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ИНФОРМАЦИЈА 
ПОВОДОМ АПЕЛА ГРУПЕ АКАДЕМИКА ЗА НАСТАВАК РАДА 

ВОЈВОЂАНСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ 

Чланови Војвођанске академија наука и уметности, упутили су апел 

Скупштини Аутономне Покрајине Војводине, посланицима и њеном 
председнику да искористе сва своја уставна и статутарна овлаШћења да се 
поново омогући рад Војвођанске академије наука и уметности, која је престала 
са радом 1992. године, вољом политичке МОћИ и присиле у процесу свеопште 
централизације Републике Србије и укидања сваке самобитности Војводине. 

Наиме, ступањем на снагу Закона о Српској академији наука и 
уметности ("Службени гласник Републике Србије" број 49/92), Војвођанска 
академија наука и уметности престала је са радом, а њена имовина, права и 
обавезе прешле су на Аутономну Покрајину Војводину. Дакле, Војвођанска 
акдемија није укинута, него је престала са радом. Чланови Војвођанске 
академије наука и уметности су после тога примљени колективно у Српску 
академију наука и уметности , где се и данас налазе. 

Чињеница да је током ових десет година, у Српску академију наука и 
уметности примљен само један кандидат из Војводине, а да је у овом периоду 
умрло једанаест чланова огранка академије у Новом Саду показује да је 
политика Српске академије била гушење науке и уметности у Војводини, 
односно чекање на билошки нестанак чланова из Војводине, а тиме и сваког 
војвођанског доприноса. Да би се поништиле ове погубне последице свесне 
маргинализације овог чланства у Српској академији као и неумитности 
старења и људске коначности, неопходно је и хитно подмлађивање састава 
Војвођанске академије наука и уметности. 

У процесу преузимања ингеренција покрајине неопходно је и решавање 
питање поновног рада Војвођанске академија наука и уметности . Војводина, 
као културно и образовно најразвијеније подручје целог региона не може 
развијати своју духовну, научну, технолошку и сваку другу будућност без своје 
академије. 

Имајући ово у виду предлажем да Скупштина прихвати ову информацију 
и усвоји следећИ 

закључак 

1. Задужује се Извршно веће АП Војводине да за наредну седницу 
Скупштине АПВојвдоина припреми Предлог одлуке о настављању рада 
Војвођанске академија наука и уметности и достави је Скупштини на 
разматрање и доношење. 


