке 2) овог члана; 
4)утврђује стручне послове на унапређењу 
пољопривредне производње и  оснива  
пољопривредне службе за обављање тих послова; 
5)преузима оснивачка права над пољопривредним 
службама основаним на територији АП 
Војводине;
6)оснива прогнозно-извештајну службу; 
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7)предлаже надлежном министарству услове извоза 
и увоза одређених пољопривредних производа.

Члан 14.

АП Војводина, преко својих органа, у области 
коришћења пољопривредног земљишта, у складу 
са законом, решава по жалби против решења 
општинске, односно градске управе на територији 
АП Војводине.
Послови из става 1. овог члана врше се као 
поверени. 

Сточарство и ветеринарство

Члан 15.

АП Војводина, преко својих органа, у области 
сточарства и ветеринарства, у складу са законом:
1)доноси Дугорочни програм мера за спровођење 
одгајивачког програма за територију АП Војводине, 
у складу са јединственим програмом Републике 
Србије; 
2)образује Научно-стручни савет за  сточарствo;
3)доноси годишњи програм мера за спровођење 
одгајивачког програма из тачке 1) овог става на 
територији АП Војводине;
4)даје сагласност за коришћење у репродукцији 
квалитетне приплодне стоке и пчела за територију 
АП Војводине;
5)утврђује испуњеност услова рада на селекцији 
стоке на територији АП Војводине;
6)одређује овлашћену одгајивачку организацију 
на територији АП Војводине за вођење селекције 
у сточарству;
7)даје сагласност овлашћеним одгајивачким 
организацијама о поверавању контроле над 
производњом у сточарству;
8)прима и обрађује документацију за доделу 
подстицајних и других средстава из буџета АП 
Војводине у области сточарства.
Послови из става 1. тач. 4)─7) врше се као 
поверени.

3. Водопривреда

Члан 16.

АП Војводина, преко својих органа, у области 
водопривреде, у складу са законом:
1)уређује водопривредну делатност за територију 
АП Војводине, осим у делу заштите вода од 
загађења ради заштите здравља људи, животињског 
и биљног света и заштите животне средине;  

2)доноси, спроводи и надзире редовне и ванредне 
мере одбране од спољних и унутрашњих вода у 
складу са усвојеним плановима АП Војводине и 
Републике Србије;
3)управља водним ресурсима и вештачким 
и природним водотоцима на територији АП 
Војводине; 
4)доноси водопривредну основу за територију АП 
Војводине, у складу са водопривредном основом 
Републике Србије; 
5)оснива јавно предузеће за газдовање водама на 
територији АП Војводине;
6)врши инспекцијски надзор у области 
водопривреде на територији АП Војводине.
Послови из става 1. тачка 6) овог члана врше се 
као поверени.

Члан 17.

АП Војводина, преко својих органа, у области 
вода, у складу са законом: 
1)убира средства од накнада за коришћење и 
употребу вода чију висину утврђује Влада; 
2)издаје водопривредне услове, водопривредну 
сагласност и водопривредну  дозволу за објекте и 
радове на територији АП Војводине.
Послови из става 1. овог члана врше се као 
поверени.

4. Шумарство

Члан 18.

АП Војводина, преко својих органа, у области 
шумарства, у складу са законом: 
1)уређује шумарство на територији АП Војводине 
и обезбеђује остваривање јавног интереса у овој 
области;
2)оснива јавно предузеће за газдовање шумама на 
територији АП Војводине;
3)врши послове инспекцијског надзора у овој 
области, изузев инспекцијског надзора на 
граничном прелазу.
Послови из става 1. тачка 3) овог члана врше се 
као поверени.

5. Ловство и рибарство

Члан 19.

АП Војводина, преко својих органа, уређује лов на 
територији АП Војводине, у складу са законом.
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Члан 20.

АП Војводина, преко својих органа, у области 
ловства, у складу са законом: 
1)доноси програм унапређења, заштите и гајења 
дивљачи за територију АП Војводине, у складу са 
јединственим Програмом за подручје Републике 
Србије; 
2)установљава и даје сагласност за газдовање 
ловиштима на територији АП Војводине; 
3)даје сагласност на ловне основе ловишта на 
територији АП Војводине;
4)обавља послове инспекцијског надзора у 
области ловства, изузев инспекцијског надзора 
над прометом дивљачи, прометом производа 
животињског порекла и здравственим стањем 
дивљачи.
Послови из става 1. овог члана врше се као 
поверени.

Члан 21.

АП Војводина, преко својих органа, уређује 
риболов на територији АП Војводина, у складу са 
законом.

Члан 22.

АП Војводина, преко својих органа, у области 
рибарства, у складу са законом: 
1)даје сагласност на програме унапређења 
рибарства на рибарским подручјима на територији 
АП Војводине; 
2)уступа на коришћење рибарска подручја на 
територији АП Војводине; 
3)убира средства од накнада за коришћење 
рибарског подручја на територији АП Војводине;
4)обавља послове инспекцијског надзора у области 
заштите и одрживог коришћења рибљег фонда 
корисника рибарских подручја у заштићеним 
природним добрима на територији АП Војводине 
и промета риба на територији АП Војводине.
Послови из става 1. овог члана врше се као 
поверени. 

6. Туризам, угоститељство, бање и лечилишта

Члан 23.

АП Војводина, преко својих органа, у области 
туризма, угоститељства, бања и лечилишта, у 
складу са законом:
1)уређује планирање и развој туризма за територију 
АП Војводине, у складу са Стратегијом развоја 
туризма Републике Србије;

2)доноси Стратегију развоја туризма АП Војводине, 
у складу са Стратегијом развоја туризма Републике 
Србије, као и програме за њено спровођење;
3)предлаже Влади акт о проглашењу туристичког 
простора на територији АП Војводине;
4)предлаже члана Комисије за категоризацију 
туристичких места;
5)оснива Туристичку организацију АП Војводине 
и друге организације за унапређивање и развој 
туризма;
6)уређује коришћење минералних и термалних 
вода, балнеолошких и климатских ресурса и 
може оснивати бање и лечилишта на територији 
АП Војводине, у складу са Стратегијом развоја 
туризма Републике Србије. 
 

Члан 24.

АП Војводина, преко својих органа, у области 
туризма, у складу са законом, организује полагање 
стручног испита за локалног туристичког водича и 
туристичког пратиоца за подручје АП Војводине.
Послови из става 1. овог члана врше се као 
поверени.

7. Заштита животне средине

Члан 25.

АП Војводина, преко својих органа, у области 
заштите животне средине, у складу са законом:
1)уређује, унапређује и обезбеђује заштиту 
животне средине за територију АП Војводине;
2)доноси акт о стављању природног добра под 
заштиту, у складу са законом којим се уређује 
заштита природе; 
3)доноси програм заштите животне средине 
на својој територији у складу са Националним 
програмом, акционим и санационим планом и 
својим интересима и специфичностима;
4)доноси планове и програме управљања 
природним ресурсима и добрима у складу са 
стратешким документима;
5)врши контролу коришћења и заштиту природних 
ресурса и добара на територији АП Војводине;
6)обезбеђује континуалну контролу и праћење 
стања животне средине (мониторинг) и доноси 
програм мониторинга на својој територији који 
мора бити у складу са програмом мониторинга 
који доноси Влада за период од две године;
7)даје услове за обезбеђење мера и услова 
заштите животне средине, на захтев органа 
надлежног за припрему и доношење просторних 
и урбанистичких планова, а на основу услова и 
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мишљења надлежних стручних организација;
8)учествује у поступку припреме и доношења 
просторних и урбанистичких планова и других 
планова;
9)доноси екстерни план заштите од удеса, који 
је саставни део плана за реаговање у ванредним 
ситуацијама на основу надлежности из прописа 
којим се уређује материја заштите и спасавања;
10)у случају удеса, проглашава стање угрожености 
животне средине на територији АП Војводине, 
у складу са законом којим се уређује заштита 
животне средине;
11)оснива буџетски фонд у складу са прописом 
којим се уређује буџетски систем, који ће се 
финансирати из прихода остварених на територији 
АП Војводине.
 

Покрајински завод за заштиту природе

Члан 26.

 АП Војводина, преко својих органа, оснива  
Покрајински завод за заштиту природе, ради 
обављања послова заштите природе и природних 
добара која се у целини налазе на територији АП 
Војводине. 

Национални парк Фрушка гора

Члан 27.

 АП Војводина, преко својих органа, оснива 
јавно предузеће за управљање Националним 
парком Фрушка гора.
 Даном почетка рада јавно предузеће за 
управљање Националним парком Фрушка гора 
преузима права, обавезе, запослене и средства 
Јавног предузећа „Национални парк Фрушка гора” 
са седиштем у Сремској Каменици.

Члан 28.

 АП Војводина, преко својих органа, у 
области заштите и унапређења животне средине, 
у складу са законом:
1)врши инспекцијски надзор у области заштите 
животне средине и предузима мере за отклањање 
незаконитости у тој области, осим инспекцијског 
надзора: 
- у случају удеса,
- у области јонизујућег зрачења,
- над прекограничним кретањем роба које подлежу 
надлежности републичке инспекције за заштиту 
животне средине, као и над испуњеношћу услова 

оператера за добијање дозволе за прекогранично 
кретање роба (радиоактивност, отпад, отрови, 
супстанце које оштећују озонски омотач, заштићене 
биљне и животињске врсте), 
- над одређеним објектима на територији АП 
Војводине, који ће бити одређени посебним 
актом; 
2)даје сагласност на студију о процени утицаја на 
животну средину, за пројекте за које одобрење за 
изградњу издаје надлежни покрајински орган за 
послове урбанизма; 
3)даје сагласност на извештај о стратешкој процени 
утицаја на животну средину за територију АП 
Војводине; 
4)издаје интегрисане дозволе за постројења и 
активности за која дозволу и одобрење за изградњу 
и почетак рада, односно извођење или обављање 
активности, издаје други надлежни покрајински 
орган; 
5)даје претходну сагласност у поступку доношења 
основа, планова и програма заштите и унапређивања 
заштићеног природног добра, флоре и фауне, шума 
и вода на територији АП Војводине;
6)образује информациони систем за заштиту и 
унапређење животне средине, као део јединственог 
информационог система Републике Србије;
7)решава по жалби против решења општинске, 
односно градске управе на територији АП 
Војводине;
8)врши инспекцијски надзор над коришћењем и 
заштитом природних добара и ресурса.

Послови из става 1. овог члана врше се као 
поверени.

8. Индустрија и занатство

Члан 29.

АП Војводина преко својих органа, у области 
индустрије и занатства, у складу са законом:
1)доноси план и програм равномерног привредног 
развоја АП Војводине, у складу с планом развоја 
Републике Србије;
2)утврђује старе занате који су својствени подручју 
АП Војводине и утврђује и обезбеђује мере за 
њихово унапређење и развој.

9. Друмски, речни и железнички саобраћај

Члан 30.

АП Војводина преко својих органа, у области 
друмског, речног и железничког саобраћаја, у 
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складу са  законом:
1)уређује и обезбеђује услове и начин управљања, 
заштите, одржавања и финансирања државних 
путева II реда на територији АП Војводине;
2)уређује и обезбеђује унутрашњи пловидбени 
превоз, безбедност пловидбе, услове и начин 
коришћења, одржавања, обележавања и заштите 
унутрашњих пловних путева, осим пловних путева 
на којима важи међународни и међудржавни режим 
пловидбе,  пристаништа, зимовника и сидришта, 
чамаца и пловећих постројења и поступањa у 
случају пловидбеног удеса на територији АП 
Војводине.

Члан 31.

АП Војводина, преко својих органа, у области 
јавних путева, друмског, речног и железничког 
саобраћаја, у складу са законом, врши инспекцијски 
надзор на територији АП Војводине.
Послови из става 1. овог члана врше се као 
поверени. 

10. Приређивање сајмова и других привредних 
манифестацијa

Члан 32.

АП Војводина, преко својих органа, у области 
приређивања сајмова и других привредних 
манифестација, у складу са законом:
1)уређује сајмове и друге привредне манифестације 
од покрајинског значаја;
2)уређује оснивање, категоризацију и начин рада 
сајамских центара и утврђује мрежу сајамских и 
других привредних манифестација на територији 
АП Војводине.

11. Просвета

Предшколско и основно образовање и 
васпитање

Члан 33.

АП Војводина, преко својих органа, у области 
предшколског и основног образовања и васпитања, 
у складу са законом:
1)оснива установе предшколског и обавезног 
основног образовања и васпитања на територији 
АП Војводине;
2)даје сагласност на акт о мрежи основних 
школа који доноси скупштина јединице локалне 
самоуправе на основу критеријума које утврди 

Влада;
3)даје сагласност на организовање издвојеног 
одељења установе ван седишта;
4)одлучује о верификацији установе на територији 
АП Војводине; 
5)даје сагласност на одлуку о проширењу 
делатности установе, чији је оснивач Република 
Србија, АП Војводина или јединица локалне 
самоуправе;
6)даје сагласност на одлуку органа управљања 
о промени назива или седишта установе чији је 
оснивач Република Србија, АП Војводина или 
јединица локалне самоуправе;
7)одређује школе у којима ученици имају право  
да заврше започето образовање, уколико се школа 
укида у складу са законом;
8)именује привремени орган управљања установе, 
ако чланове органа управљања не именује јединица 
локалне самоуправе до истека мандата претходно  
именованим члановима органа управљања;
9)даје или одбија сагласност на одлуку о избору 
директора установе;
10)поставља вршиоца дужности директора 
установе у случајевима утврђеним законом;
11)даје или одбија сагласност на одлуку о 
разрешењу директора установе пре истека мандата 
због повреда закона;
12)прописује школски календар за основне школе 
на територији АП Војводине;
13)даје одобрење на који ће начин школа 
надокнадити пропуштен рад у случају да дође до 
прекида образовно-васпитног рада;
14)преко покрајинског просветног инспектора 
обавља надзор над  радом установа на територији 
АП Војводине и:
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- врши непосредан инспекцијски надзор над 
установама у општини, односно граду који није 
организовао овај надзор;
- даје инструкције општини, односно граду за 
обављање инспекцијског надзора;
- припрема покрајинском секретару предлог 
решења по жалби против првостепеног решења 
општинске, односно градске управе донетог у 
вршењу инспекцијског надзора;
- остварује непосредан надзор над радом општинске, 
односно градске инспекције, издаје обавезне 
инструкције за извршавање закона и других 
прописа и контролише њихово извршавање;
- одузима овлашћење поједином инспектору 
који послове не обавља благовремено, стручно, 
законито и савесно и предлаже утврђивање 
одговорности у органу којем је поверено вршење 
инспекцијског надзора;
- организује заједничке акције са инспекторима у 
органима којима је поверено вршење инспекцијског 
надзора;
- тражи извештаје, податке и обавештења о 
вршењу поверених послова инспекцијског надзора 
и обавља друге послове у складу са законом којим 
се на општи начин уређује инспекцијски надзор;
15)даје сагласност за реализацију наставе и 
остваривање школског програма на језицима 
националних мањина за мање од 15 ученика у 
установама на територији АП Војводине;
16)даје сагласност на оснивање заједничке стручне 
службе за све основне школе на територији 
општине;
17)врши нострификацију и признавање 
еквиваленције сведочанстава и диплома стечених 
у иностранству;
18)даје мишљење у поступку доношења наставних 
планова и програма;
19)доноси наставне програме за језике националних 
мањина;
20)одобрава уџбенике и наставна средства за језике 
националних мањина;
21) споразумно са надлежним министром доноси 
наставне планове и програме из појединих 
предмета од интереса за националне мањине и 
утврђује услове и начин организовања наставе на 
језицима  националних мањина;
22) споразумно са надлежним министром одобрава 
уџбенике и наставна средства за поједине предмете 
од интереса за националне мањине;
23)образује комисију и организује полагање испита 
за директора установе; 
24)образује комисију и организује полагање испита 
за лиценцу за наставнике, васпитаче и стручне 
сараднике; 

25)образује комисију и организује полагање 
стручног испита за секретара установе;
26)сарађује са министарством надлежним за 
послове образовања у поступку формирања 
школске управе.
Послови из тач. 23), 24) и 25) овог члана обављају 
се на јединствен начин и под једнаким условима, 
које у складу са законом, прописује надлежни 
министар за целу територију Републике Србије.
Послови из става 1. овог члана врше се као 
поверени, изузев тачке 1),  тач. 18) ─22) и тачке 
26).

Средње образовање и васпитање

Члан 34.

АП Војводина, преко својих органа, у области 
средњег образовања и васпитања у складу са 
законом:
1)оснива установе средњег образовања и васпитања 
на територији АП Војводине;
2)утврђује мрежу средњих школа на територији 
АП Војводине;
3)утврђује број ученика за упис у средњу школу; 
4)даје сагласност на организовање издвојеног 
одељења установе ван седишта;
5)одлучује о верификацији установе на територији 
АП Војводине; 
6)даје сагласност на одлуку о проширењу 
делатности установе чији је оснивач Република 
Србија, АП Војводина или јединица локалне 
самоуправе;
7)даје сагласност на одлуку органа управљања 
о промени назива или седишта установе чији је 
оснивач Република Србија, АП Војводина или 
јединица локалне самоуправе;
8)одређује школе у којима ученици имају право  
да заврше започето образовање, уколико се школа 
укида у складу са законом;
9)именује привремени орган управљања установе, 
ако чланове органа управљања не именује јединица 
локалне самоуправе до истека мандата претходно  
именованим члановима органа управљања;
10)даје или одбија сагласност на одлуку о избору 
директора установе;
11)поставља вршиоца дужности директора 
установе у случајевима утврђеним законом;
12)даје или одбија сагласност на одлуку о 
разрешењу директора установе пре истека мандата 
због повреда закона;
13)прописује школски календар за средње школе 
на територији АП Војводине;
14)даје одобрење на који ће начин школа 
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надокнадити пропуштен рад у случају да дође до 
прекида образовно-васпитног рада;
15)преко покрајинског просветног инспектора 
обавља надзор над радом установа на територији 
АП Војводине и:
- врши инспекцијски надзор над установама у 
општини, односно граду који није организовао 
овај надзор;
- даје инструкције општини, односно граду за 
обављање инспекцијског надзора;
- припрема покрајинском секретару предлог 
решења по жалби против првостепеног решења 
општинске, односно градске управе донетог у 
вршењу инспекцијског надзора;
- остварује непосредан надзор над радом општинске, 
односно градске инспекције, издаје обавезне 
инструкције за извршавање закона и других 
прописа и контролише њихово извршавање;
- одузима овлашћење поједином инспектору 
који послове не обавља благовремено, стручно, 
законито и савесно и предлаже утврђивање 
одговорности у органу којем је поверено вршење 
инспекцијског надзора;
- организује заједничке акције са инспекторима у 
органима којима је поверено вршење инспекцијског 
надзора;
- тражи извештаје, податке и обавештења о 
вршењу поверених послова инспекцијског надзора 
и обавља друге послове у складу са законом којим 
се на општи начин уређује инспекцијски надзор;
16)даје сагласност за реализацију наставе и 
остваривање школског програма на језицима 
националних мањина за мање од 15 ученика у 
установама на територији АП Војводине; 
17)утврђује висину школарине за лица која су стекла 
средње образовање, а желе да се преквалификују 
или доквалификују, стекну специјалистичко или 
мајсторско образовање;
18)даје сагласност на број ученика за стицање 
стручне оспособљености, преквалификације, 
доквалификације и специјализације;
19)врши нострификацију и признавање 
еквиваленције сведочанстава и диплома стечених 
у иностранству;
20)води поступак за заштиту права ученика;
21)даје мишљење у поступку доношења наставних 
планова и програма;
22)доноси наставне програме за језике националних 
мањина; 
23)одобрава уџбенике и наставна средства за језике 
националних мањина;
24)споразумно са надлежним министром доноси 
наставне планове и програме из појединих 
предмета од интереса за националне мањине и 

утврђује услове и начин организовања наставе на 
језицима  националних мањина;
25)споразумно са надлежним министром одобрава 
уџбенике и наставна средства за поједине предмете 
од интереса за националне мањине;
26)за средње школе од посебног интереса за 
Републику Србију и уникатне школе предлаже  
скупштини јединице  локалне самоуправе три 
истакнута представника привредне коморе, 
удружења послодаваца, Националне службе за 
запошљавање, синдиката и других заинтересованих 
за рад школе за чланове школског одбора; 
27)образује комисију и организује полагање испита 
за директора установе; 
28)образује комисију и организује полагање испита 
за лиценцу за наставнике, васпитаче и стручне 
сараднике; 
29)образује комисију и организује полагање 
стручног испита за секретара установе;
30)сарађује са министарством надлежним за 
послове образовања у поступку формирања 
школске управе.
Послови из става 1. тач. 27), 28) и 29) овог члана 
обављају се на јединствен начин и под једнаким 
условима, које у складу са законом, прописује 
надлежни министар за целу територију Републике 
Србије.
Послови из става 1. овог члана врше се као 
поверени, изузев тачке 1), тач. 21)─25) и тачке 
30).

Високо образовање

Члан 35.

            АП Војводина, преко својих органа, у области  
високог образовања, у складу са законом: 
1)предлаже члана Националног савета за високо 
образовање;
2)издаје дозволе за рад високошколским установама 
на територији АП Војводине;
3)врши инспекцијски надзор и надзор над 
законитошћу рада високошколске установе на 
територији АП Војводине; 
4)оснива самосталне високошколске установе;
5)у случају престанка рада високошколске 
установе због одузимања дозволе за рад или 
другог разлога, на предлог Националног савета за 
високо образовање доноси акт којим се обезбеђује 
завршетак студија студентима те високошколске 
установе;
6)доноси одлуке о промени назива, седишта и 
статусне промене за самосталне високошколске 
установе чији је оснивач АП Војводина;
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7)доноси одлуку о укидању високошколске 
установе чији је оснивач АП Војводина;  
8)именује представнике оснивача савета 
високошколске установе чији је оснивач АП 
Војводина;
9)доноси одлуку о броју студената за упис у прву 
годину студијског програма који се финансира из 
буџета за високошколску установу чији је оснивач 
АП Војводина, по прибављеном мишљењу 
високошколске установе и Националног савета 
за високо образовање, најкасније два месеца пре 
расписивања конкурса;
10)оглашава диплому ништавом ако је издата од 
неовлашћене организације;
11) издаје потврду да је архивска грађа уништена 
или нестала;
      12) прибавља податке о страној високошколској 
установи и домаћој високошколској установи за 
потребе вредновања страног, односно домаћег 
студијског програма. 
Послови из става 1. овог члана врше се као 
поверени, осим послова из тачке 1).

Ученички и студентски стандард

Члан 36.

АП Војводина, преко својих органа, у области  
ученичког и студентског стандарда, у складу са 
законом: 
1)утврђује мрежу домова ученика и студентских 
центара и других установа ученичког и студентског 
стандарда на територији АП Војводине;
2)оснива и укида установе ученичког и студентског 
стандарда на територији АП Војводине;
3)утврђује испуњеност услова за почетак рада 
и обављање делатности установа ученичког 
и студентског стандарда и одлучује о забрани 
њиховог рада на територији АП Војводине; 
4)одлучује по приговору на одлуке о пријему  
ученика и студената у установе ученичког и 
студентског стандарда;
5)решава о одузимању права ученика и студената, 
утврђених законом;
6)спроводи конкурс за пријем у домове ученика и 
студената;
7)утврђује начин и поступак расподеле места у 
домовима;
8)утврђује начин и поступак расподеле абонентских 
књижица;
9)утврђује услове за регресирање превоза ученика 
и студената у међуградском саобраћају;
10)даје сагласност на акт о организацији и 
систематизацији послова установа ученичког и 

студентског стандарда, у складу са нормативима 
и стандардима које прописује надлежни министар 
за целу територију Републике Србије;
11)именује и разрешава чланове управног и 
надзорног одбора у установама ученичког и 
студентског стандарда;
12)именује и разрешава директора установа 
ученичког и студентског стандарда;
      13) врши инспекцијски надзор и надзор над 
законитошћу рада установа.
Послови из става 1. овог члана врше се као 
поверени,  осим послова из тач. 7) и 8).

Неформално образовање одраслих

Члан 37.

АП Војводина, преко својих органа, у складу са 
законом и стратегијом развоја образовања одраслих 
у Републици Србији,  ближе уређује питања која 
се односе на организовано и институционално 
образовање изван школског система ради стручног 
оспособљавања и обуке одраслих на територији АП 
Војводине, као питања од покрајинског значаја. 

Образовање националних мањина

Члан 38.

АП Војводина, преко својих органа, ближе уређује 
и обезбеђује остваривање права националних 
мањина на територији АП Војводине на образовање 
на матерњем језику, на свим нивоима образовања, 
у складу са законом.

12. Спорт

Члан 39.

АП Војводина, преко својих органа, у области 
спорта, у складу са законом:
1)утврђује потребе и интересе грађана у области 
спорта на територији АП Војводине и обезбеђује 
средства за остваривање тих потреба и интереса; 
2)утврђује спортске објекте од интереса за АП 
Војводину и мерила за обезбеђивање средстава 
у буџету АП Војводине за њихову изградњу, 
опремање и одржавање; 
3)утврђује програме међународних спортских 
такмичења од интереса за АП Војводину; 
4)именује и разрешава директора, председника и 
чланове управног и надзорног одбора организација 
за обављање спортских делатности чији се 
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програми, којима се остварује интерес грађана у 
области спорта на територији АП Војводине, у 
целини или претежно финансирају из буџета АП 
Војводине; 
5)обезбеђује услове за рад, односно обављање 
делатности Покрајинског завода за спорт и других 
организација у области спорта чији је оснивач АП 
Војводина;
6)уређује и води евиденције у области спорта од 
значаја за АП Војводину. 
 Покрајински спортски савез предлаже 
покрајинском органу управе надлежном за 
послове спорта програме својих чланова којима се 
остварује интерес грађана из става 1. тачка 1) овог 
члана. 
 Програми из става 2. овог члана финансирају 
се из буџета АП Војводине.

Члан 40.

АП Војводина, преко својих органа, у области 
спорта, у складу са законом:
1)ближе уређује услове за обављање спортских 
делатности организација у области спорта са 
територије АП Војводине и утврђује испуњеност 
тих услова;
2)утврђује испуњеност услова за организовање 
спортских приредби на територији АП Војводине; 
3)уређује ближе услове и надзире коришћење 
јавних спортских терена и утврђује испуњеност 
услова за њихово коришћење;
4)врши инспекцијски надзор над радом 
организација и појединаца у области спорта са 
територије АП Војводине и над применом прописа 
којима је уређена област спорта;
5)обавља надзор над стручним радом у области 
спорта. 
Послови из става 1. овог члана врше се као 
поверени.

13. Култура

Члан 41.

АП Војводина, преко својих органа, у области 
културе, у складу са законом:
1)утврђује потребе и интерес грађана на територији 
АП Војводине у области културе и обезбеђује 
средства за њихово остваривање;
2)уређује потребе и интерес у области културе 
националних мањина и обезбеђује средства за 
њихово остваривање;
3)оснива архиве, музеје, библиотеке, позоришта, 
заводе и друге установе у области културе;

4)утврђује Програм културног развоја АП 
Војводине, у складу са Стратегијом културног 
развоја Републике Србије;
5)предлаже део Стратегије културног развоја 
Републике Србије за територију АП Војводине;
6)утврђује награде и уређује начин и поступак 
њихове доделе за подстицај културног 
стваралаштва у појединим областима културе, 
односно за посебан допринос у области културног 
стваралаштва;
7)остварује међурегионалну  сарадњу у области 
културе на пројектима од интереса за развој 
културе на територији АП Војводине;
8)врши оснивачка права у погледу именовања 
директора и чланова управног и надзорног 
одбора установа културе чији се рад, одржавање и 
програми финансирају у целости или већим делом 
из буџета АП Војводине;
9)обезбеђује средства за рад,  инвестиционо и 
текуће одржавање, односно финансирање дела 
програма установа културе, чији је оснивач АП 
Војводина;
10)обезбеђује средства за рад, инвестиционо и 
текуће одржавање и опремање, односно програме 
других установа и организација чији оснивач није 
АП Војводина, а доприносе развоју културе и 
уметности у АП Војводини, или обезбеђују развој 
културе припадника националних мањина на 

37



BROJ 3354

KUDA IDE SRPSKA VOJVODINA?!

основу посебне одлуке којом се утврђују мерила, 
критеријуми и поступак доделе тих средстава.

Заштита културних добара 

Члан 42.

АП Војводина, преко својих органа, у складу са 
законом којим се уређује област заштите културних 
добара:
1) утврђује функције матичних установа у области 
заштите културних добара, и то: Архива Војводине 
у Новом Саду, Библиотеке Матице српске у Новом 
Саду, Музеја Војводине у Новом Саду, Музеја 
савремене ликовне уметности у Новом Саду и 
Позоришног музеја Војводине;
2) прописује допунске услове за рад установа из 
тачке 1) овог става;
3) утврђује испуњеност услова за почетак рада 
и обављање делатности установа заштите на 
територији АП Војводине;
4) именује чланове управног и надзорног одбора 
и директора установа из тачке 1) овог става, осим 
Библиотеке Матице српске, а у Архиву Војводине 
и Покрајинском заводу за заштиту споменика 
културе у Новом Саду председник и један члан 
управног одбора и председник надзорног одбора 
именују се на предлог министарства надлежног за 
послове културе;
5) именује чланове управног и надзорног одбора и 
директора других установа заштите на територији 
АП Војводине, с тим што се два члана управног и 
један члан надзорног одбора тих установа именују 
на предлог министарства надлежног за послове 
културе;
6) оснива установе у области заштите из тачке 
1) овог става и утврђује мрежу установа заштите 
на територији АП Војводине, осим Библиотеке 
Матице српске;
7) покреће поступак за утврђивање непокретних 
културних добара на територији АП Војводине;
8) издаје дозволе страним држављанима за 
коришћење архивске грађе и филмоване архивске 
грађе;
9) утврђује услове за предузимање мера техничке 
заштите и других радова на непокретним културним 
добрима када за територију АП Војводине пројекат 
и документацију за те радове израђује завод за 
заштиту споменика културе;
10) обавештава у року од седам дана Покрајински 
завод за заштиту споменика културе у Новом Саду 
о утврђеним условима када те услове утврђује 
завод са територије АП Војводине;
11) даје сагласност на пројекат и документацију 

за предузимање мера техничке заштите и других 
радова на непокретним културним добрима када 
пројекат и документацију израђује Завод за заштиту 
споменика културе са територије АП Војводине;
12) даје мишљење о нацртима просторних 
и урбанистичких планова за територију АП 
Војводине и обавештава надлежни орган ако план 
нема прописану садржину;
13) издаје дозволу за премештање непокретног 
културног добра на територији АП Војводине на 
нову локацију, осим културног добра од великог 
значаја, односно културног добра од изузетног 
значаја;
14) обуставља грађевинске и друге радове на 
археолошким налазиштима, као и приликом 
проналажења археолошких предмета;
15) издаје одобрење за изношење добара која 
уживају претходну заштиту у иностранство;
16) образује комисију при одговарајућој матичној 
установи заштите за полагање стручног испита 
запослених у установама заштите културних 
добара;
17) покреће поступак за обуставу извршења 
просторних и урбанистичких планова уколико 
угрожавају заштиту споменика културе на 
територији АП Војводине;
18) врши надзор над радом установа заштите на 
територији АП Војводине.
Послови из става 1. тач. 1), 4), 8) и од 13) до 18) 
овог члана врше се као поверени.

Кинематографија и филмска уметност

Члан 43.
 
АП Војводина, преко својих органа, у складу са 
законом којим се уређује област кинематографије, 
врши инспекцијски надзор. 
Таксе и накнаде које се убирају на основу прописа 
у области кинематографије приход су буџета 
АП Војводине за обвезнике чије је седиште на 
територији АП Војводине, када је место давања 
на коришћење, јавно приказивање или продаје 
видеокасета на територији АП Војводине, односно 
према месту емитовања и почетне станице 
превозног средства у коме се емитовање врши.
Трошкови издавања маркице, у складу са законом, 
приход су издаваоца маркице.
Посао из става 1. овог члана врши се као поверен.

Задужбине, фондови и фондације

Члан 44.

АП Војводина, преко својих органа, у области 
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задужбинa, фондација и фондова, у складу са 
законом:
1)одобрава оснивање задужбина, фондација 
и фондова на територији АП Војводине и све 
промене које се јављају у току њиховог рада; 
2)води регистар задужбина, фондација и фондова 
који се оснивају на територији АП Војводине. 
Послови из става 1. овог члана врше се као 
поверени.

Библиотечка делатност 

Члан 45.

АП Војводина, преко својих органа, у области 
библиотечке делатности, у складу са законом: 
1) утврђује мрежу библиотека на територији АП 
Војводине;
2) оснива библиотеке којима се на територији АП 
Војводине утврђују матичне функције;
3) утврђује ближе услове за рад библиотека;
4) утврђује испуњеност услова за почетак рада и 
обављање делатности библиотека;
5) утврђује састав управних и надзорних одбора у 
библиотекама које обављају матичну функцију и 
именује чланове тих органа;
6) именује и разрешава директоре библиотека 
које обављају матичне функције, уз сагласност 
директора Народне библиотеке Србије;
7) образује комисију за полагање стручног испита 
запослених у библиотекама;
8) врши надзор над радом организација које 
обављају библиотечку делатност на територији 
АП Војводине.
Послови из става 1. тач. 1), 2) и од 4) до 8) овог 
члана врше се као поверени.

Издавање публикација

Члан 46.

АП Војводина, преко својих органа, у области 
издавања публикација, у складу са законом, врши 
надзор над радом издавача и других правних лица 
регистрованих за издавање публикација. 
Послови из става 1. овог члана врше се као 
поверени.

14. Здравствена и социјална заштита

Здравство

Члан 47.

АП Војводина преко својих органа, у складу са 
законима којима се уређује систем у области 

здравства, обавља следеће послове:
 1) друштвену бригу за здравље на нивоу 
АП Војводине која обухвата мере за обезбеђивање 
и спровођење здравствене заштите од интереса за 
грађане на територији АП Војводине;
 2) доноси посебне програме здравствене 
заштите за поједине категорије становништва, 
односно врсте болести које су специфичне за АП 
Војводину а за које није донет посебан програм 
здравствене заштите на републичком нивоу, у 
складу са својим могућностима, и утврђује цене 
појединачних услуга, односно програма;
 3) оснива здравствене установе на 
територији АП Војводине у складу са Планом 
мреже здравствених установа који доноси Влада, и 
то: општу болницу, специјалну болницу, клинику, 
институт, клинички центар, завод за јавно здравље, 
завод за трансфузију крви и завод за антирабичну 
заштиту;
 4) оснива завод за јавно здравље за 
територију АП Војводине који координира и прати 
стручни рад завода за јавно  здравље и других 
здравствених установа које обављају хигијенско-
епидемиолошку и социјално-медицинску делатност 
на територији АП Војводине, предлаже дугорочне 
мере здравствене заштите са приоритетима и 
методолошки руководи њиховим спровођењем 
на територији АП Војводине, предлаже Заводу за 
јавно здравље основаном за територију  Републике 
Србије потребне мере у елементарним и другим 
већим непогодама и несрећама и врши њихово 
спровођење у сарадњи са другим установама; 
 5) оснива завод за трансфузију крви 
за територију АП Војводине, који обавља 
делатност у складу са законом којим се уређује 
трансфузиолошка делатност;
 6) даје предлог за утврђивање Плана 
мреже здравствених установа који доноси Влада 
за здравствене установе на територији АП 
Војводине; 
 7) именује и разрешава директоре, заменике 
директора, чланове управног и надзорног одбора 
здравствених установа чији је оснивач; 
 8) даје сагласност на статуте здравствених 
установа чији је оснивач; 
 9) утврђује недељни распоред рада, почетак 
и завршетак радног времена у здравственој 
установи чији је оснивач; 
 10) утврђује недељни распоред рада, почетак 
и завршетак радног времена здравствених установа 
и приватне праксе који се налазе на територији 
АП Војводине за време епидемија и отклањање 
последица проузрокованих елементарним и 
другим већим непогодама и ванредним приликама, 
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за епидемије и друге веће непогоде и ванредне 
прилике на територији АП Војводине; 
 11) даје предлог министру надлежном 
за послове здравља за утврђивање броја 
приправника у здравственим установама са 
седиштем на територији АП Војводине, које су 
здравствене установе дужне да приме за обављање 
приправничког стажа на годишњем нивоу;
 12) даје мишљење на План развоја кадра 
у здравству који доноси министар надлежан за 
послове здравља, за установе које се налазе на 
територији АП Војводине;
 13) даје предлог министру надлежном 
за послове здравља за утврђивање референтних 
здравствених установа за поједине области 
здравствене делатности на територији АП 
Војводине; 
 14) утврђује минимум процеса рада за време 
штрајка здравствених установа на територији АП 
Војводине;
 15) оснива Здравствени савет Војводине 
као стручно и саветодавно тело које прати развој 
здравствене заштите и здравственог осигурања у 
АП Војводини;
 16) оснива Етички одбор Војводине као 
стручно тело.

Здравствени савет Војводине

Члан 48.

Здравствени савет Војводине предлаже 
Здравственом савету Србије: 
 1) мере за очување и унапређење 
здравственог стања и јачање здравственог 
потенцијала становништва на територији АП 
Војводине;
 2) мере за равномерно остваривање 
здравствене заштите свих грађана у АП Војводини 
као и мере за унапређење здравствене заштите 
угрожених популација;
 3) мере за функционисање здравствене 
заштите и здравственог осигурања на територији 
АП Војводине заснованог на принципима 
економичности, одрживости и ефикасности;
 4) мере за унапређење уписне политике 
на факултетима и школама здравствене струке на 
територији АП Војводине и сарађује са надлежним 
органима и другим стручним телима на територији 
АП Војводине у предлагању мера рационалне 
уписне политике на факултетима и школама 
здравствене струке;
 5) мере у циљу спровођења реформе у 
области здравствене заштите и здравственог 

осигурања;
 6) разматрање и других  питања из области 
здравствене заштите и здравственог осигурања и 
пружа стручну помоћ органима, организацијама 
и установама на територији АП Војводине у 
реализацији задатака који се односе на друштвену 
бригу о здрављу.
 Здравствени савет Војводине има девет 
чланова које бира Скупштина АП Војводине из 
реда истакнутих стручњака у области здравствене 
заштите и здравственог осигурања.
 На  питања која нису посебно уређена овим 
законом, а која се односе на рад Здравственог савета 
Војводине, на мандат чланова Здравственог савета 
Војводине и спречавање сукоба јавног и приватног 
интереса, као и на разрешење чланова Здравственог 
савета Војводине, сходно се примењују одредбе 
закона којим се уређује здравствена заштита у делу 
који се односи на рад Здравственог савета Србије, 
осим ако овим законом није друкчије одређено.
 Средства за рад Здравственог савета 
Војводине обезбеђују се у буџету АП Војводине.
 

Етички одбор Војводине

Члан 49.

Етички одбор Војводине:
 1) прати примену начела професионалне 
етике здравствених радника у обављању здравствене 
делатности на територији АП Војводине; 
 2) сарађује са Етичким одбором Србије у 
координацији рада етичких одбора у здравственим 
установама на територији АП Војводине;
 3) по захтеву Етичког одбора Србије прати 
спровођење научних истраживања и клиничких 
испитивања лекова и медицинских средстава 
у здравственим установама на територији АП 
Војводине и о томе подноси извештај Етичком 
одбору Србије;
 4) даје мишљења о спорним питањима која 
су од значаја за спровођење научних истраживања, 
медицинских огледа, као и клиничких испитивања 
лекова и медицинских средстава у здравственим 
установама у АП Војводини;
 5) прати спровођење одлука и даје мишљење 
о стручним питањима у вези са поступком узимања 
делова људског тела у медицинске и научно-
наставне сврхе у здравственим установама на 
територији АП Војводине, у складу са законом;
 6) прати спровођење одлука и даје мишљење 
о  стручним питањима у вези са применом мера за 
лечење неплодности поступцима биомедицински 
потпомогнутим оплођењем, у здравственим 
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установама на територији АП Војводине, у складу 
са законом;
 7) разматра и друга питања професионалне 
етике у спровођењу здравствене заштите на 
територији АП Војводине.
Етички одбор Војводине има седам чланова 
које именује и разрешава надлежни орган АП 
Војводине, на предлог покрајинског секретара 
надлежног за послове здравља.
 На  питања која нису посебно уређена овим 
законом, а која се односе на рад Етичког одбора 
Војводине, на мандат чланова Етичког одбора 
Војводине и спречавање сукоба јавног и приватног 
интереса, сходно се примењују одредбе закона 
којим се уређује здравствена заштита у делу који 
се односи на рад Етичког одбора Србије, осим ако 
овим законом није друкчије одређено.
Средства за рад Етичког одбора Војводине 
обезбеђују се у буџету АП Војводине.
 

Санитарни надзор

Члан 50.

АП Војводина, преко својих органа, у складу 
са законом којим се уређује област санитарног 
надзора, врши послове санитарног надзора.
 Послови из става 1. овог члана врше се као 
поверени.

Покрајински завод за здравствено осигурање

Члан 51.

 Покрајински завод за здравствено 
осигурање (у даљем тексту: Покрајински завод) 
као организациона јединица Републичког завода 
за здравствено осигурање, у складу са законом, 
обавља следеће послове, и то:
 1) координацију рада филијала образованих 
на територији АП Војводине, у сарадњи са 
Републичким заводом за здравствено осигурање;
 2) контролу рада филијала и наменског 
коришћења средстава која Републички завод за 
здравствено осигурање преноси филијалама за 
остваривање права из обавезног здравственог 
осигурања, на територији АП Војводине;
 3) контролу закључених уговора између 
филијала и давалаца здравствених услуга, на 
територији АП Војводине;
 4) решава у другом степену о правима из 
здравственог осигурања;
 5) пружа потребну стручну помоћ 
осигураним лицима у вези са остваривањем права 

из обавезног здравственог осигурања и заштитом 
њихових интереса у осигурању;
 6) обезбеђује услове за рад лекарских 
комисија образованих на територији АП 
Војводине;
 7) обезбеђује информациони подсистем, 
као део интегрисаног информационог система 
Републике Србије за област здравственог 
осигурања;
 8) врши статистичка и друга истраживања 
у области здравственог осигурања;
 9) остварује сарадњу са надлежним 
покрајинским органима;
10) друге послове утврђене статутом Републичког 
завода за здравствено осигурање.
 Седиште Покрајинског завода је у седишту 
органа АП Војводине.
 Покрајински завод има подрачун преко кога 
се врши уплата и исплата средстава Републичког 
завода за здравствено осигурање здравственим 
установама на територији АП Војводине, у складу 
са законом којим се уређује здравствено осигурање 
и прописима донетим за спровођење тог закона.
 Директора Покрајинског завода именује 
Управни одбор Републичког завода за здравствено 
осигурање, на предлог надлежног органа АП 
Војводине.
 Директор Покрајинског завода учествује 
у раду Управног одбора Републичког завода за 
здравствено осигурање, без права одлучивања.
 Директор Покрајинског завода, по 
спроведеном јавном конкурсу,  именује директоре 
филијала које су образоване на територији АП 
Војводине, под условима и на начин прописан 
законом за именовање директора филијала ван 
територије АП Војводине. 
 На директора Покрајинског завода 
примењују се одредбе закона којим се уређује 
здравствено осигурање у делу који се односи на 
спречавање сукоба јавног и приватног интереса.
 У Управном и Надзорном одбору 
Републичког завода за здравствено осигурање, који 
у складу са законом којим се уређује здравствено 
осигурање, чине представници осигураника, морају 
бити заступљени и представници осигураника са 
територије АП Војводине.

Члан 52.

 Даном почетка рада, завод за јавно здравље 
основан за територију АП Војводине преузима на 
коришћење покретну и непокретну имовину, као и 
права и обавезе завода за јавно здравље основаног 
за територију Јужно-бачког управног округа.

41



BROJ 3354

KUDA IDE SRPSKA VOJVODINA?!

 Даном почетка рада, завод за јавно здравље 
основан за територију АП Војводине преузима и 
запослене у заводу за јавно здравље основаном за 
територију Јужно-бачког управног округа.

Социјална заштита

Члан 53.

АП Војводина, преко својих органа, у области 
социјалне заштите, у складу са законом:
1)уређује, у складу са материјалним могућностима, 
друга права у области социјалне заштите, већи обим 
права од права утврђених законом и повољније 
услове за њихово остварење, као и друге облике 
социјалне заштите ако је претходно у свом буџету 
за то обезбедила средства; 
2)оснива установе социјалне заштите за смештај 
корисника на територији АП Војводине осим 
установа које оснива локална самоуправа у складу 
са мрежом установа социјалне заштите за смештај 
корисника коју утврђује Република Србија; 
3)даје сагласност на промену делатности и на 
статусне промене установа социјалне заштите за 
смештај корисника чији је оснивач АП Војводина;
4)именује управне и надзорне одборе, као и 
директоре установа социјалне заштите за смештај 
корисника чији је оснивач АП Војводина;
5)оснива Покрајински завод за социјалну 
заштиту;
6)доноси програм унапређења социјалне заштите 
у АП Војводини.

Члан 54.

АП Војводина, преко својих органа, у области 
социјалне заштите, у складу са законом:
1)даје мишљење на предлог одлуке о мрежи 
установа социјалне заштите за смештај корисника 
који доноси Република Србија, у делу који се 
односи на мрежу установа на територији АП 
Војводине; 
2)даје сагласност на именовање директора центара 
за социјални рад на територији АП Војводине; 
3)утврђује испуњеност услова за почетак рада и 
обављање делатности установа социјалне заштите 
за смештај корисника; 
4)врши послове другостепеног органа по 
решењима центара за социјални рад на територији 
АП Војводине;
5)врши ревизију решења центара за социјални рад 
на територији АП Војводине о признатим правима 
из оквира права и дужности Републике Србије; 
6)врши надзор над радом установа и других правних 

лица која обављају делатност социјалне заштите на 
територији АП Војводине и инспекцијски надзор.
Послови из става 1. тач. 4)─6) овог члана врше се 
као поверени. 

Правна заштита породице и старатељство

Члан 55.

АП Војводина, преко својих органа, у области 
правне заштите породице и старатељства, у складу 
са законом:
1)решава по жалби против решења органа 
старатељства на територији АП Војводине; 
2)врши надзор над радом органа старатељства и 
надзор над стручним радом органа старатељства 
на територији АП Војводине.
Послови из става 1. овог члана врше се као 
поверени.

Друштвена брига о деци

Члан 56.

АП Војводина, преко својих органа, у складу са 
законом којим се уређује област финансијске 
подршке породици са децом:
1)решава по жалби против решења општинске, 
односно градске управе на територији АП 
Војводине;
2)врши надзор над радом органа који врше поверене 
послове државне управе у области финансијске 
подршке породици са децом, на територији АП 
Војводине.
Послови из става 1. овог члана врше се као 
поверени. 

Члан 57.

АП Војводина, преко својих органа, у области 
предшколског васпитања и образовања, у складу са 
законом, врши стручни надзор над остваривањем 
социјалног рада у установама за децу на територији 
АП Војводине.
Посао из става 1. овог члана врши се као поверен. 

Посебна заштита мајке и детета

Члан 58.

АП Војводина, преко својих органа, у складу са 
законом, утврђује и обезбеђује додатна и допунска 
права и заштиту, односно виши степен заштите 
породице, права деце, трудница, мајки током 
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породиљског одсуства и самохраних родитеља 
са децом, у складу са Програмом демографског 
развоја АП Војводине са мерама за његово 
спровођење.

Пензијско осигурање

Члан 59.

Покрајински фонд за пензијско и инвалидско 
осигурање (у даљем тексту: Покрајински фонд), 
као организациона јединица Републичког фонда за 
пензијско и инвалидско осигурање (у даљем тексту: 
Републички фонд), поред послова утврђених 
законом и Статутом Републичког фонда, обавља:
1)припрему и израду материјала за преговоре са 
иностраним носиоцима пензијског и инвалидског 
осигурања; 
2)послове дијагностике ради провере медицинске 
документације; 
3)послове у вези са стажом осигурања са увећаним 
трајањем; 
4)послове у вези са обезбеђивањем друштвеног 
стандарда корисника права; 
5)врши статистичка и друга истраживања у области 
пензијског и инвалидског осигурања; 
6)остварује сарадњу са надлежним покрајинским 
органом, нарочито у погледу размене података и 
искуства, као и са савезом удружења пензионера 
и савезима синдиката образованим на нивоу АП 
Војводине.
Седиште Покрајинског фонда је у седишту органа 
АП Војводине. 
Покрајински фонд, у складу са законом и Статутом 
Републичког фонда, има подрачун преко кога се 
врше уплате и исплате средстава Републичког 
фонда на територији АП Војводине. 
Директора Покрајинског фонда именује Управни 
одбор Републичког фонда, на предлог надлежног 
органа АП Војводине. 
Директор Покрајинског фонда учествује у раду 
Управног одбора Републичког фонда, без права на 
одлучивање. 
Директор Покрајинског фонда именује директоре 
филијала Републичког фонда које су образоване на 
територији АП Војводине. 

Борачка и инвалидска заштита

Члан 60.

АП Војводина, преко својих органа, у области 
борачке и инвалидске заштите, у складу са 
законом: 

1)обезбеђује функционисање борачко-инвалидске 
заштите; 
2)врши послове другостепеног органа и врши 
ревизију; 
3)врши надзор над  радом органа који у првом 
степену решавају о правима из борачко-инвалидске 
заштите; 
4)врши контролу трошења средстава намењених за 
остваривање права из области борачко-инвалидске 
заштите; 
5)формира базу података информационог 
подсистема АП Војводине у оквиру јединственог 
система Републике Србије.
Послови из става 1. овог члана врше се као 
поверени. 

Заштита цивилних инвалида рата

Члан 61.

АП Војводина, преко својих органа, у области 
заштите цивилних инвалида рата, у складу са 
законом: 
1)обезбеђује функционисање заштите цивилних 
инвалида рата; 
2)врши послове другостепеног органа и врши 
ревизију;
3)врши надзор над радом органа који у првом 
степену решавају о правима из заштите цивилних 
инвалида рата; 
4)врши контролу трошења средстава намењених за 
остваривање права из области заштите цивилних 
инвалида рата; 
5)формира базу података информационог 
подсистема  АП Војводине у оквиру јединственог 
система Републике Србије.
Послови из става 1. овог члана врше се као 
поверени.

15. Јавно информисање на покрајинском 
нивоу

Члан 62.

АП Војводина, преко својих органа, у области 
јавног информисања, у складу са законом:
1)утврђује јавни интерес грађана АП Војводине у 
области јавног информисања и радиодифузије; 
2)доноси стратегију развоја у области јавног 
информисања на територији АП Војводине у 
складу са републичком стратегијом у области 
јавног информисања;
3)обезбеђује део средстава или друге услове за 
рад јавних гласила на језицима националних 
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мањина и етничких заједница, ради остваривања 
права националних мањина и етничких заједница 
у информисању на сопственом језику и неговању 
сопствене културе и идентитета;
4)успоставља  сарадњу на регионалном нивоу; 
5)обезбеђује део средстава или других услова за 
несметано коришћење права лица са посебним 
потребама у јавном информисању, а посебно 
слободне размене идеја, информација и 
мишљења;
6)бира чланове Програмског одбора Радиодифузне 
установе Војводине.

Члан 63.

АП Војводина, преко својих органа, у области 
јавног информисања, у складу са законом, врши 
надзор над спровођењем закона којим се уређује 
област јавног информисања, на територији АП 
Војводине.
Послови из става 1. врше се као поверени. 

16. Наука и технолошки развој

Члан 64.

АП Војводина, преко својих органа, у области науке 
и технолошког развоја,  у складу са законом:
1)доноси Стратегију технолошког развоја за АП 
Војводину у складу са Стратегијом технолошког 
развоја Републике Србије; 
2)оснива фондове или учествује у оснивању 
фондова  за суфинансирање погона високих 
технологија, решавање стамбених питања младих 
наставних и научних радника и за подстицај 
међународне сарадње;
3)обезбеђује средства за суфинансирање 
научноистраживачке делатности;
4)утврђује и финансира програме у области науке 
и технолошког развоја  од покрајинског значаја;
5)врши пројектно финансирање;
6)финансира материјалне трошкове и одржавање 
научноистраживачке инфраструктуре института 
чији је оснивач АП Војводина;
7)може основати фонд за иновациону делатност 
који ће се финансирати из прихода остварених на 
територији АП Војводине;
8)оснива или учествује у оснивању истраживачко-
развојних центара и подстиче популаризацију 
научног и технолошког стваралаштва на територији 
АП Војводине;
9)у буџету АП Војводине обезбеђује финансијска 
средства за рад Војвођанске академије наука и 
уметности.

17. Запошљавање

Покрајинска служба за запошљавање

Члан 65.

Покрајинска служба за запошљавање  (у даљем 
тексту: Покрајинска служба), као организациона 
јединица Националне службе за запошљавање (у 
даљем тексту: Национална служба), поред послова 
утврђених законом и Статутом Националне службе, 
обавља и следеће послове: 
1)даје сагласност на опште акте предузећа за 
радно оспособљавање и запошљавање особа са 
инвалидитетом и обезбеђује средства за њихово 
финансирање; 
2)образује информациони подсистем, као део 
јединственог информационог система Републике 
Србије у области запошљавања; 
3)координира рад филијала Националне службе 
на територији АП Војводине, по овлашћењу 
директора Националне службе; 
4)даје предлог за реализацију националног 
акционог плана на територији АП Војводине;
5)доноси и спроводи програм покрајинског 
акционог плана запошљавања;
6)обавља и друге послове у складу са општим 
актима Националне службе.

Члан 66.

Седиште Покрајинске службе је у седишту органа 
АП Војводине.
Покрајинска служба  има подрачун.
Директора Покрајинске службе именује и 
разрешава Управни одбор Националне службе на 
предлог надлежног органа АП Војводине.
Директор Покрајинске службе  учествује у раду 
Управног одбора Националне службе, без права на 
одлучивање.
Директор Покрајинске службе, по спроведеном 
јавном конкурсу, предлаже директору Националне 
службе кандидата за избор директора филијале 
образоване на територији АП Војводине.
Надлежни орган АП Војводине предлаже једног 
члана Управног одбора Националне службе.

18. Привреда и приватизација

Члан 67.

АП Војводина, преко својих органа, у складу са 
прописима којима се уређује област приватизације, 
предлаже по једног члана Тендерске и Аукцијске 
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комисије када је субјект приватизације са 
територије АП Војводине. 

19. Рударство и енергетика

Енергетика

Члан 68.

АП Војводина, преко својих органа, у области 
енергетике, у складу са законом:
1)предлаже део Програма за остваривање развоја 
енергетике на својој територији у складу са 
планом развоја АП Војводине, који чини саставни 
део Програма остваривања Стратегије развоја 
енергетике Републике Србије;
2)доноси планове развоја енергетике којима се 
утврђују потребе за енергијом на свом подручју, 
као и услови и начин обезбеђивања неопходних 
енергетских капацитета у складу са стратегијом и 
програмом Републике Србије;
3)предлаже део Енергетског биланса Републике 
који се односи на АП Војводину;
4)прати реализацију енергетског биланса и по 
потреби предлаже мере Влади којима се обезбеђује 
његово извршавање;
5)организује полагање стручног испита за проверу 
стручне оспособљености ради обављања послова 
на одржавању објеката за транспорт и дистрибуцију 
природног гаса, као и послова руковалаца у тим 
објектима; 
6)образује комисију за полагање стручног испита 
из тачке 5) овог става за лица која су запослена 
код енергетског субјекта који има седиште на 
територији АП Војводине.
Послови из става 1. тач. 5) и 6) овог члана врше се 
као поверени.

Члан 69.

АП Војводина, преко својих органа, у складу 
са законом, врши послове електроенергетске 
инспекције, инспекције опреме под притиском и 
врши инспекцијски надзор у области цевоводног 
транспорта гасовитих и течних угљоводоника на 
територији АП Војводине. 
Послови из става 1. овог члана врше се као 
поверени. 

Рударство

Члан 70.

АП Војводина, преко својих органа, у области 
рударства, у складу са законом: 

1) образује комисију и организује полагање 
стручног испита кандидата са територије АП 
Војводине; 
2) решава по захтевима за издавање одобрења за 
експлоатацију минералних сировина и извођење 
рударских радова; 
3) закључује уговоре са предузећима којима је 
издато одобрење из тачке 2) овог става;
4) решава по захтевима за издавање одобрења за 
употребу рударских објеката и пуштање објеката 
у пробни рад;
5) образује комисију за испитивање разлога и 
последица трајног обустављања експлоатације;
6) врши послове инспекцијског надзора на 
територији АП Војводине.
Послови из става 1. овог члана врше се као 
поверени. 

Геолошка истраживања

Члан 71.

АП Војводина, преко својих органа, у области 
геолошких истраживања, у складу са законом: 
1) образује комисију и организује полагање 
стручног испита кандидата са територије АП 
Војводине; 
2) решава по захтевима за издавање одобрења за 
геолошка истраживања;
3) води евиденцију о истражним просторима и 
катастар одобрених истражних простора;
4) финансира основна геолошка истраживања на 
територији АП Војводине, у складу са годишњим 
програмом основних геолошких истраживања које 
доноси Влада;
5) уговором са корисником података утврђује 
начин и рокове плаћања накнаде за коришћење 
података и документације основних геолошких 
истраживања;
7) израђује биланс резерви минералних сировина 
и подземних вода на територији АП Војводине;
8) образује комисију за утврђивање и оверу 
разврстаних резерви минералних сировина и 
подземних вода;
9) обавља инспекцијски надзор у области геолошких 
истраживања на територији АП Војводине.
Послови из става 1. овог члана врше се као 
поверени. 

Опрема под притиском

Члан 72.

АП Војводина, преко својих органа, у складу 
са законом, врши инспекцијски надзор над 
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енергетским објектима за: транспорт нафте 
и деривата нафте, транспорт и дистрибуцију 
природног гаса, производњу и дистрибуцију 
топлотне енергије, производњу и прераду нафте 
и гаса, као и над другим објектима који имају 
опрему под притиском кад је то утврђено другим 
законом. 
Послови из става 1. овог члана врше се као 
поверени.

20. Локална самоуправа

Члан 73.

АП Војводина, преко својих органа, у области 
локалне самоуправе, у складу са законом:
1)даје мишљење на предлоге за оснивање нових 
јединица локалне самоуправе, укидање или 
спајање постојећих, промену граница и седишта 
јединица локалне самоуправе на територији АП 
Војводине;
2)врши надзор над законитошћу рада и аката 
органа јединица локалне самоуправе на територији 
АП Војводине;
3)даје претходну сагласност скупштини јединице 
локалне самоуправе на територији АП Војводине, 
приликом утврђивања празника и одлучивања о 
називима улица, тргова, градских четврти, заселака 
и других делова насељених места на територији 
јединице локалне самоуправе.
Послови из става 1. тачка 3) овог члана врше се 
као поверени.

21. Надлежности у другим областима

Члан 74.

АП Војводина, преко својих органа, у складу са 

законом:
1)стара се о остваривању људских права и права 
националних мањина, те утврђује додатна права у 
овој области; 
2)остварује сарадњу с црквама и верским 
заједницама на територији АП Војводине и помаже 
њихове делатности које врше у јавном интересу;
3)уређује и стара се о остваривању и унапређивању 
политике у области равноправности полова у АП 
Војводини;
4)предлаже мрежу судова на територији АП 
Војводине;
5)у области културе, просвете и јавног 
информисања може поверити послове из своје 
надлежности националним саветима националних 
мањина;
6)стара се о обезбеђивању информација од јавног 
значаја;
7)обезбеђује јавност рада покрајинских органа 
управе и организација чији је оснивач АП 
Војводина.

Члан 75.

АП Војводина, преко својих органа, у области 
планирања и спровођења пројеката Националног 
инвестиционог плана (у даљем тексту: НИП) за 
територију АП Војводине:
1)иницира, координира и спроводи пројекте НИП-а 
за територију АП Војводине;
2)сарађује се надлежним министарством у 
разматрању и оцењивању пријава пројеката за 
територију АП Војводине;
3)сачињава предлог листе пројеката за територију 
АП Војводине;
4)оснива и води електронску и документациону 
базу података у коју се уносе подаци о пројектима 
за територију АП Војводине;
5)прати динамику трошења по појединачним 
пројектима и о томе једном у три месеца извештава 
Владу.

Службена употреба језика и писама

Члан 76.

АП Војводина, преко својих органа, ближе уређује 
службену употребу језика и писама националних 
мањина на територији АП Војводине, у складу са 
законом.
АП Војводина, преко својих органа, у складу са 
законом којим се уређује службена употреба језика 
и писама, врши инспекцијски надзор.
Посао из става 2. овог члана врши се као поверен.
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Правосудни испит

Члан 77.

АП Војводина, преко својих органа, у складу са 
законом који уређује полагање правосудног испита, 
за лица која имају пребивалиште на територији АП 
Војводине образује Испитни одбор и организује 
полагање правосудног испита. 
Послови из става 1. овог члана врше се као 
поверени. 

Државни стручни испит
Члан 78.

АП Војводина, преко својих органа, у складу 
са прописима који уређују полагање државног 
стручног испита за рад у органима државне управе, 
за запослене на територији АП Војводине образује 
испитне комисије и организује полагање државног 
стручног испита. 
Послови из става 1. овог члана врше се као 
поверени. 

Стални судски тумачи

Члан 79.

АП Војводина, преко својих органа, у складу са 
прописима о сталним судским тумачима: 
1)поставља и разрешава сталне судске тумаче за 
подручје судова на територији АП Војводине; 
2)води регистар сталних судских тумача за 
територију АП Војводине.
Послови из става 1. овог члана врше се као 
поверени. 

Експропријација

Члан 80.

АП Војводина, преко својих органа, у складу са 

законом којим се уређује област експропријације: 
1)решава по жалбама против решења градске, 
односно општинске управе на територији 
АП Војводине донетих по предлогу за 
експропријацију; 
2)решава о предлогу за дозволу вршења 
припремних радњи у поступку експропријације на 
територији АП Војводине. 
Послови из става 1. овог члана врше се као 
поверени. 

Заштита права интелектуалне својине

Члан 81.

АП Војводина, преко својих органа, у складу са 
законом којим се уређује област заштите права 
интелектуалне својине и ауторских и сродних 
права врши инспекцијски надзор у области 
заштите ауторских и сродних права на територији 
АП Војводине.
АП Војводина, преко својих органа, у области 
интелектуалне својине, предузима мере против 
пиратерије, у складу са законом.
Послови из става 1. овог члана врше се као 
поверени.

Употреба назива АП Војводине 

Члан 82.

АП Војводина, у складу са законом, уређује употребу 
назива АП Војводине у називу удружења. 

Прекршаји

Члан 83.

АП Војводина, преко својих органа, у складу 
са законом којим се уређује област прекршаја, 
прописује прекршаје и прекршајне казне за повреде 
прописа које доноси у оквиру своје надлежности. 

Робне резерве

Члан 84.

 АП Војводина, преко својих органа, 
образује робне резерве АП Војводине.

III. НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ 
ПОВЕРЕНИХ ПОСЛОВА

Члан 85.

Надзор над радом покрајинских органа управе 
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у вршењу поверених послова утврђених овим 
законом обављају органи државне управе из чијег 
су делокруга послови који су поверени.

Члан 86.

Кад АП Војводина повери јединицама локалне 
самоуправе поједине послове из своје надлежности, 
надзор над обављањем поверених послова органи 
АП Војводине врше сходном применом одредаба 
Закона о државној управи о овлашћењима 
надзорног органа.

IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 87.

 Органи АП Војводине преузеће запослене 
који су послове одређене као надлежности АП 
Војводине обављали у подручним јединицама 
министарстава на територији АП Војводине, као и 
одговарајућу опрему, предмете и архиву.

Члан 88.

Надлежни републички органи дужни су да предузму 
све неопходне мере, укључујући и обезбеђивање 
неопходних финансијских средстава, ради 
преузимања нових надлежности АП Војводине, 
утврђених овим законом, најкасније до почетка 
примене овог закона. 

Члан 89.

АП Војводина ће у одлуци о буџету за 2009. годину 
у посебној одредби исказати средства која су из 
буџета Републике Србије пренета до ступања на 
снагу овог закона за оне надлежности које овим 
законом преузима АП Војводина. 

Члан 90.

Даном почетка примене овог закона престаје да 
важи Закон о утврђивању одређених надлежности 
аутономне покрајине („Службени гласник РС“ бр. 
6/02,  101/07-др. закон и 51/09-др. закон ).

Члан 91.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Републике 

Србије“, а примењује се од  1. јануара 2010. године, 
осим одредаба члана 8, члана 10. тачка 14) и чл. 26,  
88. и 89. овог закона, које се примењују од дана 
ступања на снагу овог закона.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ 
ЗАКОНА

 Уставни основ за доношење предложеног 
закона садржан је у одредби члана 177. став 2. 
Устава Републике Србије, којом је утврђено да се 
законом одређује која су питања од покрајинског 
значаја, одредби члана 178. став 1. Устава Републике 
Србије, којом је утврђено да Република Србија 
може законом поверити аутономним покрајинама 
поједина питања из своје надлежности, одредби 
члана 183. став 2. Устава Републике Србије, којом 
је утврђено да аутономне покрајине, у складу са 
законом, уређују питања од покрајинског значаја 
у Уставом одређеним областима, као и у одредби 
члана 97. тачка 17. Устава Републике Србије, којом 
је утврђено да Република Србија уређује друге 
односе од интереса за Републику Србију, у складу 
са Уставом.

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА И
ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА

Предлог закона о утврђивању надлежности 
Аутономне Покрајине Војводине припремљен је 
полазећи од:

- одредбе члана 12. Устава Републике Србије, којом 
је утврђено да је државна власт ограничена правом 
грађана на покрајинску аутономију,
- одредaба Устава Републике Србије којима се 
уређује покрајинска аутономија и правни положај 
аутономних покрајина (одредбе Устава од чл. 176. 
до 187),

- потребе да се прошире постојеће надлежности 
Аутономне Покрајине Војводине засноване на 
важећим законима Републике Србије.
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Посебно се у припреми Предлога закона пошло 
од одредаба члана 183. Устава Републике Србије 
којима је утврђено:

1) да аутономне покрајине, у складу са Уставом 
и својим статутом, уређују надлежност, избор, 
организацију и рад органа и служби које 
оснивају; 

2) да аутономне покрајине, у складу са законом, 
уређују питања од покрајинског значаја у 
области: 

1. просторног планирања и развоја, 

2. пољопривреде, водопривреде, шумарства, 
лова, риболова, туризма, угоститељства, бања и 
лечилишта, заштите животне средине, индустрије 
и занатства, друмског, речног и железничког 
саобраћаја и уређивања путева, приређивања 
сајмова и других привредних манифестација, 

3. просвете, спорта, културе, здравствене и 
социјалне заштите и јавног информисања на 
покрајинском нивоу, 

3) да се аутономне покрајине старају о остваривању 
људских и мањинских права, у складу са законом,

4) да аутономне покрајине управљају покрајинском 
имовином на начин предвиђен законом; 

5) да аутономне покрајине, у складу са Уставом 
и законом, имају изворне приходе, обезбеђују 
средства јединицама локалне самоуправе за 
обављање поверених послова, доносе свој буџет и 
завршни рачун. 

Предлогом закона се предвиђају надлежности АП 
Војводинe у уређивању питања од покрајинског 
значаја у областима предвиђеним чланом 183. став 
2. Устава Републике Србије. 

Поред тога, Предлогом закона се АП Војводини 
поверава знатно већи број надлежности из оквира 
делокруга републичких органа него што је то до 
сада био случај.
  
Такође, Предлогом закона се уређује и питање 
међурегионалне сарадње у којој учествује АП 
Војводина, тако што се предлаже да:

- АП Војводина сарађује са одговарајућим 
територијалним заједницама других држава, у 
оквиру спољне политике Републике Србије, уз 
поштовање територијалног јединства и правног 
поретка Републике Србије,

- АП Војводина закључује међурегионалне 
споразуме у оквиру своје надлежности,

- АП Војводина, као регија у којој се традиционално 
негују европски принципи и вредности, може бити 
члан европских и светских удружења региона 
и у оквиру своје надлежности може основати 
представништва у регионима Европе, односно у 
Бриселу, у складу са законом и Статутом.

Дакле, Предлогом закона се надлежности АП 
Војводине усклађују са новим уставним решењима, 
доследно се спроводи процес децентрализације 
Републике Србије и концепт широке покрајинске 
аутономије, без елемената државности.

 Питања имовине и финансирања 
надлежности АП Војводине уредиће се посебним 
законима, у оквиру планираних системских 
решења у тим областима.

III. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА 
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА

  За спровођење овог закона обезбеђују се 
средства у буџету Републике Србије.
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ИЗВОД ИЗ СТЕНОГРАФСКИХ 
БЕЛЕЖАКА

са 14. седнице Скупштине АП 
Војводине, одржане 7. новембра 
2009. године, 2. тачка дневног реда 
– Предлог закључака о правно-
техничком усаглашавању Предлога 
статута АП Војводине са Предлогом 
закона о утврђивању надлежности 
АП Војводине

МИЛОРАД МИРЧИЋ:
У име Српске радикалне странке 
јављам се процедурално, из простог 
разлога што једну ствар не смемо да 
губимо из вида. Ми исту материју 
третирамо на два различита начина. 
Ми смо овде сведоци да су пред 
нама посланицима два предлога ових 
корекција и измена, један предлог 
који је потписао потпредседник 
или потпредседница, како ви 
новокованицама желите да кажете, 
Извршног већа Војводине, а други 
предлог је који је потписао лично и 
«с.р.» председник Извршног већа 
Војводине. Који је важећи, господине 
Корхец?

Ако је, по логици ствари, важећи 
овај који је потписао председник 
Извршног већа Војводине, ако у 
међувремену није дошло до неких 
значајнијих измена, онда је ова 
измена настала, господине Корхец, ви 
као врсни познавалац права то знате, 
на неки начин амандмански изменама 
од стране једне политичке партије, 
за коју смо чули овде, професор 
је изнео, да је то Социјалистичка 
партија Србије. На који начин? Како? 
Којом методологијом сте усвојили те 
амандмане?
На овај Предлог, који претпостављам 
да је изворни, оригинални предлог, 
који је стигао 5.10. односно 5.11. 
извињавам се, је амандмански 
реаговала једна посланичка група, 
да би претрпео овај Предлог, не само 
правно-техничке корекције, него и 
суштинске измене. Не можете да 
сврставате под правно-техничке 
корекције оно што се зове - изворни 
приходи јасно дефинисани. Не 
можете ни терминолошки баш да 
тумачите да је измена, ако нешто из 
«главног града» прелази у главни 
«административни центар.»
Како и на који начин су усвојене 
ове амандманске примедбе? То сте 
и ви, уосталом, рекли. Како? Неким 
договором. Којим договором? 
Међустраначким, међуполитичким, 
унутаркоалиционим, да, може да 
буде, али он мора да буде кроз 
процедуру верификован од већине у 
овој Скупштини.
Зашто кажем једну те исту материју 
различито третирате? Посланичка 
група, која је опозициона политичка 
партија, Демократске странке Србије, 
исто је поштујући пословничку 
процедуру амандмански реаговала 
на овај Предлог. Ви га одбацујете. Да 
не говорим о томе што на неки начин 
настојите и да временски ускратите 
право тој Посланичкој групи да 
образложи ове своје амандмане. Не 
можете истовремено о истој материји, 
о истој теми имати различите 
ставове, па без обзира да ли су они 
политички, а поготово не можете 

правно различито да тумачите. Шта 
је суштина овога? Суштина је управо 
оно што Ви као правник желите да 
изнесете, да немате у будућности 
оптерећење да сте се професионално 
огрешили о Устав, о Уставни закон, о 
нешто што се зове поштовање права 
и темељности права. Ви сте добро 
рекли, само рекли сте да расправљамо 
о изменама нечега што још није 
усвојено, да бисмо га усагласили 
или кориговали са Предлогом који 
уопште није прошао процедуру, ту 
сте потпуно у праву, само, господине 
Корхец, Ви као врсни познавалац ове 
материје, требали сте да кажете да има 
један правни акт који је обавезност и 
који је ступио на снагу даном усвајања 
Устава, а то је Закон о спровођењу 
Устава који каже да је Скупштина 
Војводине требала да усвоји Предлог 
статута до 31. децембра и Скупштина 
Војводине је то на време учинила, а 
сагласност је требала до 31. децембра 

SRBI SU NACIONALNA ZAJEDNICA KOJA ČINI BROJČANU VEĆINU U
UKUPNOM STANOVNIŠTVU AP  VOJVODINE
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да буде од Републичког парламента.
Зашто ово ми апострофирамо 
Српски радикали? Па, само из једног 
јединог разлога, овакве корекције, 
овакве измене можда би имале 
смисла и сврхе да су извршене 
до 31. децембра прошле године 
господо, 2008. године, али сада су 
оне не само противзаконите, него 
и противуставне. Сам аутоматизам 
налагао је да оно што није у складу 
и усвојено на време, како то Закон о 
спровођењу Устава налаже, ставља се 
ван снаге и по том обавезност је била 
на основу политичког договора да се и 
ту направи један велики преседан, да 
се приступи изради новог Предлога 
статута који би прошао кроз конкретну 
процедуру, пре свега у Покрајинској 
скупштини, а онда у Републичкој 
да добије сагласност. Све се то 
прескочило, а онда се нашло једно 
компромисно решење, нашло се тако 
што се приредила једна политичка 
представа, један перформанс, вама је 
све перформанс, што год радите од 
2000. године ви желите да направите 
циркус, да се народ смеје, па онда, 
ем се договарате по неким, па се 
затварате у канцеларије, чекате неке 
делегације, а онда свако изводи свог 
политичара са његовим штапом, па нам 
саопштавате која ће коначна верзија 
да буде, немамо ми Српски радикали, 
немамо ништа против, можете ви као 
већина да се договарате, да правите 
корекције, али морате да поштујете 
Закон и Устав. Ово је само у смислу 
овоме, председниче, да морате да 
дозволите и Демократској странци 
Србије, њиховим представницима 
да образложе своје амандмане и 
да се Скупштина изјасни о тим 
амандманима, а Социјалистичка 
партија Србије, односно Посланичка 
група морала је исту процедуру 
да испоштује, да се обрати на овај 
Предлог и да на Предлог од 5. 
новембра поднесе амандмане и такве 
измене да усвојимо да би био коначан 
овај Предлог за кога ви сматрате да је 
регуларан и да је легалан.

САША САНТОВАЦ:
Иако је на почетку председник 
Извршног већа покушао да нас убеди, 
мада и он сам није сигуран да ли то 
може да уради, зашто су потребне 

измене, ми смо дошли у ситуацију 
да се и даље питамо на основу чега 
ми правимо и због чега правимо 
измене. Ако погледамо образложење, 
образложење каже у првој реченици 
«Ради усаглашавања текста 
Предлога Статута АП Војводине 
са Предлогом закона о утврђивању 
надлежности АП Војводине». Закон 
о надлежности АП Војводине уопште 
није ушао у скупштинску процедуру 
у Републичком парламенту. То 
што је прошао Владу Републике 
Србије не значи да на Скупштини 
неће бити можда прихваћени неки 
подамандмани. Шта ако се деси да 
буду прихваћени неки од амандмана, 
шта то значи? (Упадица из сале: 
Неће) Па, да ли неће, ја не могу 
сада да предвиђам, ја се не бавим 
пророчанством, значи то што ви 
добацујете да неће бити прихваћен, 
било је прича да ће овај Предлог који 
сте окачили на сајт Извршног већа 
бити данас у процедури, на крају 
данас је дошао потпуно другачији 
Предлог. Оно што хоћу да вам кажем 
да је много интересантно, иако Устав 
Републике Србије, члан 78. каже: 
„Република Србија може поверити 
Аутономној Покрајини Војводини, 
аутономној покрајини, јединицама 
локалне самоуправе поједина 
питања из своје надлежности“, сви 
видимо да се овде ради о Закону 

о утврђивању надлежности, не о 
поверавању надлежности, како 
каже Устав Републике Србије. Шта 
је уствари аутономна покрајина? 
Аутономном покрајином се може 
сматрати таква врста самоуправе, 
регије, која располаже пренетим 
надлежностима, ви говорите овде о 
изворним надлежностима.
Ако погледате овај Предлог који 
сте доставили нама, има доста 
нелогичности. Прво, ми смо то и 
критиковали код Статута, говори се 
Војводина је аутономна покрајина 
грађанки и грађана, Устав Републике 
Србије каже: „Република Србија је 
држава српског народа и свих грађана 
који у њој живе“. Затим, „Војводина 
је регија у којој се традиционално 
негује више културалност, више 
конфесионалност и други европски 
принципи и вредности“. Који су то 
европски принципи и вредности? 
На основу чега се то утврђује? Која 
је то институција? Да ли то сматрате 
да у Београду, Крагујевцу, Нишу или 
било којем другом граду не постоје 
те европске вредности? На основу 
чега сте ви установили, шта су то 
европске вредности, ево кажите овде 
свима нама.
Што се тиче, Нови Сад је главни 
административни центар Војводине, 
веома чудна формулација, веома 
чудна формулација. Што се тиче 
региона кажете «региони Европе, и у 
Бриселу», зашто у Бриселу? Шта ако 
НАТО пакт одлучи следеће године да 
измести своје седиште, да ли ћете ви 
онда да мењате Статут АП Војводине, 
каже неће бити у Бриселу? Да ли 
по Закону о спољним пословима 
Републике Србије пише где ће 
бити амбасаде и представништва 
Републике Србије? Не пише, али 
ви предвиђате то у Статуту. Зашто 
вам је потребан пристанак, ако је 
неко дао објашњење, ви отворите 
представништво, али зашто у Статуту 
то мора да стоји? Затим, овде има и 
техничких грешака, „унапаривање 
својих привредних“, значи потребно 
је да се изврши измена, унапређивање  
и то нико од вас још није предложио 
испред Извршног већа да се изврши 
измена. Оно што јесте интересантно, 
што овај целокупни Статут јасно 
указује да се стварају институције 
које од Војводине у наредном периоду 
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треба да направе републику и државу, 
Извршно веће се формира као нова 
Влада, затим имамо надзор, што је до 
сада увек радила Република, са друге 
стране Војвођанска академија наука 
и уметности и даље постоји, нисмо 
регулисали то питање. Очигледно 
постоје основе за формирање 
нове нације – војвођанске, када то 
погледате видимо којим путем све то 
иде.
Да је то тако, јасно указују 
осведочени пријатељи, под 
знацима навода, Српског народа,  
Јелко Кацин и  Дорис Пак кажу 
да је питање демократичности 
Републике Србије усвајање Статута 
Аутономне Покрајине Војводине. 
Веома интересантно. Оно што је 
чињенично стање да је у Војводини 
сличан сценарио као и у Црној Гори. 
Заговорници оцепљења Црне Горе 
су били Либерали, али су спровели, 
или спровео је ДПС. Заговорници 
или они који су највише причали 
о томе оцепљењу, или да кажемо о 
надлежностима Војводине, већим 
надлежностима за формирање 
републике, пошто сте овде истицали 
и Устав Републике Војводине 
приликом расправе о Статуту, је Лига 
социјал-демократа Војводине, али 

онај који ће то да уради је уствари 
Демократска странка, и зато оно 
што је  приликом гласања о Статуту 
Аутономне Покрајине Војводине  др 
Бојан Пајтић објашњавајући како је 
добар тај Статут, рекао на крају свог 
излагања „Добро Војводино“. Данас 
свима нама кад се раде ове измене 
је потпуно јасно да је „Лаку ноћ 
Србијо“. Хвала.

МАРИЈАНА ЧЕТОЈЕВИЋ:
Ми, господо посланици, за то што 
су грађани остали ускраћени за овај 
пренос, Српска радикална странка, 
нема одговорност, пре свега из 
разлога што су Српски радикали, 
предвођени покојним професором 
Милијаном Поповићем, обишли 
читаву Војводину и причали 
грађанима какве су то све одредбе 
овог Предлога статута. Наиме, 
све је почело дневно политичким 
флоскулама о томе како грађани у 
Војводини страховито тешко живе, јер 
их пљачкају једнако сиромашни људи 
који живе у Србији, значи, ми овде у 
Новом Саду, Зрењанину, Суботици, 
Сомбору страховито тешко живимо, 
јер нас пљачкају једнако сиромашни 
људи из Ниша, Лесковца, Краљева 
итд. што дефинитивно не одговара 
стварном стању ствари.
Српска радикална странка сматра 
да ће сви грађани Србије живети 
много боље када се промени овај 
режим. Данас смо чули овде од 
представника Демократске странке, 
како ће то грађани Војводине много 
боље живети, како ће се много боље 
развијати, ево, само да се усвоји овај 
један модеран Статут АП Војводине 
где, како видимо у овом другом 
предлогу, види се да је Војводина 
регион у коме се традиционално негују 
вишеконфесионални, вишекултурни 
и други европски принципи и 
вредности, и онда ћемо се ми 
развијати много брже и бићемо много 
ближи Европи. А у првом моменту 
Војводина се дефинисала као да је 
само у саставу Републике Србије и ту 
се већ видела једна скривена жеља да 
се измести Војводина некако према 
тој Европи. Ево, срећа па по овом 
послеподневном закључку се ипак 
назначило да је Војводина неодвојиви 
део Републике Србије.
Иначе, карактеристика овог Предлога 

статута се базира на историјском 
праву грађана и грађанки Војводине 
на аутономију, и то представља 
један чист историјски фалсификат 
из тог разлога што се ово односи на 
најугледније, најумније Србе који 
су живели средином 19 века, који 
су се залагали за аутономију, али у 
оквиру стране државе Аустроугарске 
монархије, како би очували свој 
културни, историјски идентитет, 
како би се одупрли покатоличавању. 
Иначе, оног момента када је требало 
1918. године, односно када је дошло 
до присаједињења Баната, Бачке, 
Барање и Срема са Краљевином 
Србијом, Јаша Томић који је 1891. 
године основао странку и дао јој име 
Српска народна радикална странка, 
а по узору на Пашићеву Народну 
радикалну странку основану 1881. 
године, одиграо је управо кључну 
улогу, јер је Јаша Томић тада рекао да 
идеју о војвођанској аутономији треба 
напустити као аустријску старудију, 
јер је незапамћено да се у оквиру своје 
државе грађани боре за некакву још 
већу аутономију. Данас овај Предлог 
закона о утврђивању надлежности 
АП Војводине представља, пре свега, 
фалсификат, јер Устав у члану 178. 
јасно дефинише да Република Србија 
може законом оверити аутономним 
покрајинама и локалним самоуправама 
део надлежности, дакле, то пре свега 
није парламентарна пракса да овде 
долази Предлог закона из Владе у 
Покрајинску Скупштину, већ се ту 
види једна новина као да је то уговор, 
као да је то споразум између Владе, 
и као да Влада више не може да 
доноси законе који не би одговарали 
властодршцима овде у Аутономној 
Покрајини Војводини. Апсурдно је 
чак и да овај Предлог закона коригује 
Предлог статута који је ниже правне 
снаге, дакле, подзаконски акт, а са 
друге стране да коригује и сам Устав, 
јер му уводи неке одредбе које у 
Уставу једноставно нису садржане 
и не постоје, па ће тако онда Србија 
бити једина држава која ће имати две 
академије наука.
Предлог закона се проширује и у 
члану 183. Устава где су дефинисане 
надлежности АП Војводине, уноси 
се преко 150 нових надлежности, 
преузимање управљања Националним 
парком Фрушка гора, оснивање 
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Развојне банке која не постоји у 
Уставу, затим оснивање Војвођанске 
академије наука, која по Уставу 
уопште није дефинисана, да ли 
Аутономна Покрајина Војводина 
треба да се бави науком, јер је то, 
просто, посао државе. Држава има 
Српску академију наука и уметности, 
која има свој огранак у Новом Саду, 
и сасвим је нејасно, шта ће онда 
Војвођанска академија наука и 
уметности, сем да обезбеди још један 
атрибут државности.
   Даље, отварање представништава 
у регионима Европе и Бриселу 
припада искључиво држави. 
Овлашћење да АП Војводина може 
бити члан европских и светских 
удружења, региона, садржано у 
члану 16. је могуће, али само уз 
претходно одобрење надлежних 
органа Републике Србије. Посебно 
је опасна ова одредба о привременом 
уређивању да Скупштина АП 
Војводине може донети прописе за 
привремено извршавање Републичког 
закона на територији АП Војводине, 
али овде је тај закон тренутно 
изостао или не постоји. То даје и 
законодавну власт АП Војводини. 
Осим тога, овде што сте навели у 

члану 63. о врсти и висини изворних 
прихода ближе се утврђују законима 
и каже: „Одлуком Скупштине АП 
Војводине“ то озбиљно нарушава, 
то је противуставно, јер то није 
категорија која се може регулисати 
одлуком Скупштине АП Војводине.

Хвала лепо. 

ГОРАН ТАЈДИЋ:
Даме и господо посланици, па 
Скупштина је пре 13 месеци донела 
Предлог Статута АП Војводине који 
чека на своје усвајање у Републичком 
парламенту и такође, мислим да 
нема потребе да ми сад извршимо 
корекције Статута који се налази у 
скупштинској процедури, проблем 
је републичких органа, републичке 
Скупштине, што то није на време 
урађено, када је требало, уставним 
законом, ето, ми смо имали више од 
годину дана ето, да расправљамо о 
том Статуту, јер је он уставан, није 
уставан, али сами сте ви направили 
такву климу, сами сте ви кривци због 
овог што се дешавало, јер ви у сваком 
случају имате исту власт, као и у 
Покрајини, исто тако и у Републици, 
и овде ваше изјаве које ви говорите, 
ето морамо ово усвојити, морамо, 
изгледа као да сами себе убеђујете, 
не, то нисмо ми криви што морамо 
да изменимо одређене ставке у том 
Статуту, на онај начин, па ‘ајде као 
да сви будемо толерантни и да ово 
усвојимо. Ви знате став опозиције да 
је он против-уставан, против-законит 
Статут и да ми нисмо ни у октобру 
прошле године ни гласали о њему, 
нити ћемо гласати о самом овом 
предлогу. Ово би требало, овај Статут 
који је усвојила ова Скупштина пре 
13 месеци да републичка Скупштина 
поништи и да врати поново 
Скупштини Аутономне Покрајине 
Војводине на разматрање, да урадимо 
нови Статут, али нови Статут зна се 
како би требало, демократски, да 
учествују све парламентарне странке у 
овој Скупштини. Значи, да се направи 
договор, и са представницима власти, 
и са представницима опозиције. Ви 
сте имали јавну расправу по овом 
Статуту, али неке тајне расправе о 
коме нико није знао, нисте ни питали, 
ни констатовали опозицију шта она 
мисли пре него што сте донели, и 

сада сте имали прилику да то урадите 
због грешака републичке Владе 
и Републичке скупштине, да вам 
поново врати и да поново урадимо то 
како треба, и да укључимо и јавност 
у расправу, међутим, ви ту шансу 
прокоцкате и даље гурате своју 
причу.
А то да ви радите тајно, под 
окриљем ноћи, па доказ је и изјава 
Бојана Пајтића пре неки дан, који је 
изјавио, «Ето, синоћ ми је премијер 
Цветковић доставио Предлог закона 
о надлежности Аутономне Покрајине 
Војводине и ја сам ево, данас одмах 
заказао Извршно веће». Па како се 
то доставља? Значи, ноћу, тајно, под 
окриљем мрака, па ви све радите 
тајно, под окриљем мрака, без очију 
јавности, без очију грађана. Ако 
погледамо да ви имате исту власт и у 
Покрајини и у Републици, и нисте у 
стању годину дана да усвојите један 
подзаконски акт као што је Статут, 
па замислите када се буде завршила 
та ваша прича о децентрализацији 
Србије, па направисте ових 7 
региона, па замислите сад колико 
ће та процедура трајати да сваки 
регион усвоји свој неки Статут који 
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ће требати да прође скупштинску 
процедуру у Републици Србији, па 
неће се ти региони никада направити, 
оваквим темпом и оваквим 
понашањем унутар саме странке, а и 
видели сте према изјавама и Бојана 
Пајтића која је дата пре пар дана и 
осталих лидера Демократске странке 
овде у Покрајини, „Ето, имали смо 
проблема и са владајућом већином у 
Скупштини, и унутар своје странке“, 
а ми смо то упозоравали, зашто се 
Републичком парламенту не доноси, 
не верификује овај Статут, па самим 
тим сад сте признали да унутар ваше 
саме странке нема консензуса, нема 
договора око овога и ви сте буквално 
заточили грађане Аутономне 
Покрајине Војводине да они не 
знају шта се дешава са Статутом. 
Није крива то опозиција јер је она 
то све критиковала. Ако погледамо 
и које ове измене ви правите, значи, 
поново бацате европске принципе и 
вредности, посланик Саша Сантовац 
је говорио, па зар ми немамо српске 
принципе и вредности, традицију 
српског народа, зар припадници 
националних мањина који живе у 
Аутономној Покрајини Војводини 

немају своје принципе вредности 
и вредности своје националне 
припадности, имају. Које су то, неки 
универзални, европски, јесу ли то 
неки нови глобални принципи који до 
сада нису постојали, па принципи оне 
које поштује свака нација или сваки 
припадник националне мањине, е, то 
су европски принципи. Оне које ми 
већ негујемо откада живимо на овим 
просторима. Ако гледамо шта друго 
мењати, желите да имате у својини 
АП Војводину, да користите органе 
АП Војводине, то су јавна предузећа 
чији је он оснивач. У реду, желите да 
имате имовину Аутономне Покрајине 
Војводине. На крају, шта желите са 
том имовином, да ли да управљате 
или желите на крају крајева да 
кренете са продајом те имовине. Као 
што то ради Републичка влада, режим 
Бориса Тадића, што продаје оно што 
је у власништву Републике Србије, 
нешто за багателне цене, по кумовској 
вези, да ли ви желите на исти такав 
начин да имате имовину Аутономне 
Покрајине Војводине и да ви једног 
дана са њом располажете, не у смислу 
да располажете него да приходујете 
у буџет, него да једноставно ви 
продајете и да узимате тај проценат. 
Ако се угледате на своје политичке 
истомишљенике у Републици, нисте 
далеко одмакли. На крају ће грађани 
Војводине имати исти проблем, као 
што сада имамо, као сви, као грађани 
Србије, због режима Бориса Тадића.
Овде сте заменили, међународни 
уговори се замењују међурегионални 
споразуми, у принципу... По нама, 
Српским радикалима то је, није шија 
него је врат, ви ћете исто правити те 
уговоре према којима ћете се односити 
као према међународним уговорима. 
И са друге стране и даље убацујете да 
је Брисел седиште где ће Аутономна 
Покрајина Војводина имати своје 
представништво. Па да ли је Брисел 
седиште неке европске регије? Ви 
говорите тамо, да би имали ближе да 
будемо тим приступним фондовима, 
па нормално, када урадимо пројекат, па 
послаћемо делегацију која ће отићи да 
презентује тај пројекат и да добијемо 
та средства из тог приступног Фонда, 
не мора тамо неко да стоји. Шта ћемо, 
да разапнемо шатор испред Брисела, 
ето, да неко ту стоји, па ћемо њему 
да шаљемо брзом поштом пројекте, 

а он ће то да доставља. Ја мислим, 
нема никаквих потреба да имамо, с 
друге стране челници ове Скупштине 
редовно иду у иностранство, путују, 
види се према извештају, приходима 
и расходима колико је било путовања 
и колико је потрошено, тако да нам 
та представништва апсолутно нису 
потребна, када имамо добар пројекат 
лако ће делегација то презентовати 
тамо где треба. Хвала.

ЛАЗАР МАРЈАНСКИ:
Даме и господо, хтео бих пар речи да 
кажем, страшно је професор Петровић 
изненадио, нисам очекивао од оног 
ко је говорио да толико потцењује, 
омаловажава људе који другачије 
размишљају, који имају друго 
мишљење. Наиме, то ме је подсетило, 
у Савезној Скупштини, јесте 
професоре, гледао си у нас и вређао 
си нас, на фин и културан начин, но 
нема везе, ми смо то схватили (смех 
у сали), то ме је подсетило у Савезној 
Скупштини када су били Црногорци 
нису хтели да се одвоје, истим тоном 
као што је професор Петровић, тако 
је Ранко Кривокапић почео да говори 
и тог тренутка је дошло до процеса 
раздвајања Црне Горе и Србије. Но, 
отом потом, време ће показати ко је 
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био у праву, ко није, професоре, ако 
ћемо тако, и ја сам рођен у Војводини, 
сви су моји из Војводине, моји су и 
били у старој Југославији одборници 
и тако даље, да вам кажем, и нисмо 
ми против Европе и европских 
принципа, само имамо можда друго 
размишљање, други став, али да 
вам кажем, време ће показати своје. 
Требали сте да обратите пажњу на 
пар ствари које лично мени сметају, 
каже, измене и допуне, прво овако, 
прво смо донели Статут, Влада 
доноси Нацрт Закона о утврђивању 
надлежности Аутономне Покрајине 
Војводине, радну верзију, 5-ог, ако 
се не варам, добијемо један предлог, 
07-ог добијемо други предлог, да ли 
је то непоштовање Владе Републике 
Србије, или ако је Владе Републике 
Србије и Скупштине као највећи 
законодавни орган, донесе нешто, 
Влада ће да предложи то Скупштини, 
шта ако дође до промене неких ствари. 
Видели смо данас, социјалисти од 
90-тих година користе тај покварени 
метод да утрче кад треба, шта ако 
проради савест ЛДП-овом  Чеди и 
Томиславу Николићу, а имамо, имамо 
да Јединствена Србија неће гласати 
за то, и шта, не буде кворума, и дође 
поново до промене, да ли хоће или 

неће, видећемо.
Да вам нешто кажем, искуства по 
парламентима, све до тренутка док се 
не дигне рука, никад се не зна, кад је 
требао Закон о раду да се донесе, сви 
су мислили да неће донети, тада опет 
улазе ови социјалисти и Бата Крстић 
диже руку, као 126-ти, где год треба 
да се закрпи нешто покварено ту су 
социјалисти. 
А реформисти, у члану 14. кажете 
да ћете предлагати Министарству 
за пољопривреду, увоз и извоз, ком 
министарству, јер ако сада добијемо 
Владу, имаћемо министра за 
пољопривреду овде...
Члан надлежне Владе, и у члану 
70. опет се ради о рударству и 
енергетици. Наиме, сада упозоравам 
које је вама написано да прихватите 
те надлежности, то је јако велика 
обавеза, ви треба да дате дозволу 
за отварање једног рудника, за 
затварање једног рудника, на основу 
ваших одлука ћете отворити рудник, 
или нећете урадити, треба да имате 
стручан кадар, треба основне базе 
закона на који се наслањате да би то 
урадили.

Хвала.

ДРАГАНА ЛАТОВЉЕВ:
Поштовани посланици, познат план 
Америке и Европске уније у разбијању 
Југославије, отимање Косова и 
Метохије, а сада је дошао ред и на 
Војводину. Српска радикална странка 
била је у праву када је критиковала 
Статут, јер је он противуставан. Овим 
Статутом врши се цепање Србије и 
стварају кључни услови за стварање 
независне државе Војводине, спремне 
да се у будућности отцепи од Србије.
Увођење термина «Влада Аутономне 
Покрајине Војводине» уместо 
«Извршног већа» представља први 
корак ка формирању нове државе 
на територији Србије. Ако је тешко 
у Европи да се преведе шта значи 
«извршно веће», могао је да се узме 
неки други термин, као на пример 
«извршни савет». Верујем да је 
странцима, као што је Цобел, Дорис 
Пак, Солана, Дал и слични, тешко 
превести «Извршно веће Војводине», 
а разумније «Влада Војводине». 
Без обзира на апетите владајуће 
коалиције, термин «влада» апсолутно 

није у складу са Уставом Републике 
Србије.
Постоји јасан став грађана, не само 
Војводине, већ и Србије, да је овај 
акт противуставан и ко вам даје 
право да вољом једне партије решите 
историјски политички процес...?

Још једна од низа страшних ствари 
је и поводом одредбе Новог Сада као 
главног града Покрајине. Не постоји 
држава која има два главна града. 
Одвајање Војводине од Србије мора 
да се заустави и стварање државе 
у држави. То не смемо дозволити. 
Војводина је део Србије, биће и 
остаће. Хвала.

МИЛОРАД МИРЧИЋ:
Ја се захваљујем господину 
Митровићу за ову малу, кратку 
едукацију, међутим, очито нити је 
место, нити време. Има, кад већ хоћете 
да се држите традиције и извора, има 
једна српска народна – једна земља, 
два господара. Зовите ви како год 
хоћете, али Србија не може имати две 
владе. Имали смо, до пре неколико 
сати, и два главна града. То што ви 
терминолошки желите да забашурите 
шта је суштина, није вам успело, 
господине Митровићу, и не видим 
разлога, осим ако сте мислили да 
прекинете ову досаду или доколицу, 
па да изађете као потпредседник, да 
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објасните колегиници Латовљев шта 
значи која реч и ког је порекла. Какве 
то везе има да ли је влада или није, 
овде се ради о образложењу, да вас 
подсетим, иза кога и ви једним делом 
стојите и лично и ваша странка.
Ви сте рекли да на основу онога што 
је традиција и што су историјске 
тековине Извршно веће Војводине 
треба да буде влада. Зашто не би 
био извршни одбор? Зашто не 
би био извршни одбор? Народно 
ослободилачки одбор – то је 
традиција, кад је успостављен на неки 
начин темељ аутономије, народно-
ослободилачки одбор је био. Гледајте 
мало са друге стране традицију.
Немојте, ја вам се поново захваљујем 
за ово ваше лексиконско објашњење, 
али немојте више објашњавати шта 
је персијског. Поново вам кажем, не 
могу две владе да буду у једној малој 
Србији, па без обзира ко шта од нас 
мислио колико је она велика, али за 
8.000.000 становника не могу две 
владе.

МИЛОРАД БОЈИН:
Колегинице и колеге, Предлог 
закључка о правно-техничком 
усаглашавању Предлога статута 
Аутономне Покрајине Војводине, 

са Предлогом закона о утврђивању 
надлежности Аутономне Покрајине, 
иако правнички вештије срочен у 
односу на Предлог статута, представља 
покушај исправљања, али и вештијег 
маскирања противуставних решења, 
садржаних у Предлогу статута 
Аутономне Покрајине Војводине, 
који је већ упућен у скупштинску 
процедуру.
Имајући  у виду  да је овај  акт 
припремљен управо у циљу 
прикривања очигледних противу-
ставности садржаних у Предлогу 
статута и заташкавања лавине 
јавних критика, јасно је да и он, 
због обрнутог редоследа потеза, 
не може у потпуности да избегне 
замке противуставности, које су 
већ садржане и у Предлогу статута, 
да се Нацрт статута Аутономне 
Покрајине Војводине не мири са тим 
да је подзаконски општи акт и да, као 
такав, мора бити у сагласности, не 
само са Уставом, него и са законом, 
показују бројни примери кршења 
Устава и закона његовим одредбама.
Предлог статута Аутономне 
Покрајине Војводине, који садржи 
низ противуставних решења, као што 
су на пример припадност Средњој 
Европи, закључивање међународних 
уговора, Војвођанска академија 
наука и уметности, покрајинска 
министарства, итд. уврштен је у 
скупштинску процедуру 14.10.2008. 
године. С обзиром на датум када 
је Предлог статута био пуштен у 
скупштинску процедуру, непобитно 
је да су сви рокови предвиђени 
Пословником за разматрање аката не 
краћи од 15, нити дужи од 60 дана, 
пробијени и уместо да предлагач 
повуче Предлог са скупштинске 
процедуре, што би било једино 
логично, прибегло се припреми Нацрта 
закона о утврђивању надлежности, 
који би истакао субјективитет 
Војводине и написано да је у саставу 
Републике Србије, а према Уставу 
Србије Војводина је саставни део 
државе Србије, што значи да је део 
државне целине и уместо да је одреди 
као територијалну јединицу државе 
Србије, у којој њени становници 
остварују право на покрајинску 
аутономију, Нацрт статута  је 
одређује  као вишенационалну, 
вишеконфесионалну, вишекултурну 

демократску европску регију, 
интегрисану у европске системе 
региона. Оваква одређења су 
пуке констатације и програмска 
декларација, које никако немају 
правно значење, нити је место у 
правном акту. Статут аутономне 
покрајине није социолошка студија о 
њеном становништву, него је правни 
акт, којим се, на основу познавања 
обележја њеног становништва, 
прописује њена организација.
С друге стране, у које ће се европске 
системе интегрисати делови 
Србије одлучују, не ти делови, него 
држава Србија. Елем, Војводина 
није никаква европска регија или 
европски регион, него је аутономна 
покрајина у Републици Србији. 
Једно од обележја државе је њен 
међународно-правни субјективитет. 
Држава сарађује са другим државама, 
удружује се са њима у међународне 
организације, закључује међународне 
уговоре, оснива представништва у 
иностранству, а према Нацрту статута 
све то може Аутономна Покрајина 
Војводина, додуше, са својим 
пандамима у другим државама, у 
областима из своје надлежности. 
Војводина још може бити и члан 
европских и светских удружења 
региона.
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Овде је очигледно одредба Устава 
да аутономна покрајина сарађује 
са одговарајућим територијалним 
заједницама других држава у оквиру 
спољне политике Републике Србије, 
уз поштовање територијалног 
јединства и правног поретка 
Републике Србије, што је записано у 
члану 181. Устава. У члану 16. ставу 
1. овог Нацрта протумачено је крајње 
екстензивно тако да сарадња одлучује 
и закључивање међународних уговора 
и чланство европских и светских 
удружења региона и представништва 
у регионима Европе, па и Бриселу. 
Стога је неопходно за све наведене 
конкретне облике иступања Војводине 
у иностранству који излази из оквира 
стандардног значења речи „сарађују“ 
и „сарадња“. Сагласност државног 
органа Републике Србије који има 
уставну надлежност да утврђује 
и води политику у држави, а то је 
Влада.
Само тренутак и завршавам, и главни 
град је један у читавој држави. 
Територијалне јединице у држави, 
биле оне и величине покрајине, 
немају своје главне градове, него је у 
једном од њихових градова седиште 
главних, то не мора увек бити и свих, 
покрајинских органа. Жеља да се у 
Покрајини види нешто, ипак, и налик 
држави, изражена је макар и подсвесно 
у статутарној одредби о главном 

граду, а у Нацрту статута је такође 
предвиђена посебна врста општег 
акта какво још Устав и не познаје, 
«покрајинска скупштинска одлука», 
све што Устав каже да је аутономна 
покрајина, па каже „О питањима из 
своје надлежности доноси одлуке и 
друга општа акта“....
Нацрт статута је измислио покрајинску 
скупштинску одлуку којој је одредио 
место у правном поретку државе 
Србије. Те одлуке имају значај 
закона на територији АП Војводине 
у питањима која су законом одређена 
да су од покрајинског значаја. Хвала.

СУЗАНА БРКИЋ:
Даме и господо, поштовани 
посланици, Посланичка група 
Српске радикалне странке неће 
подржати правно-техничке корекције 
и суштинске измене Предлога статута 
која је правно неутемељена, зато што 
је владајућа коалиција у Покрајинској 
Скупштини већ усвојила Статут пре 
годину дана и ту више не може ништа 
да се мења. Сада је само могуће да 
Народна скупштина или потврди такав 
Статут или да га не потврди. Видимо 
да корекцијом Статута није спречено 
оснивање Војвођанске академије 
наука и уметности, а оснивање 
Војвођанске академије наука и 
уметности представља покушај да 
се на незаконит и противуставан 
начин накнадно легализује Одлука 
Скупштине Војводине из 2002. 
године којом је основана Војвођанска 
академија наука и уметности, без 
обзира на то што ни под тадашњим 
Уставом Србије из 1990. године и још 
увек важећем Статутом АП Војводине 
из 1991. године, тако нешто није било 
правно могуће.
Такође је измењена и уводна одредба 
Статута по којој је Војводина 
дефинисана као демократска, 
европска регија која представља 
саставни део јединственог, културног, 
цивилизацијског, економског и 
географског простора Средње 
Европе. Уместо тога сада стоји у 
Предлогу закључка да је Војводина 
дефинисана као европски регион, 
што је у суштини исто, међутим, 
Војводина је Уставом, као уосталом и 
Косово и Метохија, дефинисана само 
као аутономна покрајина искључиво у 
саставу Републике Србије, а сам појам 

аутономне покрајине јасно је одређен 
одредбом члана 182. став 1. Устава 
у коме се каже да је то аутономна 
територијална заједница одређена 
Уставом у којој грађани остварују 
право на покрајинску аутономију. Све 
док држава Србија као целина не буде 
интегрисана у Европску унију, не 
може бити интегрисан ни један њен 
део. Самим тим Војводина не може 
бити дефинисана независно од Србије 
као европска регија, тако да је и ова 
одредба противна Уставу. У измени 
текста Статута је прецизирано за 
промену граница покрајина, као и за 
расписивање референдума потребно 
је да гласа 50% грађана плус један, а 
у погледу питања промене територије 
Војводине Устав је изричит када каже 
да се референдум може расписати 
само на територији целе Србије, а не 
на неком њеном делу као што је то 
предложено Статутом. Такође и Нацрт 
закона на утврђивању надлежности 
АП Војводине је противуставан. 
Наиме, Устав Републике Србије и 
Уставни закон за спровођење Устава 
не предвиђају потребу доношења 
Закона о утврђивању надлежности 
АП Војводине. На основу уставних 
одредби може то бити само Закон о 
уређивању питања од покрајинског 
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значаја, члан 183. став 2. прва 
алинеја о поверавању аутономним 
покрајинама појединих питања из 
републичке надлежности, члан 178. 
став 1. Све док Скупштина Србије 
не донесе одговарајуће законе којима 
ће одредити која су то питања од 
покрајинског значаја која ће бити у 
надлежности АП Војводине, једини 
правни основ за даље вршење послова 
од стране покрајинских органа у 
Војводини може бити само Закон о 
поверавању одређених надлежности 
АП Војводини, ни такозвани Омнибус 
закон из 2002. године, тако да 
Република Србија путем закона може 
да повери аутономној покрајини и 
јединицама локалне самоуправе неке 
послове који су у њеној надлежности, 
али један закон којим би Скупштина 
Србије утврдила све надлежности 
Војводине није уставна категорија. 
Значи да се надлежност покрајине 
одређује Уставом, а не законом.
Устав Републике Србије у члану 
183. већ је одредио надлежности 
аутономне покрајине, док се у Нацрту 
закона о утврђивању надлежности АП 
Војводине поред надлежности које су 
утврђене чланом 183. Устава Србије, 
АП Војводини поверава потпуно нова 
надлежност која је до сада искључиво 
припадала Републици Србији. Неке 
од њих већ сада изазивају велико 

подозрење, то су рецимо основно, 
средње и високо образовање. За 
почетак се у Војводини даје право да 
оснива све врсте школа, укључујући и 
самосталне високошколске установе 
и даје дозволе за њихов рад, а 
вероватно ће се завршити са давањем 
права да се и за српске основце и 
средњошколце прописују посебни 
школски програми, да би се створио 
посебан, не само државни, него и 
национални идентитет Војводине. 
Један од битних прерогатива 
државе као такве јесте надзор над 
законитошћу рада. Сходно члану 183. 
Устава Србије тим овлашћењима АП 
Војводина уопште није располагала, 
него је Република Србија преко 
својих органа искључиво вршила 
инспекцијски и стручни надзор, као 
и над радом покрајинских органа 
и установа. Овим Нацртом закона 
као поверена надлежност уводи 
се право АП Војводине да преко 
својих органа врши инспекцијски и 
стручни надзор укључујући у члану 
28. Нацрта закона и прекогранично 
кретање робе, а то је у савременим 
државама искључиво у државној 
надлежности, то значи да ће убудуће 
на граничним прелазима код Ватина, 
Хоргоша и Шида војвођански органи 
контролисати увоз радиоактивних и 
других опасних супстанци, док би на 
свим осталим граничним прелазима 
то чинили Републички органи. Тада 
ће наши тајкуни, који су иначе велики 
увозници потрошне робе, моћи да 
бирају то у Београду или Новом Саду, 
морати да подмите да би им лакше 
прошла нека роба прекограничног 
прелаза, јер ако је више органа исте 
надлежности, то је већа могућност 
корупције. Захваљујем.

ТАЊА ЈОВАНОВИЋ:
Готово пре 13 месеци је исти овај 
Парламент усвојио Предлог статута 
Аутономне Покрајине Војводине 
и исти тај Предлог смо доставили 
Републичкој Скупштини, која ево 
до дана данашњег није схватила за 
озбиљно и за потребу да је то нешто 
хитно и да о томе треба расправљати. 
Дакле, неко чудо се десило 
5.новембра када су се два човека 
договорила о будућности грађана 
не само Војводине, већ и грађана на 
територији Србије. Иначе ради се о том 

неком чувеном договору господина 
Цветковића и господина Пајтића. 
Нас је јутрос на клупама дочекао 
материјал, који нас је касније довео 
у недоумицу. Јутрос смо пред нама 
имали материјал, односно Предлог 
закључка Скупштине Аутономне 
Покрајине који је потписала госпођа 
Маканова, а само пола сата после 
тог стигао нам је неки  нови Предлог 
који је потписао др Бојан Пајтић. И 
верујте да смо у јако великој дилеми 
били о ком од ова два документа 
треба вечерас расправљати. Међутим 
када сте дошли до оних 18 часова и 
када је прекинут директан пренос 
ове седнице, онда нам је било јасно 
да је у целој овој причи вама најтеже. 
Јер ви сте ти који треба да објасните 
грађанима шта је то Предлог – 
Предлога да се усагласи са Предлогом. 
Верујте ми то вам је као да вам неко 
каже, договорили смо се да треба да се 
договримо, али о договру још немамо 
никакву званичну информацију. 
Па тако је и ово Предлог једног 
закључка који  мора да се усагласи 
са Предлогом статута, а све то мора 
да буде усаглашено са Предлогом 
закона о утврђивању надлежности. 
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Мени је јасно зашто ви све ово радите 
у „медијском мраку“, али није јасно 
грађанима и не знам ко ће моћи да 
им објасни када доживе оно што 
је овим Статутом предвиђено, а то 
је одцепљење Војводине, то је оно 
што је неминовно, за чега чете ви 
гласати.
Ево ја ћу бити кратка нисам 
потрошила 5 минута, частим вас 
са ова три минута, видим да сте 
нервозни, а верујте ми да сам у вашој 
кожи и ја бих била нервозна. Хвала. 
(аплауз из дела сале)

МИЛОРАД МИРЧИЋ:
Пре  свега, питање  аутономије 
Војводине је питање које је Уставом 
регулисано. Устав  Републике 
Србије који је донешен и који је 
важећи је обавезујући за све нас. 
Од члана 177. до члана 187. Устав 
је прецизно издефинисао шта је 
то територијална оргаизација, 
поготово шта је то аутономија. 
Није то, господине Корхец, ствар и 
став и питање односа политичких 
партија према оргаизовању Државе. 
Да ли ће бити централистичка или 
ће бити децентрализована. Устав 
јасно обавезује како и на који начин 
треба да поступамо када је у питању 
децентрализација ове Државе. Није 
суштина децентрализовати државу 
тако што ћете са једног нивоа 

власти, у овом случају Државног- 
Републичког спустити или пренети 
власт, део власти на Покрајински. 
А шта даље? Шта је суштина, да у 
овом вашем начину размишљања 
и тумачења Устава, заустављате 
децентрализацију, сада тренутно 
како кажете на Покрајинском  нивоу. 
Оно што грађане интересује сад 
тренутно који живе у читавој Србији 
па самим тим и на овом делу Србије 
је шта ово доноси, какав бољитак 
ово доноси грађанима Војводине. 
Да видимо. Да ли  зависи стандард 
и живот грађана Војводине од тога 
како ћете ви тумачити, или у крајњем 
случају кривотворити Устав и 
Уставне одредбе? Не. Њихов живот 
као и живот свих нас зависи само од 
јеног, а то је да ли је власт способна 
или није способна власт, да ли ће 
центар одлучивања и финансија бити 
у Београду или у Новом Саду, то је 
потпуно споредна ствар за сваког 
грађанина. О томе ни један грађанин 
не размишља, колико размишља 
сад овог тренутка да је истоветност 
власти, једнообразност састава 
коалиционог савеза и на Републичком 
и на Покрајинском нивоу, а и у већини 
локалних самоурпава обавеза више 
вас и ваших колега да водите рачуна о 
бољитку и побољшању живота. Шта 
ви радите? Ви овде свесно замајавате 
и српску и војвођанску јавност. Како 
замајавате? Па тако што нешто што 
је по аутоматизму престало да важи 
ви поново актуализирате. И није 
то проблем да је то у склопу оне 
пароле коју ви користите већ девет 
година, интеграционог процеса. 
Интеграциони процес који код вас 
потпуно има супротан смер, па то 
сте нам говорили када сте растурали, 
подсећам вас, Савезну Републику 
Југославију, па сте рекли да би се 
интегрисало у Европу најбоље је да се 
раздружимо са Црном Гором. Па ево 
прошло је 9 година, далеко смо ми од 
Европске уније, Црна Гора још даље. 
Шта сад заговарате? Сада кажете 
у интеграцију у Европску унију 
идемо тако што ћемо дезинтегрисати 
преостали део Србије. Како? Па 
признаћемо званично, или на неки 
други начин самосталност Косова 
и Метохије јер ћемо говорити то је 
политичка реалност. А како ћемо 
припремити друге делове? Па како 

је управо и објашњавао амбасадор 
Немачке Цобел. Припремиће се тако 
што ће се у име неког вишег степена 
Аутономије Покрајине Војводине 
обезбедити прерогативи пре свега 
федералне јединице, а и у неким 
деловима самосталне државе. Где су 
то, па пре свега у терминолошким 
и у суштинским променама и 
изменама које ви предлажете у овом 
Статуту, а поготову у Закону. Шта су 
терминолошки? Па терминолошки 
је оно што означава – главни град, 
терминолошки је оно што означава 
владу, а није Извршно веће Војводине. 
А шта је суштински? Суштински је 
оно што има на неки начин претечу 
самосталности спољне политике. 
Није државна, међудржавна, већ је 
регионална, али остаје центар који 
ће бити у Бриселу. Како тумачите 
Брисел? Сад вам је тумачење усмено, 
истине ради, да је Брисел седиште 
бриселске регије. Није то толико  
битно суштински, колико је битна 
једна подвала која се провлачи 
кроз овај Предлог. Ви сте, истине 
ради, променили договор између 
Цветковића и онога што иде са 
штапом, и рекли сте, није више Нови 
Сад наш главни град, већ је... главни 
административни центар.
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 ...Али сте заборавли, господо, у овој 
измени да промените наслов изнад 
тог члана 10. Вама је наслов „Главни 
град Војводине“, а ви сте само испод 
наслова направили да је то „Главни 
административни центар“. То можете 
са коалиционим партнерима које 
кријете, које нећете да признате као 
коалиционе партнере, али све више 
и више то излази на површину. Али 
не можете да обманете јавност. Оно 
што је суштина на чему инситира 
Српска радикална странка, то је да не 
можете један унутарпартијски спор и 
сукоб, да претворите у нешто што ће 
оптерећивати нас који не припадамо 
тој партији. Овде се водила жестока 
политичка борба унутар Демократске 
странке, на челу једне опције, једне 
струје унутар Демократске странке 
будући председник владе Бојан 
Пајтић и његови истомишљеници 
који су убеђени да оваква врста 
самосталности доноси економски 
препород, а на другој, на челу друге 
струје је Борис Тадић и његови 
истомишљеници. У овом тренутку 
превагнула је струја коју предводи 
Бојан Пајтић, а онда вам је послужио 
Председник Владе и овај чији су 
посланици изашли, послужио вам 
је чисто за „шминку“ да се ми 
бавимо какви су њихови међусобни 
пријатељски, политички или неки 

други односи. То је њихова ствар.
Српска радикална странка неће 
гласати, Српска радикална странка 
неће ни у Републичком парламенту 
подржати овакав начин Предлога,  
овакве измене које ви предлажете. А 
Српска радикална странка ће и даље 
грађанима Војводине да предочава 
какве су све опасности, сва оцепљења, 
све дезинтеграције су почеле са 
једном флоскулом већа... економска 
самосталност. Хвала вам.

Ја се извињавам господине Ђукићу, 
ако сте лично протумачили мој 
коментар на начин да сам ја покушао 
да омаловажим ваш поступак, схватио 
сам ја шта је суштина, схватио сам 
ја шта ви лично осећате сад овог 
тренутка, када се ово дешава, далеко 
од очију јавности и потпуно је јасан 
ваш лични став, од раније се познајемо 
и није ово злоупотреба, али ми је 
нешто нејасно у вашим наступима 
када говорите као појединац који 
је у оквиру Посланичке групе ЗЕС; 
Говорите: „Ми из Српског покрета 
обнове“, шта ме интересује, да ли у 
тој множини подразумевате још неког 
да се крије овде који припада Српском 
покрету обнове или мислите на онај 
изворни Српски покрет обнове који 
истине ради, борио се за основне 
тековине демократије и да зна 
јавност, нисте били доследни и нисте 
издржали, очито да сте се утопили 
у оне када сте као изворни СПО 
протестовали на улицама, већина овде 
из овога састава из ових политичких 
партија, тада су вам викали: „Бандо 
четничка“, и морате то имати у виду, 
сада када се ви из Српског покрета 
обнове поново желите на неки начин 
дистанцирати, ја то у потпуности 
разумем и ви лично, а и ви из Српског 
покрета обнове, увек ћете имати 
подршку за такву иницијативу. Ја 
се извињавам још једном ако сте 
погрешно протумачили. 

Реплика Милану Ђукићу

МИЛОРАД МИРЧИЋ:
Искрено бих желео да буде тако као 
што сте рекли мало у духовитом 
тону, али оно што је чињеница 
господине Ђукићу, и ви сте сведок 
као представник Српског покрета 

обнове, овде је Српска радикална 
странка оштећена управо захваљујући 
вољи или самовољи оних са којима 
сте ушли у коалициони савез, Српска 
радикална странка је на претходним 
изборима освојила таман довољно 
да нас има 24-оро међутим, шта 
ћете, хтели, не хтели, народ каже: „С 
ким сте, такви сте“, ја лично за вас 
знам да никада не бисте дали свој 
глас за овакво нешто што се зове 
кривотворење, али у сваком случају 
постоји нека историја, постоји нека 
традиција. Оно што ме радује да ви из 
Српског покрета обнове и даље живите 
у нади, нећу да будем малициозан да 
кажем, у илузијама, али те наде и те 
илузије, све су вам тање из простог 
разлога што у овом коалиционом 
савезу тешко да ћете остварити ваше 
програмско опредељење, тешко да 
ћете остварити своју идеологију, 
можемо да се позивамо на нешто 
што у сваком случају подразумева 
и неке друге односе, не само 
политичке, а ту су кумовске везе и 
ми смо свесни чињенице да заједно 
са нама из Српске радикалне странке 
саучествујете и осећате све оно 
што пролази председник Српске 
радикалне странке, зато смо вам 
захвални, али будите сигурни, све 
више је и ових овде који седе, који 
у потпуности подржавају борбу 
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Војислава Шешеља, још једном ја 
вам се захваљујем.

Реплика Ђула Ласлу

МИЛОРАД МИРЧИЋ:
Уважени колега, не прави Српска 
радикална странка, нити било који 
посланик Српске радикалне странке 
има намеру да прави дискриминацију 
на основу националне или било какве 
припадности, али Устав Србије каже 
да је  Србија држава српског народа 
и свих оних грађана који живе у њој. 
И шта би било логично него да је и 
сваки део територије исто као и што је 
дефинисано Уставом, а ово није ништа 
истицање једне нације. Што се тиче 
припајања или спајања Војводине, то 
је 1918. године, 25-ог новембра. Зашто 
Вам ово говорим? Не из разлога да би 
поновио оно што је опште познато, 
него новембар месец је изгледа не 
случајно изабран када поново водимо 
жучну расправу. Да ли ударамо 
темеље будуће самосталне федералне 
јединице, или остаје оно што су наши 
преци урадили у новембру месецу? 
Кад се год тражи неки погодан датум, 
незаборавите и ви са те стране увек 

је био Видовдан нешто када се треба 
посрамити Србија. Видовдан је дан 
када је Председник Србије одведен 
– киднапован, а ви видите, упамет се 
сад, како ћете све.
Немамо ми намеру да расправљамо 
са вама о овом питању, ми поштујемо, 
уважавамо све оне који живе на 
територији Србије без обзира које 
су националности, које вере или 
вероисповести. Тако да намате 
погодно тло ако мислите да развијате 
ту полемику. Али новембар је месец 
историјски када гледате, ако би се 
могло тако лоцирати, најзначајнији за 
нову историју ове територије, и није 
то дато Српска Војводина зато што 
су се побунили против Мађара, не 
није дато, то је историјска тековина 
и мађарског и српског народа, да 
се изборе за своју самосталност. 
Истовремено су се борили, има доста 
тога, историјских чињеница, што су 
заједно  чинили да изађу из „канџи“ 
Аустроугарске да се ослободе Беча. 
Тако, ако желите о историји, онда 
наводите тачно чињенице. Јер много 
је мађарски народ помогао српском 
да би изборио самосталност, а 
поготову мађарска нација која живи 
на овом простору је помогла да Срби 
сачувају оно што се зове национална 
припадност. И хвала вам за то.

МИЛОРАД МИРЧИЋ:
Позивам се на члан 92., када 
посланик затражи реч да би исправио 
нечији навод за који сматра да је 
нетачно изношен, или да је изазвао 
неспоразум, односно да захтева 
додатно објашњење итд., председник 
Скупштине ће му дати реч, чим заврши 
излагање претходни говорник. У овом 
случају у оквиру Пословника желим 
само нешто да разјаснимо, господине 
Корхец, овде се износе политички 
ставови, овде се износе страначки 
ставови, ставови појединаца, не 
морају они увек да буду стручни, не 
морају они да буду зналачки, када 
је у питању Устав, када је у питању 
право, то не можете да замерите. Ако 
неко има своје тумачење и свој начин 
објашњења, шта је све ово, онда Ви, 
као врстан стручњак, морате имати 
разумевања да су ово, на крају крајева, 
политичке партије које сачињавају 
њени посланици, оне износе своје 
такве ставове. Шта то значи у 

суштини? Ви замерате људима који 
се нису упуштали у тумачење Устава, 
господине Корхец, него су рекли да 
се не спроводи Устав и уставни закон. 
Сама чињеница да је прецизно и 
децидно издефинисано 31. децембар 
говори о томе да није поштован 
закон, Закон о спровођењу Устава. 
Ако би тако гледали како Ви желите 
да наметнете размишљање о овој 
теми, онда, немојте да се љутите, Вас 
изузетно приватно лично ценим, и као 
стручњака и као коректног човека, али 
замислите какав је то апсурд за који 
Ви постављате неке стандарде, да би, 
примера ради, немојте да погрешно 
протумачите, човек имао дете, по 
Вама мора да заврши за гинеколога. 
Па, не мора да буде гинеколог да би 
имао дете, не мора да буде правник, 
не мора да познаје уставно право да 
би расправљао о овим темама.
Оно што је евидентно то сте и сами 
признали, када је у питању главни 
град, па што сте онда мењали, што 
сте прихватили амандман када Устав 
каже, по Вашем тумачењу, да може 
бити и више главних градова, шта 
Вас је то натерало да прихватите 
компромис да не буде Нови Сад 
више главни град, него да буде 
главни административни центар? 
Ако је у складу са Уставом ваљда као 
стручњак требали сте да кажете не, ни 
по коју цену не желим да прихватим 
то, без обзира какав је то политички 
компромис. Немојте господине 
Корхец да узимате ово лично, ја Вам 
се обраћам да имате разумевања, да 
имате схватање, а Ваша обавезност је 
већа као познаваоца Устава и уставног 
права да коригујете све оно што је 
противуставно у овом Предлогу 
Статута и да ово усаглашавање буде 
у складу са законом, а ви сте дубоко 
свесни те чињенице и стручно сте 
оспособљени да схватите да је то све 
и противуставно и противзаконито, да 
је то политички компромис и немојте 
онда да имате два мерила за политичке 
ставове, када је у питању политички 
компромис као стручњак нађете 
образложење и оправдање, а када су у 
питању политички ставови опозиције, 
онда то истичете као недостатак 
знања или некакву неинформисаност 
о Уставу и Уставном закону. Ја Вам се 
захваљујем.
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ЈЕДНО УСВОЈИЛИ,
А ДРУГО НАПИСАЛИ

«у складу са Уставом и Статутом.».

IV

У члану 10. став 1. мења се и гласи : «Град Нови 
Сад је главни, административни центар АП 
Војводине».
У ставу 4. иза речи: «Положај», додаје се реч: 
«Града» а иза речи главног додаје се запета, реч 
«града» замењује се речима «административног 
центра», а речи «аутономне покрајине», замењују 
се речима «АП Војводине».

V

У члану 27. алинеја 15. брише се реч 
«одликовања»

VI

У члану 63. став 3. постаје став 2., а иза речи законом 
додају се речи «којим се уређује финансирање АП 
Војводине».

У досадашњем ставу 2, који је постао став 3. иза 
речи «извора», а испред речи «у складу са законом 
којим се уређује финансирање АП Војводине.» 
додаје се слово «а» и премештају се у нови ред.

Председник одбора
Саво Добранић

НЕУСВОЈЕНИ ЗАПИСНИК СА 11. СЕДНИЦЕ 
ОДБОРА ЗА ПРОПИСЕ СКУПШТИНЕ 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
СКУПШТИНА АД ВОЈВОДИНЕ

ОДБОР ЗА ПРОПИСЕ

06 Број: 06-150/2009
10. новембар 2009.

 НОВИ САД 

Одбор за прописе Скупштине Аутономне 
Покрајине Војводине на сендици одржаној 10. 
новембра 2009. године, утврдио је 

ТЕХНИЧКЕ ИСПРАВКЕ У
ТЕКСТУ ПРЕДЛОГА СТАТУТА 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

I

У преамбули Предлога Статута Аутономне 
Покрајине Војводине, речи  «на основу 
историјског» бришу се.

II

У Члану 3. став 1 мења се и гласи» «Територију 
АП Војводине чине територије јединица локалних 
самоуправа у њеним географским областима 
(Бачка, Банат и Срем), утврђене законом. 

Став 2. се брише.

Досадашњи статови 3., 2. и 5. постају ставови 2., 
3. и 4., а у ставу 4. реч «4», замењује се речју «3».

III

У члану 9. став. 3 брише се тачка и додају се речи: 

06 Број:0б-150/2009

ЗАПИСНИК

са 11. седнице Одбора за прописе Скупштине 
Аутономне Покрајине Војводине, одржане 10. 
новембра 2009. године, у сали 3. зграде Скупштине 
АП Војводине са почетком у 18, 35 часова.
Седници је председавао  председник одбора Саво 
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Статута  Аутономне Покрајине Војводине

  Председник Одбора је подсетио да је Одбор за 
прописе, на седници одржаној после заседања 
Скупштине АП Војводине, 7. новембра 2009. 
године утврдио, у складу са Закључком о 
техничком усаглашавању Предлога Статута 
Аутономне Покрајине Војводине са Предлогом 
закона о утврђивању надлежности Аутономне 
Покрајине Војводине, број: 010 - 1/08 који је 
Скупштина Аутономне Покрајине Војводине 
донела на седници одржаној 7. новембра 2009. 
године, пречишћен текст Предлога Статута 
Аутономне Покрајине Војводине. У међувремену, 
уочено је да су се у тексту поткрале извесне 
техничке грешке које је неопходно отклонити. 
Предложеним техничким исправкама јасније се 
дефинише територија АП Војводине, положај 
града Новог Сада, као главног административног 
центра АП Војводине, брише се надлежност АП 
Војводине везана за доделу одликовања јер је 
Законом о одликовању Републике Србије који је 
у међувремену усвојен, предвиђено да органи 
аутономне покрајине могу предложити и доделу 
али не и додељивати одликовања и технички је 
уређен члан који регулише изворне приходе АП 
Војводине, које су подељене члановима Одбора и 
присутнима, почетком седнице.
У току расправе Саша Сантовац, је истакао да 
наслов изнад члана 10. Предлога Статута - «Главни 
град АП Војводине», и став 1. истог члана, да је 
Град Нови Сад главни, административни центар 
АП Војводине, изазива недоумице да ли је Нови 
Сад главни град, или главни административни 
центар, АП Војводине. Маријана Четојевић је 
указала да је члан 63. Предлога Статута којим је 
уређено да се финансирање Аутономне Покрајине 
Војводине утврђује одлуком Скупштине АП 
Војводине, у супротности са Уставом и законом. 
Саво Добранић појаснио је да се одредбе текста 
Предлога Статута који је усвојен у Скупштини 
АП Војводине не могу мењати, осим техничких 
исправки.
Полазећи од своје надлежности да разматра 
предлоге одлука Скупштине АП Војводине 
са становишта њихове усклађености како 
са Статутом, тако и са целокупним правним 
системом, а имајући у виду и дух Предлога закона 
о утврђивању надлежности АП Војводине Одбор 

Добранић.
Председник је констатовао да су сви чланови 
одбора телефонски позвани на 11. седницу 
Одбора, заказану за 10. новембар (уторак) 2009. 
године, са почетком у 18.00 часова у сали 3. зграде 
Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, на 
основу члана 70. став 3, Пословника Скупштине 
АП Војводине, са образложењем да су се у 
тексту Предлога Статута Аутономне Покрајине 
Војводине - пречишћен текст, који је утврдио 
Одбор за прописе на седници одржаној 7. новембра 
2009. године, поткрале техничке исправке које је 
неопходно отклонити.

   Седници су присуствовали: Маријана Четојевић, 
мр Драган Доневски, Саша Сантовац, Бранко 
Радаковић, Руње Дујо, Коста Стакић и Санто 
Роберт, чланови Одбора.

   Седници нису присуствовали чланови одбора 
Гагес Јан, Иванишевић Ненад, и Пастор Иштван.

    Поред чланова одбора седници су присуствовали: 
Мартин Злох потпредседник Скупштине АП 
Војводине, Гинт ел Кантор Чила и Марија Жекић, 
саветнице председника Скупштине АП Војводине, 
Маја Седларевић, Бранислав Богарошки, Милорад 
Мирчић, посланици у Скупштини АП Војводине, 
Милорад Гашић, секретар Скупштине АП 
Војводине, Мила Радисављевић заменик секретара 
Скупштине АП Војводине и Душан Павловић 
помоћник секретара Скупштине АП Војводине.

     Председник је констатовао да седедници 
присуствује осам од 11 чланова Одбора, те да 
постоји кворум за пуноважан рад и одлучивање.

На  предлог председника,  Одбор је усвојио 
следећи

ДНЕВНИ РЕД:

1.   УТВРЂИВАЊЕ   ТЕХНИЧКИХ   ИСПРАВКИ   У   
ТЕКСТУ   ПРЕДЛОГА   СТАТУТА АУТОНОМНЕ 
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

  Прва тачка дневног реда: Утврђивање 
техничких   исправки   у тексту Предлога 
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је након што је поново разматрао утврђен текст 
Предлога Статута, са пет гласова «за» утврдио:

ТЕХНИЧКЕ ИСПРАВКЕ У ТЕКСТУ 
ПРЕДЛОГА СТАТУТА АУТОНОМНЕ 

ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

I

У Преамбули Предлога Статута Аутономне 
Покрајине Војводине, речи “ на основу 
историјског”  бришу се.

II

У Члану 3. став 1 мења се и гласи: “Територију 
АП Војводине чине територије јединица локалних 
самоуправа у њеним географским областима ( 
Бачка, Банат и Срем), утврђене законом.

Став 2 се брише.

Досадашњи ставови 3., 4. и 5 постају ставови 2., 3. 
и 4., a y ставу 4. реч “4”, замењује се речју “3”.

III

У члану 9. став 3. брише се тачка и додају се речи: 
“у складу са Уставом и Статутом.”

IV

У члану 10. став 1. мења се и гласи : “ Град Нови 
Сад је главни, административни центар АП 
Војводине”.
У ставу 4. иза речи: “Положај” , додаје се реч: 
“Града” а иза речи главног додаје се запета, реч 
“града” замењује се речима “административног 
центра”, а речи “аутономне покрајине”, замењују 
се речима “АП Војводине”.

V

У члану 27. алинеја 15. брише се реч 
“одликовања”.

VI

У члану 63. став 3. постаје став  2. , а иза речи 

законом додају се речи “ којим се уређује 
финансирање АП Војводине”.

У досадашњем ставу 2, који је постао став 3. иза 
речи “ извора”,   а испред речи “у складу са законом 
којим се уређује финансирање АП Војводине.” 
додаје се слово “а” и премештају се у нови ред.

Чланови Одбора Маријана Четојевић и Саша 
Сантовац  нису гласали о Техничким исправкама 
у тексту Предлога Статута Аутономне Покрајине 
Војводине.

Председник Одбора је констатовао да је Санто 
Роберт, члан Одбора са закашњењем, из 
оправданих разлога, стигао на седницу Одбора а 
после гласања о тачки дневног реда. 

   У расправи су учествовали   Маријана Четојевић,  
Саша Сантовац и Сава Добранић.

 Текст Предлога Статута са уграђеним техничким 
исправкама које је утврдио Одбор, биће достављени 
Народној Скупштини Републике Србије.

   Након завршетка рада по утврђеној  тачки 
дневног реда, председник  Одбора је закључио   
седницу  у 19,15 часова.

СЕКРЕТАР ОДБОРА 
Винка Алексић, с.р. 

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА
Саво Добранић, с.р.
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