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НОВИ САД 

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

БЕОГРАД 

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине на седници одржаној 

14. децембра 2001. године, на основу члана 132. Пословника Народне скупштине 
Републике Србије - пречишћен текст ("Службени гласник РС", бр. 60/2001.), 
утврдила је ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О УТВРЂИВАЊУ ОДРЕЂЕНИХ 

НАДЛЕЖНОСТИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, који вам у прилогу достављамо 

на даљи поступак. 

Предлаже се да се наведени Предлог закона донесе по хитном поступку, у 

складу са чланом 158. и чланом 159. Пословника Народне скупштине Републике 
Србије. из следећих разлога: 

Најављиване и дуго очекиване уставне промене којима би, између осталог, 
био успостављен одговарајућИ статус аутономне покрајине, још увек нису 
извршене и неизвесно је када ће до њих доћи. Стога писано стање још увек 

опстаје и потребно је отклонити га у што краћем року. Имајући у виду да 
покрајински буџет из којега треба да буду финансиране надлежности аутономне 
покрајине може бити донет само за надлежности које аутономна покрајина има у 
тренутку усвајања буџета и чињеницу да би усвајање покрајинског буџета за 
2002. годину у садашњим околностима пролонгирало постојеће неуређено 

односно неадекватно уређено стање, Предлог закона о утврђивању одређених 

надлежности аутономне покрајине потребно је усвојити у Народној скупштини 
Републике Србије по хитном поступку. То ће омогућити да Аутономна Покрајина 
Војводина почне да врши бар један део својих надлежности у складу са Уставом, 
као и конзистентно функционисање целовитог правног система Републике 
Србије. 

Поводом утврђеног Предлога закона Скупштина Аутономне Покрајине 

Војводине одредила је за своје представнике ЧАНАК НЕНАДА, председника 

Скупштине АП Војводине и ФИЛИПОВ др ПРЕДРАГА, потпредседника 

Скупштине АП Војводине. 
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ПРЕДЛОГ 

ЗАКОН 

О УТВРЂИВАЊУ ОДРЕЂЕНИХ НАДЛЕЖНОСТИ 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 

Ј. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим заканам ближе се адређују надлежнасти аутанамне 
покрајине, нарачита у абластима у кајима Република уређује систем. 

Овим законам уређују се и адређена питања каја се аднасе на 
оснивање, арганизацију и рад организацианих јединица републичких 

фондова и завода на теритарији аутанамне пакрајине. 

Члан 2. 

Аутаномна пакрајина, у складу са Статутам, својим праписима 

уређује поједина питања ад интерса за њене грађане као и начин њихавог 

остваривања, а посебна надлежност аргана и образовање арганизација и 

устанава и абезбеђивање њиховог функцианисања, у складу са У ставом и 

заканом. 

Члан 3. 

Органи аутанамне пакрајине у астваривању надлежнасти утврђених 

овим законам и другим прописима ближе уређују начин справађења 
. . 

праписа, ваде управни паступак и решава.lУ у паславима из СВОје 

надлежнасти, предузимају управне радње и мере за кај е су авлашћени, као. 

и све друге радње и мере за извршење паслава, у складу са У ставам, 

законом и Статутам. 

Члан 4. 

у остваривању надлежнасти утврђених авим законам покрајински 

органи ~CTBapyjy сарадњу са републичким арганима и органима лакалне 

самоуправе. 
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11. НАДЛЕЖНОСТИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 

Ј.Култура 

Члан 5. 

Аутономна покрајина, 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: Покрајинског завода за заштиту 

споменика културе у Новом Саду, 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 
члана; 

3) утврђуј е испуњеност услова за почетак рада и обављање 

делатности установа заштите на терИТОрИЈИ аутономне 

покраЈине; 

4) именује чланове управног и надзорног одбора и директора 

установа из тачке 1. овог члана, осим Библиотеке Матице 
Српске, а у Архиву Вој водине 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 аутономне 

покрајине, с тим што се два члана управног и ј едан члан 

надзорног одбора тих установа именују на предлог 

министарства надлежног за послове културе; 

6) оснива установе у области заштите из тачке 1. овог члана 
и утврђује мрежу установа заштите на територији 

аутономне покрајине, осим Библиотеке Матице Српске; 

7) покреће поступак за утврђивање непокретних културних 
добара на територији аутономне покрајине ; 

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 аутономне покраЈине 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 утврђеНИIl'l 

условима када те услове утврђуј е завод са територије 

аутономне покраЈине; 
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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 аутономне покрајине; 

12)даје мишљење о нацртима просторних и урбанистичких 
планова за територију аутономне покрајине и обавештава 

надлежни орган ако план нема прописану садржину; 

13) издаје дозволу за премештање непокретног културног 
добра на територији аутономне покрајине 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 за полагање стручног испита 
запослених у установама заштите културних добара; 

17) обуставља извршење просторних и урбанистичких 
планова уколико угрожаваЈУ заштиту споменика културе 

. . 
на терИТОрИЈИ аутономне покраЈине; 

18) врши управни надзор. · 

Прслови из става 1. тач. 1,4,8. и 13. до 18. овог члана врше се као 
поверени. 

Члан 6. 

Аутономна покрајина, 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 аутономне покрајине за обвезнике чије 

је седиште на територији аутономне покрајине, када је место давања на 

коришћ.ење, јавно приказивање или продаје видео касета на територији 

аутономне покрајине односно према месту емитовања и почетне стаНИЈ~е 

превозног средства у коме се емитовање врши. 

Трошкови издавања марки це у складу са законом приход су 

издаваоца маркице. 

ПЬсао из става 1. овог члана врши се као поверен. 

Члан 7. 

Аутономна покрајина, преко својих органа: 

1) врши оснивачка права у погледу именовања директора и 
чланова управног и надзорног одбора установа чији се рад, 
одржавање и програми финансирају у целости или већ.им 
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делом из буџета аутономне покрајине; 

2) обезбеђује у целини средства за рад, инвестиционо и 
теКУће одржавање Покрајинског завода за заштиту 

споменика културе и мреже установа заштите културних 

добара на територији аутономне покрајине, Архива 

Војводине у Новом Саду и мреже архива на територији 

аутономне покрајине, Музеја Војводине у Новом Саду, 

Српског народног позоришта у Новом Саду, Музеја 

савремене ликовне уметности, Позоришног музеја 

Војводине у Новом Саду и библиотека које обављају 

матичну функцију на територији аутономне покрајине, и 

средства за програме рада ових установа у висини 2/3, а l/3 
средстава за програме рада ових установа обезбеђује се из 

буџета Републике Србије. 

3) обезбеђује средства за рад, односно програме других 
. . 

установа и организаЦИЈа када се њима доприноси раЗВОЈУ 

културе и уметности у аУТОНОМНОЈ покраЈИНИ или 

обезбеђује раЗВОЈ културе припадника националних 

мањина. 

Два члана управног и једног члана надзорног одбора Српског 

народног позоришта у Новом Саду именују се на предлог министарства 
надлежног за послове културе. 

Члан 8. 

Аутономна покрајина, преко својих органа, у складу са законом 

којим се уређују задужбине, фондације и фондове: 

1) одобрава оснивање задужбина, фондација и фондова на . . . 
терИТОрИЈИ аутономне покраЈине, и све промене КОЈе се 

јављају у току њиховог рада; 

2) води регистар задужбина, фондација и фондоrза које се 
. . . 

осниваЈУ на терИТОрИЈИ аутономне покраЈине. 

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

Члан 9. 

Аутономна покрајина, преко својих органа, у складу са законом 

којим се уређује библиотечка делатност: 

1) утврђује мрежу библиотека на територији аутономне 

покраЈине; 

2) оснива библиотеке којима се на територији аутономне 

покрајине 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 
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чланаве тих аргана; 

6) именује директаре библиатека каје абављају матичну 

функцију; 

7) абразује камисију за палагање стручнаг испита 
запаслених у библиатекама; 

8) врши управни надзар. 

Паслави из става 1. тач. 1, 2. и 4. да 8. аваг члана врше се као. 
паверени. 

Члан 10. 

Аутанамна пакрајина, прека свајих аргана, у складу са заканом 

којим се уређује абласт самасталнаг абављања уметничке и "руге 

делатности у абласти културе врши надзар над применам закона којим се 

уређује ава абласт. 

Пасаа из става 1. аваг члана врши се као. паверен. 

Члан 11. 

Аутанамна пакрајина, прека свајих аргана, у складу са заканам 
кајим се уређује издавање публикација врши надзар над заканиташhу рада 

издавача и других арганизација каје издају публикације. 

Посао. из става 1. аваг члана врши се као. паверен. 

2. Образоваље 

Члан 12. 

Аутанамна пакрајина, прека свајих аргана, у складу са заканам 

кајим се уређује аснавна абразавање и васпитање: 

1) утврђује мрежу аснавних шкала; 

2) утврђује испуњенаст услава за пачетак рада и аВављање 

делатнасти аснавних шкала; 

3) даје мишљење у паступку данашења наставних планава и 

праграма; 

4) данаси праграм за Језике нацианалних мањина; 
5) ада брава уџбенике за језике нацианалних мањина; 

6) спаразумна са министрам надлежним за паславе прасвете 

данаси наставне планаве и праграме из паЈединих 

предмета ад интереса за нацианалне мањине, утврђује 

уславе и начине арганизавања наставе на Језицима 

нацианалних мањина; 

7) спаразумна са министром надлежним за паславе просвете 
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одобрава уџбенике и наставна средства за пој едине 

предмете од интереса за националне мањине; 

8) дава.1е сагласност на остваривање наставног плана и 

програма на језицима националних мањина за Мање ОЈЈ, Ј 5 
ученика; 

9) даје сагласност за промену страног језика; 

10)даје сагласност на одлуку о избору директора; 
11) утврђује услове за брже напредовање ученика; 
12) доноси школски календар и одобрава одступања од тог 

календара; 

13) утврђује подручја за упис деце; 
14) удаљује наставника и сарадника из наставе ако директор 

не поступи у складу са законом; 

15) даје сагласност на оснивање заједничке стручне службе за 
све школе на терИТОрИЈИ општине; 

16) врши надзор над законитошhу рада и аката школе; 
17) врши инспекцијски надзор над школама у општини 

односно граду који нису организовали овај надзор; 

18) решава по жал би на решење општинске, односно градске 
управе донето у вршењу инспекци.1СКОГ надзора; 

19) врши нострификацију и еквиваленцију исправа стечених у 
иностранству; 

20) даје инструкције општини односно граду за обављање 
ин сп е кци.1 ског надзора. 

Послови из става 1. тач. 1,2,8, 10, 14, 15, 16. до 20. врше се као 
поверени. 

Члан 13. 

Аутономна покрајина, преко својих органа, у складу са законом 

којим се уређује средње образовање и васпитање: 

1) утврђује мрежу средњих школа; 

2) оснива средње школе; 

3) утврђује испуњеност услова за почетак рада и обављање 

делатности средње школе; 

4) даЈе сагласност на проширење делатности средње школе; 

5) даје сагласност на обављање делатности ван седишта; 

6) даЈе сагласност на остваривање наставног плана и 
програма на језицима националних мањина за мање од 15 
ученика; 

7) утврђује број ученика за упис у средњу школу и даје 

сагласност на број ученика за стицање стручне 

оспособљености, преквалификације, доквалификације и . . 
спеЦИЈ ализаЦИЈ е; 

8) даЈе мишљење у поступку доношења наставних планова и 

програма за средњу школу; 

9) доноси програме за језике националних мањина; 
10) одобрава уџбенике за језике националних мањина; 
11) споразумно са министром надлежним за послове просвете 
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доноси наставне планове и програме из ПОЈединих 

предмета од интереса за националне мањине, утврђује 

услове и начин организовања наставе на Језицима 

националних мањина; 

12) споразумно са министром надлежним за послове просвете 
одобрава уџбенике и наставна средства за поједине 

предмете од интереса за националне мањине; 

13) води поступак по захтеву за заштиту права ученика, 

учесника конкурса, његовог родитеља, односно старатеља; 

14)доноси школски календар и одобрава одступања оц 

календара; 

15)удаљује наставника односно сарадника из наставе ако 
директор не поступи у складу са законом; 

16)даје потврду да је архивска грађа уништена или нестала; 

17) даје сагласност на одлуку школског одбора о избору 

директора; 

18) предлаже чланове школског одбора; 
19) врши нострификацију и еквиваленцију исправа стечених у 

иностранству; 

20) поништава јавне исправе; 
21) врши надзор над законитошhу рада и аката школе; 
22) врши инспекцијски надзор над школама у општини . . 

односно граду КОЈИ нису организовали оваЈ надзор ; 

23) решава по жалби на решење општинске односно гра}(ске 
управе донето у вршењу инспеКЦИЈСКОГ надзора. 

Послови из става 1. тач. 1. до 7. и 13. до 23. врше се као поверени. 

Члан 14. 

Аутономна покрајина, преко својих органа, у складу са законом 

којим се уређује више образовање: 

1) оснива више школе; 

2) утврђује испуњеност услова за почетак рада и обављање 

делатности виших школа; 

3) утврђује број студената за упис на више школе ; 

4) именује директора више школе; 

5) именује део чланова органа управљања као представника 

оснивача на вишим школама ; 

6) врши управни надзор. 

Послови из става 1. тач. 1,2,4,5. и 6. врше се као поверени. 

Члан 15. 

Аутономна покрајина, преко својих органа , у складу са законом 

којим се уређује високо образовање: 
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1) оснива факултете и универзитете; 

2) утврђује испуњеност услова за почетак рада и обављање 
делатности факултета; 

3) утврђује број студената за упис на факултет; 

4) имеНУЈе део чланова органа управљања као представника 
оснивача на факултетима и универзитету; 

5) врши управни надзор. 

Послови из става 1. тач. 1,2, 4. и 5. врше се као поверени. 

Члан 16. 

Аутономна покрајина, преко својих органа, у складу са законом 

којим се уређује ученички и студентски стандард: 

1) утврђује мрежу домова ученика и студентских центара и 
других установа ученичког и студентског стандарда; 

2) оснива и укида установе из тачке 1; 
3) утврђује испуњеност услова за почетак рада и обављање 

делатности установа ученичког и студентског стандарда и 

одлучује о забрани њиховог рада; 

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 саобраhају; 

10) даје сагласност на акт о систематизацији послова и 
задатака установа ученичког и студентског стандарда; 

11) именује и разрешава чланове управног и надзорног одбора 
у установама ученичког и студентског стандарда; 

12) именује и разрешава директоре установа ученичког и 
студентског стандарда; 

13) врши надзор над применом овог закона; 
14) врши управни надзор. 

Послови из става 1. тач. 1. до 6. и 9. до 13. врше се као поверени. 

Члан 17. 

Аутономна покрајина обезбеђује средства за рад и остваривање 

програма установа из чланова 12. до 16. овог закона . 

у буџету аутономне покрајине обезбеђује се и део средстава за 

инвестиционо и теКУће одржавање установа из чланова 14. до 16. овог 
закона . 
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3. Службена употреба.iезика и писама 

Члан 18. 

Аутономна покрајина , преко својих органа , у складу са 

законом којим се уређује службена употреба језика и писама: 

1) ближе уређује службену употребу језика и писама 

националних мањина на територији аутономне покрајине ; 

2) врши надзор над применом закона и других прописа . 

Послови из става 1. тачка 2) овог члана врше се као поверени. 

4. Јавно информисаље 

Члан 19. 

Аутономна покрајина, преко својих органа , у складу са 

законом којим се уређује област јавног информисања: 

1) одређује интерес за грађане у аутономној покрајини у 
области информисања; 

2) оснива јавна гласила и јавна предузеhа и установе за 

обављање новинско-издавачке делатности, штампања и 
. . 

реПрОДУКЦИЈе снимљених меДИЈа и оснива радио-

телеВИЗИЈУ; 

3) утврђује испуњеност услова за почетак рада и обављање 
делатности јавних предузеhа и установа чији је оснивач 

аутономна покраЈина; 

4) обезбеђује средства за рад и програме предузећа и 

установа ЧИЈИ .Је оснивач аутономна покрај ина у складу са 

критеРИЈумима оснивача; 

5) именуј е чланове управног одбора, надзорног одбора и 

директора јавних предузеhа и установа чији је оснивач 

аутономна покраЈина; 

6) врши управни надзор над применом одредаба Закона о 
јавном информисању и Закона о радио телевизији на 

. . 
терИТОрИЈИ аутономне покраЈине; 

7) врши надзор у јавним предузеhима и установама у области 
јавног информисања; 

8) ближе уређује садржај и начин вођења регистра јавних . . 
гласила на терИТОрИЈИ аутономне покраЈине; 

9) води регистар јавних гласила основаних на територији 

аутономне покраЈине . 

П0СЛОВИ из тачака 3, 6, 7. и 9. врше се као поверени . 



- 10 -

5. Здравствена заштита 

Члан 20. 

Аутанамна пакрајина, прека свајих аргана, у складу са заканам 

којим се уређује абласт здравствене заштите: 

1) аснива здравствене устанаве каје пружају балничку, 
. . 

спеЦИЈалистичку и висака спеЦИЈалистичку здравствену 

заштиту; 

2) данаси план мреже здравствених устанава на теритарИЈИ 
. . 

аутанамне пакраЈине на аснаву критерИЈума и на начин 

утврђен заканам; 

3) данаси пасебне праграме здравствене заштите за паједине 
категарије станавништва, аднасна врсте болести каје су 

специфичне за аутанамну пакрајину; 

4) утврђује испуњенаст праписаних услава за пачетак рада и 

абављање здравствене делатнасти у здравственим 

устанавама; 

5) абразује камисију за палагање стручног испита 

здравствених радника и здравствених сарадника са 

висакам стручнам спремам и ками СИЈУ за полагање 

специјалистичкаг испита; 

6) даје мишљење на предлаг за добијање назива примаријус; 
7) угавара цене ПО1 единачних услуга, аднасна праграма 

здравствених устанава за каје се средства абезбеђују у 

буџету аутанамне пакрај ине; 

8) врши паславе здравствене инспеКЦИЈ е; 

9) врши надзар над стручним радам здравствених устанава, 
здравствених радника и здравствених сарадника; 

10) врши надзар над заканиташћу рада здравствених устанава . 

Паслави из става 1. тач. 4), 5), 8), 9) и 10) врше се као. поверени. 

6. Санитарни надзор 

Члан 21. 

Аутанамна пакрајина , прека свајих аргана, у складу са заканам 

којим се уређује абласт санитарнаг надзара врши паславе санитарнаг 

надзора. 

Пасаа из става 1. аваг члана врши се као. паверен. 
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7. Здравствено осигурање 

Члан 22. 

Оснива се Покрајински завод за здравствено осигурање (у 
даљем тексту: Покрајински завод), као организациона јединица 
Републичког завода за здравствено осигурање (у даљем тексту: 

Републички завод). 

Седиште Покрајинског заВQда је у седишту органа аутономне 
покраЈине. 

Покрајински завод, поред послова утврђених законом и 
Статутом Републичког завода, врши и следеhе послове: 

1) координира и врши стручну контролу над радом филијала 
Републичког завода образованих на територији аутономне покрајине; 

2) образује и обезбеђује услове за рад лекарских комисија 
образованих на територији аутономне покрајине; 

З) спроводи поступак за издавање и коришhење здравствене 
књижице; 

4) организује информациони подсистем, као део јединственог 
информ~щионог система Републике за област здравственог осигурања; 

5) врши статистичка и друга истраживања у области 
здравственог осигурања; 

б) остварује сарадњу са надлежним покраЈИНСКИМ органом, 
нарочито у погледу размене података и искустава. 

Покрајински завод има подрачун преко кога се врше уплате и 

исплате средстава Републичког завода на територији аутономне 

покрајине. 

Директора Покрајинског завода именује Управни одбор 

Ре публи'IКОГ завода , на предлог надлежног органа аутономне покрајине. 

Директор Покрајинског завода учествуј е у раду Управног 

одбора Републичког завода, без права на одлучивање. 

Директор Покрајинског завода именује директоре филијала 

Републичког завода који су образовани на територији аутономне 

покраЈин е. 
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8. Пензијско и инвалидско осигурање 

Члан 23. 

Оснива се Покрајински фонд за пензијско и инвалидско 
осигураље (у даљем тексту: Покрајински фонд) , као организациона 
ј единица Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (у 

даљем тексту: Републички фонд). 

Седиште Покрајинског фонда је у седишту ~pгaHa аутономне 
покраЈине . 

Покрајински 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 

документаЦИЈ е; 

3) послове у вези са стажом осигурања са увеhаним 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 искустава , као и са савезом 

пензионера и савезима синдиката образованим на нивоу аутономне 

покраЈине. 

Покрајински фонд има подрачун преко кога се врше уплате и 

исплате средстава Републичког фонда на територији аутономне покрајине. 

Директора Покрајинског фонда именује Управни одбор 

Републичког фонда , на предлог надлежног органа аутономне покрајине. 

Директор Покрајинског фонда учествује у раду Управног 

одбора Републичког фонда, без права на одлучивање. 

Директор Покрајинског фонда именује директоре филијала 

Републи'lКОГ фонда који су образовани на територији аутономне 

покраЈине. 
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9. Социјална заштита 

Члан 24. 

Аутанамна пакрајина, прека свајих аргана, у складу са заканам 

кајим се уређује абласт сацијалне заштите : 

1) ближе уређује, у складу са материјалним магућнастима, 
друга права у абласти сацијалне заштите, већи абим права 

ад права утврђених заканам и паваљније уславе за њихово 

остварење, као и друге облике социјалне заштите ако је 

претходно у свом БУЏt:ТУ за то обезбедила средства; 

2) оснива установе социјалне заштите за смештај корисника . . 
на терИТОрИЈИ аутонамне покраЈине у складу са мрежом 

. . . 
установа СОЦИјалне заштите за смештаЈ корисника КОЈУ 

утврђује Република; 

3) именује управне и надзорне одборе, као и директоре . .. 
установа СОЦИЈалне заштите за смештаЈ корисника КОЈе се 

. . . 
осниваЈУ на терИТОрИЈИ аутономне покраЈине; 

4) даЈе сагласност на предлог одлуке о мрежи установа . .. 
СОЦИЈалне заштите за смештаЈ корисника КОЈИ доноси 

Република, у делу који се односи на мрежу установа на 
. . 

терИТОрИЈИ аутономне покраЈине; 

5) даЈе сагласност на именовање директора центара за 
. . . 

СОЦИЈални рад на терИТОрИЈИ аутономне покраЈине; 

6) утврђује испуњеност услова за почетак рада и обављање . . 
делатности установа СОЦИЈалне заштите за смештаЈ 

корисника; 

7) врши послове другостепеног органа по решењима центара 
. . . 

за СОЦИЈални рад на терИТОрИЈИ аутономне покраЈине; 

8) врши ревизију решења центара за социјални рад на . . 
терИТОрИЈИ аутономне покраЈине о признатим правима из 

оквира права и дужности Републике; 

9) врши надзор над законитошћу рада и аката установа 
социјалне заштите на територији аутономне покрајине; 

10)врши надзор над стручним радом установа социјалне 

заштите . 

Послови из тачака 7 - ·10. врше се као поверени. 

10. Правна заштита породице и старатељство 

Члан 25. 

Аутономна покрајина, преко својих органа, у складу са законом 

којим се уређује правна заштита породице и старатељство, врши послове 



- 14 -

другостепеног органа у односу на решења органа старатељства са 

територије аутономне покрајине. 

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

11. Друштвена брига о деци 

Члан 26. 

Аутономна покрајина, преко својих органа, у складу са законом 
којим се уређује област друштвене бриге о деци врши стручни надзор над 

остваривањем СОЦИЈалног рада у установама за децу. 

Посао из става 1. овог члана врши се као поверен. 

12. Борачка и инвалидска заштита 

Члан 27. 

Аутономна покрајина, преко својих органа, у складу са законом 

којим се уређује област борачке и инвалидске заштите: 

1) обезбеђује функционисање области борачко-инвалидске 

заштите; 

2) врши послове другостепеног органа и врши реВИЗИЈУ; 
3) врши надзор над заКОНИТОШћУ рада и аката органа који у 

првом степену решавају о правима изборачко-инвалидске 

заштите; 

4) врши контролу трошења средстава намењених за 
остваривање права из области борачко-инвалидске 

заштите; 

5) формира базу података информационог подсистема 
. . 

аутономне покраЈине у оквиру Јединственог система 

Републике. 

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

13. Заштита цивилних инвалида рата 

Члан 28. 

Аутономна покрајина, преко својих органа, у складу са законом 

којим се уређује област заштите цивилних инвалида рата: 

1) обезбеђује функционисање у области заштите цивилних 
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инвалида рата; 

2) врши надзор над законитошhу рада и аката органа који у 
првом степену решаваЈУ о правима из заштите цивилних 

инвалида рата; 

3) врши контролу трошења средстава намењених за 
остваривање права из области заштите цивилних инвалида 

рата; 

4) формира базу података информационог подсистема . . 
аутономне ПОКРајине у оквиру Јединственог система 

Републике. 

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

14. 3аштита и унапређеље животне средине 

Члан 29. 

Аутономна покрајина, преко својих органа, у складу са законом 

којим се уређује заштита и унапређење животне средине: 

1) доноси програм заштите и раЗВОЈа животне средине на 
територији аутономне покрајине и утврђуј е мере за 
његово спровођење у складу са основним циљевима и 

правцима утврђеним на нивоу Републике; 

2) уређује поједина питања заштите развоја и унапређивања 
животне средине од интереса за аутономну покраЈИНУ; 

3) оснива Покрајински завод за заштиту природе , коме се за 
. . . 

терИТОрИЈУ аутономне покраЈине поверава вршење Јавних 

овлашhења и послова у области заштите природе и 

природних добара , која су у надлежности Републике; 

4) оснива јавно предузеhе за управљање националним . . 
парком на терИТОрИЈИ аутономне покраЈине; 

5) обезбеђује праhење стања чинилаца животне средине и 
овлашhуј е стручне организације за обављање тих послова 

. . 
на терИТОрИЈИ аутономне покраЈине; 

6) даје сагласност на анализу утицаја радова и објеката на 
животну средину, за објекте и радове за које грађевинску . . 
дозволу издаЈе надлежни орган аутономне покраЈине; 

7) даје сагласност на основе и програме заштите и 
унапређивања флоре и фауне, шума и вода, као и 

уређивање грађевинског и пољопривредног земљишта и 

на урбанистичке планове за подручје националног парка 
. . . 

КОЈИ се налази на терИТОрИЈИ аутономне покраЈине; 

8) образује информациони по,цсистем за заштиту и 

унапређење животне средине, као део јединственог 

информационог система Републике; 

9) врши управни надзор у свим областима заштите животне 
средине, осим у области опасних материја и очувања 
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биодиверзитета и предузима мере за отклањање 
незаконитости. 

Послови из става 1. тачка 9) обављају се као поверени 

15. Урбанизам 

Члан 30. 

Аутономна покрајина, преко својих органа, у складу са законом 
којим се уређује просторно и урбанистичко планирање: 

1) доноси регионални просторни план, просторни план 
посебне намене и просторни план мреже инфраструктуре 

и мреже подручја или објеката са посебним функцијама за 
подручја на територији аутономне покрајине; 

2) издаје урбанистичку дозволу и даје урбанистичку 
сагласност за објекте за које грађевинску дозволу издаје 

надлежни орган аутономне покраЈине; 

3) врши инспекцијски надзор у области урбанизма, нарочито 

за објекте за које урбанистичку дозволу издаје надлежни 

орган аутономне покраЈине; 

4) решава по жалбама против првостепеног решења 
. . 

општинске управе, са терИТОрИЈе аутономне покраЈине из 

области урбанизма; 

Одлуку о приступању изради просторног плана доноси 

надлежни орган аутономне покрајине, о чему обавештава министарство 

надлежно за послове урбанизма у року од 15 дана од дана доношења 
одлуке. 

Контролу плана врши стручна Комисија министарства 

надлежног за послове урбанизма у складу са законом којим се уређује 

планирање и уређење простора. Сагласност на план донет од стране 

надлежног органа аутономне покраЈине даЈе министар надлежан за 

послове урбанизма, у року од 30 дана. 

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

16. Грађевинарство 

Члан 31. 

Аутономна покрајина , преко својих органа, у складу са законом 

којим се уређује изградња објеката: 

1) издаје грађевинску дозволу чије је издавање у надлежности 
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министарства надлежног за послове урбанизма и 

грађевина за објекте који се граде на територији 

аутономне покраЈине; 

2) врши инспекцијски надзор у области изградње објеката, 
нарочито за објекте за које грађевинску дозволу издаје 

надлежни орган аутономне покраЈине; 

3) решава по жалбама против првостепеног решења 
. . 

општинске управе, са терИТОрИЈе аутономне покраЈине из 

области изградње објеката. 

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

17. Стамбена област 

Члан 32. 

Аутономна покрајина, преко својих органа, у складу са законом 

којим се уређује стамбена област решава по жалбама против првостепеног 

решења општинске управе. 

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

18. 3апошљавање 

Члан 33. 

Оснива се Покрајински завод за тржиште рада су даљем 
тексту: Покрајински завод), као организациона јединица Републичког 
завода за тржиште рада су даљем тексту: Републички завод). 

Седиште Покрајинског завода је у седишту органа аутономне 

покраЈине. 

Покрајински завод, поред послова утврђених законом и 

Статутом Републичког завода: 

1) даје сагласност на општа акта предузеhа за радно 

оспособљавање и запошљавање инвалида; 

2) самостално програмира запошљавање и вршење припрема 
за запошљавање и професионалну оријентацију; 

3) образује информациони подсистем као део јединственог 
информационог система Републике у области запошљавања. 

Покрајински завод има подрачун, у складу са законом и 

Статутом Републичког завода. 
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, Директора Покрајинског завода именује Управни одбор 

Републичког завода, на предлог надлежног органа аутономне покрајине. 

Директор Покрајинског завода учествује у раду Управног 

одбора Републичког завода, без права на одлучивање. 

Директор Покрајинског завода имеНУЈе директоре 
организационих јединица Републичког завода који су образовани на 

. . 
територИЈИ аутономне покраЈине. 

19. Привреда и приватизација 

Члан 34. 

Аутономна покрајина , преко својих органа, у складу са законом 

којим СЕ уређује област приватног предузетништва решава по жалбама 

против ПР130степених решења општинске управе са терИТОрИЈе аутономне 

покраЈине . 

Посао из става 1. овог члана врши се као поверен. 

Члан 35. 

Аутономна покрајина, преко својих органа, у складу са прописима 

којима се уређује област приватизације предлаже по једног члана 
Тендерске и Аукцијске комисије када је субјект приватизације са 

. . 
терИТОрИЈе аутономне покраЈине. 

20. Рударство и енергетика 

Члан 36 . 

Аутономна покрајина, преко својих органа , врши управни 

надзор над применом закона којим се уређује област електропривреде. 

Посао из става 1. овог члана врши се као поверен. 

Члан 37. 

Аутономна покрајина, преко својих органа, у складу са 

законом којим се уређује област транспорта, дистрибуције и коришhења ' 

природног гаса : 

1) образује комисију за полагање стручних испита каНДИ)l,ата 
. . 

са терИТОрИЈе аутономне покраЈине; 

2) врши управни надзор . 

Послови из става 1. овог члана врше се као поверени. 
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Члан 38. 

Аутономна покрајина, преко својих органа, у складу са 

законом којим се уређује област рударства : 

. 1) образује комисију за полагање стручног испита кандидата 
. . 

са терИТОрИЈе аутономне покраЈине; 

2) решава по захтевима за 
експлоатаЦИЈУ минералних 

рударских радова; 

3) врши управни надзор . 

издавање одобрења за 

сировина и извођење 

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

Члан 39. 

Аутономна покрајина, преко својих органа, у склаТЈ;У са 

законом којим се уређује област геолошких истраживања: 

1) образује комисију за полагање стручног испита кандидата 
. . 

са терИТОрИЈе аутономне покраЈине; 

2) решава по захтевима за издавање одобрења за геолошка 
истраживања; 

3) врши управни надзор. 

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

Члан 40. 

Аутономна покрајина, преко својих органа врши управни и 
инспекцијски надзор над применом закона којим се уређује област 

инспеКЦИЈе парних котлова. 

Послови из овог члана врше се као поверени . 

21. Пољопривреда 

а) Подстицање пољопривредне производње 

Члан 41. 

Аутономна покрајина, преко својих органа, у складу са законом 

којим се уређује област аграрног буџета: 

1) образује посебан буџет, фондове или друге облике 
организовања у складу са Јединственом аграрном 

политиком у Републици Србији; 
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2) утврђује билансе пољопривредно-прехрамбених производа 

и основних репроматеријала ; 

3) предлаже услове извоза и увоза одређених производа. 

б) Пољопривредно земљиште 

Члан 42. 

Аутономна покрајина , преко својих органа у складу са 

законом којим се уређује област пољопривредног земљишта: 

1) доноси Програм заштите, коришhења и уређења 
пољопривредног земљишта за територИЈУ аутономне 

покрајине и обезбеђује средства за његово финансирање у . . 
складу са Јединственим програмом за терИТОрИЈУ 

Републике Србије; 

в) Сточарство 

Члан 43. 

Аутономна покрајина , преко својих органа у складу са 

законом којим се уређује област мера за унапређење сточарства: 

1) доноси Програм селекцијских мера за унапређење . . 
сточарства за територИЈУ аутономне покраЈине, У складу са 

јединственим програмом Републике; 

2) образује Научно-стручни савет за спровођеље 
селекцИЈСКИХ мера у сточарству; 

г) Рибарство 

Члан 44. 

Аутономна покрајина, преко својих органа, у складу са 

законом којим се уређује област рибарства: 

1) даје сагласност на средњорочни програм унапређења 
рибарства на рибарским подручјима на територији 

аутономне покраЈине ; 

2) уступа на коришhење рибарска подручја на територији 

аутономне покраЈине; 

3) одређује висину накнаде за коришhење рибарског 
подручја на територији аутономне покрајине; 
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Послови из става 1. овог члана врше се као поверени. 

д) Унапре1)ење пољопривредне производње 

Члан 45. 

Аутономна покрајина, преко својих органа, у складу са законом 

којим се уређују пољопривредне службе: 

1) утврђује стручне послове на унапређењу пољопривредне 
производње и оснива пољопривредне службе за обављање 

тих послова; 

2) врши надзор над радом пољопривредне службе. 

1)) Шумарство 

Члан 46. 

Аутономна покрајина, преко својих органа, у складу са законом 

којим се уређује област шумарства: 

1) доноси Опште смернице развоја и унапређивања шума за 
· . 

терИТОрИЈУ аутономне покраЈине , У складу са општим 

смерницама Републике; 

2) даје сагласност на посебне основе газдоваља и програме 
газдовања приватним шумама на територИЈИ аутономне 

покраЈине; 

3) оснива јавно предузеће за газдовање шум ама на 
· . 

терИТОрИЈИ аутономне покраЈине; 

е) Ловство 

Члан 47. 

Аутономна покрајина, преко својих органа, у складу са законом 

којим се уређује област ловства: 

1) доноси про~рам унапређења, заштите и гајења дивљачи за 
· . . 

терИТОрИЈУ аутономне покраЈине, У складу са Јединственим 

Програмом за подручје Републике; 

2) установљава и даЈе сагласност за газдовање ловиштима на 
· . 

територИЈИ аутономне покраЈине; 
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3) даје сагласност на ловне основе ловишта на територији 
аутономне покраЈине; 

жј Водопривреда 

Члан 48. 

Аутономна покрајина, преко својих органа, у складу са законом 

којим се уређује област вода: 

1) доноси водопривредну основу за терИТОрИЈУ аутономне 
покрајине у складу са водопривредном основом 

Републике; 

2) даје сагласност на висину накнада и убира средства од тих 
. . 

накнада на терИТОрИЈИ аутономне покраЈине; 

3) оснива јавно предузеhе за газдовање водама на територији 
аутономне покраЈине; 

4) врши надзор над законитошhу аката. 

зј Хидрометеоролошки послови и противградна одбрана 

Члан 49. 

Аутономна покрајина, преко својих органа, образује 

службу за хидрометеоролошке послове и организује послове противградне 

одбране на територији аутономне покрајине. 

иј Остале области 

Члан 50. 

Аутономна покрајина, преко својих органа, даје сагласност на 

коришhење имена" Војводина" на маркама алкохолних пиhа . 

22. Робне резерве 

Члан 51. 

Аутономна покрајина, преко својих органа оснива 

дирекцију за робне резерве за територију аутономне покрајине. 
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Аутономна покрајина, преко својих органа врши управни 

надзор , осим инспеКЦИЈ СКОГ надзора. 

23. Туризам 

Члан 52. 

Аутономна покрајина, преко СВОЈИХ органа, у складу са 

законом којим се уређује област туризма: 

1) предлаже члана Комисије за категоризацију 
туристичко-угоститељских објеката и члана Комисије за 

категоризаЦИЈУ туристичких места; 

2) доноси програме у области туризма у циљу повећања 
туристичке понуде аутономне покраЈине у оквиру 

туристичке понуде Републике. 

24. Спорт 

Члан 53. 

Аутономна покрајина, преко својих органа, у складу са законом 

којим се уређује област спорта: 

1) утврђује интерес грађана у области спорта на територији 
аутономне покрајине и обезбеђује средства за 

остваривање тог интереса; 

2) уређуј е начин утврђивања испуњености услова за 
обављање спортских делатности организација у области 

спорта са територије аутономне покрајине и утврђује 

испуњеност тих услова; 

3) уређује ближе услове за коришћење јавних спорских 
терена и утврђује испуњеност услова за њихово 

коришћење; 

4) уређује и води евиденције у области спорта од значаја за 

покраЈ ИНУ; 

5) утврђуј е испуњеност услова за организовање спортских 

приредби на територији аутономне покрајине; 

6) утврђује објекте од интереса за аутономну покрајину и 

мерила за обезбеђивање средстава за њихову изградњу, 

опремање и одржавање; 

., 7) утврђује програме међународних спортских такмичења од 

интереса за аутономну покраЈИНУ; 

8) имеНУ.Ј е и разрешава директора, председника и чланове 

управног и надзорног одбора организација за обављање . . 
спортских делатности ЧИЈИ се програми, КОЈима се 

остварује интерес грађана у области спорта на територији 

аутономне покрајине, у целини или претежно финансирају 

из буџета аутономне покрајине; 
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9) оснива покрајински завод за спорт и утврђује услове за 
његов рад; 

10) врши управни надзор над радом организација и појединаца 

у области спорта са територије аутономне покрајине и на.n: 
применом прописа којима је уређена област спорта; и 

11) обавља надзор над стручним радом у области спорта. 

Покрајински спортски савез предлаже покрајинском органу 
управе надлежном за послове спорта програме својих чланова којима се 

остваруј е интерес грађана из тачке 1) става 1. овог члана. 

Програми из става 2. овог члана финансирају се из буџета 

аутономне покрајине. 

Послови из става 1. тач. 2, 3, 5, 10. и 11. обављају се као 
поверени послови. 

25. Надлежности из осталих области 

Члан 54. 

Аутономна покрајина, преко својих органа, у складу са 

законом који уређује полагање правосудног испита, за лица која имају 

преБИЈ3алиште на територији аутономне покрајине образује Испитни 

одбор и обавља административне послове за тај одбор . 

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

Члан 55. 

Аутономна покрајина, преко својих органа , у складу са 

прописима који уређују полагање стручног испита за рад у органима 

државне управе за запослене на територији покрајине образује испитне 

комисије и обавља административне послове за комисије. 

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

Члан 56. 

Аутономна покрајина , преко СЈ30јих органа , у СКЛа)~У са 

::Јаконом који уређује печат државних и других органа: 

1) ближе уређује садржину и изглед печата покрај инских 

органа, органа Јединица локалне самоуправе и правних 
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лица која врше управна овлашhења, а имају седиште на 
. . 

терИТОрИЈИ аутономне покраЈине; 

2) даЈе сагласност на садржину и изглед печата . 

Посао из става 1. тачке 2) ВРШИ се као поверен. 

Члан 57. 

Аутономна покрајина, преко својих органа, установљава 

функцију покрајинског грађанског браниоца (омбудсман), као и његова 
овлашh<::ња и начин њиховог остваривања. 

Члан 58. 

Аутономна покрајина, преко својих органа, у складу са 

прописима о сталним судским тумачима: 

законом: 

1) поставља и разрешава сталне судске тумаче за подручје 
. . 

судова на територИЈИ аутономне покраЈине; 

2) води регистар сталних судских тумача . 

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

Члан 59. 

Аутономна покрајина, преко својих органа, у складу са 

1) решава по жалбама против решења општина на 
. . 

терИТОрИЈИ аутономне покраЈине донетих по предлогу за 

еКСПрОПрИЈ аЦИЈУ; 

2) решава о предлогу за дозволу вршења припремних радњи 
у поступку експропријације на територији аутономне 

покраЈине. 

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

Члан 60. 

Аутономна покрајина, преко својих органа, у складу са законом 

којим се уређује област локалне самоуправе, даје мишљење на предлоге за 

оснивање нових јединица локалне самоуправе, укидање или спајање 

постојеhих , промену граница и седишта јединица локалне самоуправе на 

територији аутономне покрајине . 

Члан 61. 

Аутономна покрајина, у складу са законом: 

1) уређује употребу назива аутономне покрајине у називу 
удружења; 
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2) врши управни надзор из надлежности министарства 
надлежног за управу над радом удружења на терИТОрИЈИ 

аутономне покраЈине. 

Послови из става 1. тачке 2) овог члана врше се као поверени. 

Члан 62. 

Аутономна покрајина 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 . 

Члан 63. 

Аутономна покрајина предлаже мрежу судова на територији 

аутономне покраЈине. 

III. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 64. 

Аутономна покрајина ве својим прописом утврдити организацију и 

делокруг покраЈИНСКИХ органа у року од месец дана од дана ступања на 

снагу овог закона. 

Члан 65. 

Статути и други акти Републичког завода за тржиште рада, 
Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Републичког 

завода за здравствено осигурање ускладиве се са одредбама овог закона 

року од месец дана од дана његовог ступања на снагу. 

Члан 66. 

Аутономна покрајина преузима права и обавезе оснивача према 

постојеlrим установама у области образовања, спорта, здравствене 
. . 

заштите и установама СОЦИјалне заштите за смештаЈ корисника на 

територији аутономне покрајине чији је оснивач Република или орган 
Републике, а које оснива у складу са овим законом, од дана ступања на 

снагу овог закона. 

Деобним билансом ближе ве се одредити подела средстава и права и 

обанеза код преузимања оснивачких права . 
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Члан 67. 

Средства за обезбеђење остваривања одређених надлежности из 
овог закона у области где аутономна покрајина преузима оснивачка права 

обезбедиће се у буџету аутономне покрајине и буџету Републике. 

Члан 68. 

Органи аутономне покрајине ће преузети потребан број радника 

организационих Јединица ван седишта министарстава уколико су 

надлежности републичких органа оствариване у организационим 
. . 
Јединицама ван седишта министарстава на терИТОрИЈИ аутономне 

покрајине а овим законом се одређују као надлежности аутономне 

покраЈине . 

Начин, обим и услови преузимања радника из става 1. овог члана 
као и I'fачин преузимања одговарајуће опреме, архиве, незавршених 

предмета и средстава надлежно министарство и одговарајући покрајински 

орган ближе ће уредити прописом, у року од седам дана од дана ступања на 

снагу овог закона. 

Члан 69. 

у областима шумарства, водопривреде и јавног информисања, 

оснивачка права из члана 19. тачка 2; члана 29. тачка 4; члана 46. тачка 3; и 
члана 48. тачка 3; овог закона, оствариће се доношењем одговарајућих 
аката и сачињавањем деобног биланса у року од два месеца од дана 

ступања на снагу овог закона. 

Деобним биланском ближе ће се одредити подела средстава и права 

и обавеза у постојећим јавним предузећима у овим областима као и у 

другим областима где има потребе за деобним билансом. 

Члан 70. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

"Службеном гласнику Републике Србије" , а примењиваће се од 1. јануара 
2002. године. 
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ОБРА3ЛОЖЕЊЕ 

1 - УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

Материјална правни аснав за данашење аваг закана садржан је у 
адредби члана 109. став 1. тачке 3. и 4. и ставу 2. истаг члана у вези члана 
72. Устава Републике Србије. 

Сагласна адредби члана 80. став 2. Устава Републике Србије, 
Скупштина Аутанамне Пакрајине Вајвадине има права предлаГаља 
закана. 

II - РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА И ЦИЉЕВИ КОЈИ СЕ 
ОСТВАРУЈУ 

Правни систем Републике Србије тренутна карактерише 

неканзистентнаст и адгаварајуh.им праписима нерегулисано. стање у 

бројним областима. На аснаву такваг стања успастављени су однаси 

супратни циљевима изградње демакратске државе заснаване на владавини 

права. Једна ад кључних питања каје је већ у предизбарнам периаду била 

идентификавана као. ана каје захтева хитна уређивање тиче се статуса 

Аутанамне Пакрајине Вајвадине, аднасна врсте, абима и прираде њених 
надлежнасти. Неусклађенаст са У ставам Републике Србије у пагледу 

статуса аутанамне пакрајине агледа се у следеh.ем: 

Чланам 108. став 2. Устава Републике Србије су даљем тексту: 
Устав), и чланам 1. став 2. Статута Аутанамне Пакрајине Вајвадине су 
даљем тексту: Статут) праписана је да грађани у аутанамнај пакрајини 
сама стална астварују права и испуњавају дужнасти утврђене У ставам и 

заканам. У даљај разради аве уставне адредбе, Устав у члану 109. набраја 
паславе ад нарачитаг интереса за грађане у аутанамној пакрајини које ана 

врши преко свајих аргана. Између асталаг, ти паслави абухватају 

данашење праграма привреднаг, научнаг, технолашкаг, демаграфскаг, 
. . . 

регианалнаг и саЦИЈалнаг разваЈа и разваЈа паљаприврде и села, у складу 

са планам разваја Републике Србије, и утврђивање мера за справађење 

тих праграма, као. и уређивање пајединих питања ад интереса за грађане 
аутанамне пакрајине у кајима Република уређује систем и та у абластима 

културе, абразавања, службене упатребе језика и писама нараднасти, 

јавнаг абавештавања, здравствене и сацијалне заштите, друштвене бриге а 

деци, заштите и унапређења живатне средине, урбанизма, као. и у другим 

абластима утврђеним заканам. Канкретизавање надлежнасти у абластима 

набројаним у ставу 109. Устава, аднасна у паглављу Статута којим се 
уређују надлежнасти Аутанамне Пакрајине Вајвадине, препуштена је 

републичким заканима. Међутим, у веh.ини закана данетих ад времена 

ступања на снагу Устава та канкретизавање или није уапште учињена, или 

су и у аним заканима каји садрже извесне адредбе а надлежнастима 

аутаномне пакрајине те надлежнасти фармулисане крајње рестриктивно. и 
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често су само симболичне. Тиме је статус аутономне покрајине сведен на 

пуку прокламацију, противно чак и одредбама важећег У става. I 

Законом о утврђивању одређених надлежности аутономне 

покрајине се, по областима, утврђују оне надлежности аутономне 

покрајине око којих је постигнута сагласност у оквиру радне групе за 

координацију рада Владе Републике Србије и Извршног већа Аутономне 

Покрајине Војводине формиране у мају 2001. године, и током више фаза 
усаглашавања ставова по овим питањима, између републичких 

министарстава и одговарајућих покрајинских секретаријата током 

октобра, новембра и децембра 2001. године. Закон представља прву фазу 
конкретизовања надлежности аутономне покрајине у складу са важећим 
у ставом, и треба да обезбеди прелазно решење до усвајања новог Устава 

Републике Србије којим би и статус аутономне покрајине био уређен на 
адекватан начин. Предложеним законом постигло би се начело 

ефикасности у остваривању права грађана на територији аутономне 

покрајине , а циљ који жели да се постигне овим законом је и тај да се 

функционисање републичких и покрајинских органа учини оперативнијим 

и аЖУрНИЈИМ. 

Детаљнија образложења дата су посебно за сваку област која је 

обухваћена овим Законом. 

ЈП - ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА 

1. Култура 

у спостављање надлежности аутономне покрајине у области 

културе и заштите културних добара се предлаже у овој првој фази 

децентрализације, ради што ефикаснијег обављања послова државне 
управе и вршења јавних овлашћења поверених установама у области 

културе. 

Централизација у организацији власти довела је до неажурног, па 

често и незаконитог начина одлучивања о правима грађана , и до тога да у 

овој области у великом броју случај ева није било правне државе и 

владавине права. 

Један · од битних предуслова за постојање правне државе и владавине 

права је редовна контрола примене закона, и то посебно у установама 

којима је поверено вршење јавних овлашћења. 

Стога се предлаже, пре свега, успостављање надлежности 

аутономне покрајине за вршење управног надзора у установама у области 

културе и за вршење надзора над применом закона којима се уређује 

област к'ултуре. 

1 Етимолошки термин "аутономија" има следећа значења: 
самозаконодавство, самоуправа, политичка независност самосталност; 

покоравање својим властитим законима. В. Милан Вујаклија , Лексикон 

страних речи и изразаг, Београд, 1975., тр. 9 
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Да би се ефикасније вршила јавна овлашhења КОја су поверена 

установама у области културе, матичне функције се повераваЈУ и 
установама са седиштем на територији аутономне покрајине. 

Обезбеђивањем средстава за вршење успостављене надлежности 

органа аутономне покрајине поново се успостављају потпуна права 

оснивача аутономне покрајине према установама које је основала 

(именовање чланова управног и надзорног одбора и директора установа). 

2. Образовање 

у спостављање надлежости аутономне покрајине у области 
образовања и ученичког и студентског стандарда се предлаже јер је у овој 

области , због бројности установа (основних школа , средњих школа, виших 
школа, факултета) и корисника услуга ових установа, као и запослених у 
овим установама, у овој области било највише незаконитог понашања. У 

овој првој фази децентрализације државне управе неопходно је 

успоставити стручну контролу примене закона, контролу рада у овим 

установама и контролу општих аката, јер је овим установама у овој 

области поверено вршење јавних овлашhења. 

Стога се, ради бољег функционисања правне државе у овој области, 

предлаже поверавање послова управног надзора у образовно-васпитним 

установама и установама ученичког и студентског стандарда. 

Такође се успоставља надлежност аутономне покрајине код 

утврђивања мреже образовних установа и установа ученичког и 

студентског стандарда, што ће допринети рационализацији и 

успостављање одговарајуhих оснивачких права у односу на ове установе. 

Предлажу се успостављање надлежности аутономне покрајине и у 

погледу утврђивања појединих питања везаних за остваривање права 

националних мањина (доношење наставног програма за језик националне 
мањине и споразумно доношење програма за друге наставне предмете од 

интереса за националне мањине). 
Ради ефикаснијег вршења одређених послова, због специфичности 

аутономне покрајине, предлаже се успостављање њене надлежности код 

утврђивања школског календара и одступања од њега. 

Предлаже се и успостављање оснивачких права према образовно

васпитним установама и установама ученичког и студентског стандарда, 

код именовања дела чланова школских односно управних одбора и давања 

сагласности на избор директора односно, кад су у питању више школе и 

домови ученика и студената, именовање директора ових установа. 

3. Службена употреба језика и писама 

Статутом Аутономне Покрајине Војводине је, истовремено са 

српскохрватским језиком, прописана службена употреба мађарског, 

словачког, румунског и русинског језика, а истовремено са hириличним 

писмом И службена употреба латиничког писма на начин утврђен законом. 

Решења унета у овај закон у складу су са решењима Предлога закона о 

изменаМ,а и допунама Закона о службеној употреби језика и писама који је 

прошао процедуру у републичким органима управе . Поверавање ближег 

уређивања ових послова аутономној покрајини треба да омогуhи ефикасан 
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рад покрајинских органа у комуникацији са грађанима-припадницима 

националних мањина на територији аутономне покрајине, благовремено 

нормативно реаговање на евентуалне новонастале потребе припадника . . 
националних мањина на територИЈИ аутономне покраЈине, а надзор над 

применом закона и других прописа којима се уређује ова област омогуhиhе 

ефикасну контролу над спровођењем истих на територији аутономне 

покрајине . 

4. Јавно информисање 

Устав Републике Србије у члану 108 - 112 одређује надлежности 
аутономних покрајина, између осталог и у области јавног обавештавања. 

Законом о јавним предузеhима и обављању делатности од општег 

интереса одређене су делатности од општег интереса које обављају јавна 

предузећа. Област информисања одређена је овим законом као област од 

општег интереса. Законом је одређено да делатност од општег интереса 

обављају јавна предузеhа која оснива држава, односно јединица локалне 

самоуправе. У закону је одређено да јавно предузеhе може да оснује и 

скупштина аутономне покрајине. Оснивач доноси акт о оснивању јавног 

предузеhа и уређује питања од значаја за несметано обављање делатности 

за које се оснива јавно предузеhе. 

З(;lКОНОМ о јавним службама одређено је да се за обављање 

делатности, односно послова утврђених законом који се односе на јавно 

информисање на језицима националних мањина могу оснивати установе 

или предузеhа. 

Доношењем Закона о престанку важења Закона о јавном 

информисању престао је да важи Закон о јавном информисању, осим 

одредаба које се односе на упис у регистар јавних гласила и објављивање 

одговора и исправки. 

Законом о радио телевизији одређено је, између осталог, да се за 

обављање радио-дифузне делатности од интереса за Републику Србију, 

оснива Јавно предузеhе РадиоЋтелевизија Србије, а Радио-телевизија 

Нови Сад је део тог предузеhа. 

На основу напред наведених одредаба У става и закона предложеним 

Законом одређене су надлежности аутономне покрајине у области 

информисања и то да аутономна покрајина одређује интерес за грађане у 

аутономној покрајини у области информисања. 

Оснивач јавног предузеhа и установе за обављање делатности из 

области издавачке делатности, штампања и репродукције снимљених 

медија и радио и телевизијских активности је аутономна покрајина. 

Делатност јавних предузећа и установа усклађена је са Законом о 

класификацији делатности и о регистру јединица разврставања. 

Аутономна Покрајина Војводина је до доношења Закона о радио 

телевизији била оснивач Радио телевизије Нови Сад, Доношењем тог 

Закона Радио телевизија Нови Сад постала је део предузеhа Радио 

телевизија Србије. 

Овако организована, Радио телевизија Србије задовољава делом 

територијални, делом функционални принцип организације, а за последицу 

има дуплирање и неефикасност у раду, као и неМОГУћНОСТ организационе 

јединице Радио телевизија Нови Сад да медијски квалитетно обавља своју 
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делатност обавештавања јавности о свим битним догађајима у Војводини. 
у складу са територијалним, језичким, културним и другим 
специфичностима потребно је да Радио телевизија Нови Сад постане 

самостални правни субјекат. Поред предлога да аутономна покрајина 
оснива јавно предузеhе за обављање радио телевизијских активности, 

аутономна покрајина утврђује испуњеност услова за почетак рада и 

обављање делатности јавних предузеhа и установа чији је оснивач и 
обезбеђује средства за рад и програме предузеhа и установа чији је 

оснивач. У складу са прописаним критеријумима, она именује чланове 

управног одбора и надзорног одбора и бира директора тих јавних 

преll:узеhа и установа. 

Законом је предвиђено поверавање послова управног надзора над 
применом одредаба Закона о јавном информисању и Закона о радио 

телевизији на територији аутономне покрајине, као и надзора у јавним 

предузеhима и установама чији је оснивач аутономна покрајина. 

Предложеним решењима у овом закону предвиђено је да аутономна 

покрајина ближе уређује садржај и начин вођења регистра јавних гласила 
. . . 

на терИТОрИЈИ аутономне покраЈине, као и да оваЈ регистар води преко 

СВОЈИХ органа. 

Регистар јавних гласила за територију Аутономне Покрајине Војводине до 

1991. године водио је покрајински орган управе надлежан за информисање. 

5. Здравствена заштита 

Полазеhи од Уставом утврђеног положаја покрајине , а у складу са 

начелом јединства организације власти у Републици , предложено је 

решење по коме би покрајина, преко својих органа доносила план мреже 

здравствених установа и оснивала здравствене установе на терИТОрИЈИ 

покрајине. Ово решење предлаже се због тога што су органи покрајине 

упознати са локацијом здравствених установа и саобраhајним везама на 

територији покрајине, што је веома битно за сагледавање потреба за 

постојањем одређене здравствене установе . У циљу ефикаснијег праhења 

организације и рада здравствених установа, чији би оснивач била 

покрајина, предлажу се решења по којима би покрајина преко својих 

органа утврђивала испуњеност прописаних услова за почетак рада и 

обављање здравствене делатности у здравственим установама, вршење 

здравственог и инспекцијског надзора, вршење надзора над стручним 

радом здравствених установа, здравствених радника и здравствених 

сарадника као и вршење надзора над законитошhу рада здравствених 

установа. Полазеhи од витално-демографских кретања у покрајини 

предложено је решење по коме би покрајина преко својих органа доносила 

посебне програме здравствене заштите за поједине категорије 

стаНОВНI;Iштва, односно врсте болести које су специфичне за покрајину. 

Сматрамо да би било целисходно омогуhити здравственим радницима И · 

здравственим сарадницима да стртши и спеЦИЈалистички испит полажу 

пред комисијом коју би образовала покрајина преко својих органа , па су у 

том смислу и предложена решења у члану 20. Закона. 

6. Санитарни надзор 
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у циљу што успешнијег обављања санитарног надзора на подручју 

покрајине, потребно је формирати покрајински санитарни инспекторат, 

као и обезбедити довољан број санитарних инспектора у седишту општина 
у циљу вршења санитарног надзора. Поред надзора у области 

водоснабдевања, над индустријским објектима и надзора над здравственим 

установама и другим облицима обављања здравствене делатности, 

покрајина би предузимала мере на основу Закона о спречавању и 

сузбијању заразних болести, контролу производње и промета лекова и 

отрова, контролу комуналне ХИГИЈене у школским и предшколским 

установама, домовима и интернатима и факултетима, контролу над 

јонизирајућим зрачењима за дијагностику и терапију у медицинске сврхе, 

контролу у производњи животних намирница и предмета опште употребе 

и у области занатске производње животних намирница и предмета опште 
употребе. Оваква решења предложена су у циљу побољшања и 

унапређивања санитаРНО-ХИГИ.Јенских и епидемиолошких услова на 

подручју покрајине, и са циљем очувања и унапређивања здравља 

становништва. 

7. Здравствено осигурање 

Имајући у виду да је око два милиона осигураника оптималан број 
који треба да покрива један завод, и полазећи од чињенице да покрајина 

има комплетну инфраструктуру и да пружа све видове здравствене 

заштите, почев од примарне па до високо специјализоване чланом 22. 
Закона предложено је решење по коме би се основао Покрајински завод 
за здравствено осигурање са седиштем у Новом Саду, са овлашћењима 

утврђеним истим чланом. 

8. Пензијско и инвалидско осигурање 

Систем пензијског и инвалидског осигурања функционише и 

реализује се кроз три републичка фонда (за запослене , самосталне 

делаТНОG:ТИ и земљораднике). Процес децентрализације у овој области 
могао би да се реализује оснивањем покрајинских фондова за пензијско и 

инвалидско осигурање који би функционисали у оквиру јединственог 

система Републике. При томе се полази од чињенице да би услови 

остваривања права, као и стопе оптерећености грађана били јединствени 

за све грађане Републике. Истовремено, уважавајући чињеницу да у 
Покрајини има око 700.000 осигураника и око 356.000 пензионера, 

формирањем покрајинских фондова (за запослене, самосталне делатности 
и земљораднике) омогућио би се квалитетнији и ефикаснији утицај, како 
оних који издвајају средства тако и оних који користе права утврђена 

законом, на дефинисање политике прикупљања и трошења средстава. При 

томе од изузетне важности за формулисање захтева за формирањем 

покрајинских фондова била је и чињеница да постоје сви потребни 

кадровски и технички услови и претпоставке за несметано функционисање 

система пензијског и инвалидског осигурања као и то да то не би 

захтевало никакве посебне трошкове нити би имало негативне ефекте на 

остваривање било ког права из ове области. За реализацију овако 
предложених надлежности Покрајине не постоје никаква уставна нити 
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законска ограничења, а доприноси се адекватнијем утицају осигураника и 

корисника права као и покраЈИНСКИХ органа на реаЛНИЈУ 

функционализацију остварених прихода. 

9. Социјална заштита 

Рсщи бољег и ефикаснијег остваривања законом утврђених права и 

функционисања система социјалне заштите, овим законом се предлаже 

приближавање остваривања права из ове области кориснику права. 

Оснивање установа социјалне заштите за смештај корисника у 
складу са утврђеним правилима везаним за смештај, треба да омогући 

решавање здравствених, СОЦИЈаЛНИХ и других потреба проузрокованих 

специфичним условима, ПОЈавама и потребама становништва на 

територије Покрајине. 

Поверавање послова у овој области, поред већ поверених, има за 

циљ приближавање услова за остваривање права од општег интереса 

грађанима, руководеhи се начелима стручности и економичности. 

10. Правна заштита породице и старатељство 

Наведено решење се предлаже из разлога економичности и 

целисходности вођења поступка. 

11. друштвена брига о деци 

Важеhим Законом о друштвеној бризи о деци покрајинском органу 

управе поверено је вршење надзора над законитошhу рада установа за 

децу на територији Аутономне Покрајине Војводине. Ради целовитог 
праhења рада установа за децу неопходно је поверити и вршење стручног 

надзора над остваривањем СОЦИЈалног рада у установама за децу. 

12. Борачка и инвалидска заштита 

Борачка и инвалидска заштита коју уређује и обезбеђује 

Република регулисана је Законом о правима бораца, војних инвалида и 

чланова њихових породица ("Сл.гласник СРС" број: 54/89). Уставним 
законом о изменама и допунама Уставног закона за спровођење Устава 

РепуБЛИ,ке Србије ("Сл.гласник РС" број: 20193) продужен је рок до 3. 
децембра 1993. године за усклађивање републичких закона са У ставом, 
престали су да важе покрајински закони али је прописан о да ће се права 

стечена на основу покрајинских закона остваривати у обиму и на начин 

утврђен тим законима, до ступања на снагу одговарајуhих републичких 

закона. у овој области до данас није донет републички закон. 

Свако првостепено решење којим се признаје неко од права из 

области борачке и инвалидске заштите подлеже ревизији, а ревизија 

одлаже извршење решења. Ревизији једино не подлежу решења којима се 

признају права на накнаде и помоhи. Наравно, против сваког првостепеног 
управног акта дозвољена је жалба. 

Ради ефикаснијег и рационалнијег извршавања закона којима су 

уређена права бораца, војних инвалида, чланова породица палих ,бораца 
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овим законом поверава се аутономној покрајини да преко својих органа 

обезбеди функционисање овог система, решава у управним стварима у 

другом степену, врши ревизију, као и надзор над законитошћу рада и аката 

првостепених органа. 

Имајући у виду да се за обезбеђење права из области борачке и 
инвалидске заштите троше значајна средства, аутономној покраЈИНИ 

поверава се и контрола наменског трошења тих средстава. 

Организовање информационог подсистема за аутономну 
покрајину омогућиће брже праћење стања у овој области, што ће 

обезбедити потпуније сагледавање потреба корисника и предлагање 

предузимања правовремених и адекватних мера и активности надлежних 

органа .. 

13. Заштита цивилних инвалида рата 

Заштита цивилних инвалида рата уређена је Законом о правима 

цивилних инвалида рата, а одредбама члана 11. став 2. и 3. поверено је 
одговарајућем органу Аутономне Покрајине Војводине да о правима из 

овог Закона решава у другом степену. 

Поступак за остваривање права по овом Закону је идентичан 

поступку прописаном за остваривање права бораца, војних инвалида и 

чланова породица палих бораца. Због тога се и одредбом члана 28. Закона 
прет~лаже да све послове који ће аутономна покрајина обављати из 

области борачке и инвалидске заштите обавља и у области заштите 

цивилних инвалида рата. Једино су изостављени послови другостепеног 
. . . 

органа у управном поступку и реВИЗИЈа првостепених решења, Јер .Је 

одредбом члана 11. Закона о правима цивилних инвалида рата прописано 
да те послове за територију Аутономне Покрајине Војводине обавља 

одговарајући покрајински орган, као поверене. 

14. Заштита и унапрећење животне средине 

у области заштите животне средине тренутно .Је на снази скуп 

правних норми КОЈИ чини преко сто прописа са секторски подељеним 

овлашћењима. На овај начин није се адекватно остваривала функција 

заштите, а решења предвиђена овим законом иду у сусрет припремљеном 

Нацрту закона о систему заштите животне средине. 

До сада планови и програми су били неусклађени са потребама и 

постојало је одсуство координације (субкоординације), превентивних, 
контролних и санкционих мера. Ради боље ефикасности покрајина би 

доносила усклађен програм заштите и развоја животне средине у складу са 

циљевима утврђеним на републичком нивоу, и утврђивала мере за 

спровођење тих програма. 

Специфична, конкретна питања заштите, развој а и унапређења 

посебно би уређивали покр~ински органи уколико то изискује интерес 
аутономне покрајине. Хармонизацијом економских и еколошких интереса 

покрајина би уређивала конкретне услове и начин експлоатације 

природних ресурса, коришћење природног богатства и заштиту 

биодиверзитета, издавала дозволе за коришћење, односно употребу и 

промет природних добара и ресурса, одобравала концесије на природне 
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ресурсе и добра, дефинисала ограничења у погледу обима коришhења 

природних ресурса. Надлежни покрајински орган може да забрани вршење 

активности која оптереhују животну · средину на територији Аутономне 

Покрајине Војводине. 

С обзиром да се на територији АП Војводине налази око 200 
заштиhених природних добара, неопходно је им се посвети посебна пажња 

и да се послови у области заштите природе повере Заводу за заштиту 

природе Војводине. Овај Завод вршио би и сва јавна овлашhења и 

предлагао надлежном покрајинском пргану услове за издавање дозвола за 

коришhење, промет и сакупљање заштиhених дивљих биљних и 

животињских врста. 

Све надлежности у ОКВИРУ управљања Националним парком на 

територији Аутономне Покрајине Војводине преносе се на одговарајУће 

покраЈинске органе. 

у циљу превенције заштите и предузимања потребних мера 

неопхо,цно је ефикасно праhење стања животне средине и формирање 

овлашhених компетентних институција за обављање тих послова на 

територији Покрајине, чиме се обезбеђује и економичнија 

операционализација у систему мониторинга чинилаца животне средине. Из 

истих разлога за објекте и радове за које грађевинску дозволу издаје 

надлежни орган АП Војводине пратеhу сагласност на анализу утицаја 

радона и објеката на животну средину такође треба да издаје покрајински 

орган надлежан за заштиту животне средине . 

Имајуhи у виду специфичности флоре, фауне, шума, вода, 

грађевинског и пољопривредног земљишта на територији аутономне . . .. . 
покраЈине цеЛИСХОДНИЈе Је да покраЈИНСКИ органи издаЈУ сагласност на 

основе и програме њихове заштите и унапређивања. 

Обавеза адекватног и брзог информисања јавности о стању животне 

средине подразумева и постојање покрајинског информационог 

подсистема који би омогуhио и проток информација до републичког, а и 

савезног и међународног информационог система. 

Послови управног надзора у свим областима заштите животне 

средине, осим у области опасних материја и очувања биодиверзитета 

повераваЈУ се органима аутономне покрајине у циљу ефикасног 

предузимања мера, нарочито у акциденталним ситуаЦИЈама. 

15. Урбанизам 

Организација и коришhење простора је у складу са У ставом уређена 

Законом о планирању и уређењу простора и насеља. Поједине одредбе 
. . . 

овог закона укинуле су неке врсте планова КОЈе Је познавао раНИЈИ 
., . . 

покраЈИНСКИ закон, као што Је просторни план аутономне покраЈине КОЈИМ 

је аутономна покрајина могла да уређује простор своје територије у складу 

са специфичним обележјима и вредностима, а на основу Просторног плана 

Републике Србије. Предложеним решењем члана 30. овог закона 

предвиђено је да органи аутономне покрајине специфичности простора 

обухвате ТЈ:оношењем регионалног просторног плана, просторног плана 

посебне намене и просторног плана мреже инфраструктуре и мреже 

подручја или објеката са посебним функцијама. Поступак израде ових 
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просторних планова као и давања сагласности на исте врши се у складу са 

законом. 

Органима аутономне покрајине се поверава издавање урбанистичке 

дозволе и давање урбанистичке сагласности , вршење инспекцијског 

надзора у области урбанизма, као и решавање по жалбама против 

првостепених решења општинске управе. На овај начин покрајина би 

ефикасније спроводила планску и законску регулативу у области 

урбанизма . 

16.Граћевинарство 

у циљу непосреднијег и квалитетнијег праћења стања предузимања 

мера, као и у области урбанизма и у области грађевинарства овим 

законом се одређени послови државне управе поверавају органима 

аутономне покрајине и то издавање грађевинске дозволе чије је издавање у 

надлежности министарства надлежног за послове урбанизма и грађевина, 

за објекте који се граде на територији аутономне покрајине, вршење 

инспекцијског надзора у области изградње објеката, за објекте за које 

грађевинску дозволу издаје надлежни орган аутономне покрајине и 

решавање по жалбама против првостепеног решења општинске управе, и з 

области изградње објеката. На овај начин бројни предмети из ове области 

решавали би се ефикасније~ 

17. Стамбена област 

у складу са законима којима се уређује стамбена област 

покраЈИНСКИМ органима се поверава решавање по жалбама против 

првостепеног решења општинске управе са терИТОрИЈе аутономне . 

покраЈине. 

18. Запошљавање 

Реформе у области запошљавања представљају један од саставних 
делова тржишних и економских реформи, односно у процесу транзиције , 

чији је циљ убрзавање развоја и побољшање ефикасности запошљавања и 

смањење незапослености , што предложено решење омогућава. Аутономна 

покрајина треба да води политику у области запошљавања у складу са 

тенденцијама у републичком законодавству да би се овим прелазним 

режимом створили неопходни предуслови за остваривање допунских права 

у овој области. Предложеним решењима постиже се целовитије 

остваривање свих функција у овој области на подручју аутономне 

покраЈине . 

19. Привреда и предузетништво; 

Члан 34. овог закона предвиђа да у Тендерску КОМИСИЈУ , КОЈУ 

образује министар надлежан за послове приватизације и у Аукцијску 

комисију , коју образује Агенција за приватизацију, аутономна покрајина, 

преко својих органа у складу са прописима којима се уређује област 
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приватизације предлаже по једног члана, када је субјект приватизације са 

територије аутономне покрајине а ради обезбеђења учешhа аутономне 

покраЈине у поступку приватизације предузећа са територије аутономне 

покраЈине . 

20. Рударство и енергетика 

у области рударства и енергетике органима аутономне покрајине 

поверено је вршење управног надзора у области електропривреде , 

транспорта, дистрибуције и коришhења природног гаса, рудаРСТl3а, 

геолошких истраживања и области инспекције парних котлова. 

Поред овога поверено је решавање по захтевима за издавање 

одобрења за геолошка истраживања и захтевима за издавање одобрења за 

експлоатацију минералних сировина и извођење рударских радова; 

Аутономна покрајина би образовала комисију за полагање стручних 
. . 

испита кандидата са терИТОрИЈе утономне покраЈине, у складу са законима 

којима се уређују области: рударства, геОЛОГИЈе и транспорта, 

дистрибуције и коришhења природног гаса. 

21. Пољопривреда 

у погледу преношења надлежности у области којом је 

регулисано коришhење, уређење и заштита пољопривредног земљишта, 

аутономна покр~ина би доносила Програм и обезбеђивала средства за 

његово финансирање, као и утврђивала услове, начин и методе 

испитивања плодности земљишта. 

у области сточарства такође би аутономна покрајина доносила 

Програм селекцијских мера и образовала Научно-стручни савет за 

спровођење селекцијских мера. 
у области рибарства аутономна покрајина би давала сагласност 

на средњерочни програм унапређења рибарства на рибарским подручјима 
на територији аутономне покрајине, уступала рибарска подручја на 

коришћење и одређивала висину накнада за њихово коришhење. 

у циљу унапређења пољопривредне производње аутономна 

покрајина би оснивала пољопривредне станице на територији покрајине и 

утврђИl3ала стручне послове које би оне обављале. 

у области водопривреде и шумарства предлаже се оснивање 

јавних предузеhа за управљање водама и шумама на територији покрајине, 

планирање заштите и коришhења тих ресурса, као и програмирање 

раЗВОЈ<::l,. 

у области ловства аутономна покрајина , би доносила Програм 

унапређења, заштите и гајења дивљачи и установљаl3ала и давала на 

га :щовање ловишта. 

, Ради обезбеђења одговарајуhих услова за раЗВОЈ укупне 

пољопривреде, прехрамбене индустрије, шумарства и водопривреде, 

предлаже се да Покрајина уређује мере за подстицање развоја . и у том 

циљу обезбеђује одговарајућа средства, било преко посебног аграрног 

буџета или путем фондова. Такође се предлаже утврђивање биланса 

производње и потрошње пољопривредно -прехрамбених производа и 

основних репроматеријала на нивоу покрајине, као основе за утврђивање 
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адекватних услова извоза и увоза ових производа, које би предлагала и 

аутономна покраЈина. 

, у циљ у успостављања савременог и ефикасног система 
противградне одбране, предлаже се вођење ових послова на нивоу 

покрајине. Истовремено се предлаже образовање посебне службе за 

обављање хидрометеоролошких послова, у саставу јединственог система 

обављања ових послова. 

22. Робне резерве 

Имајуhи у виду значај робних резерви за предупређење 

поремеhаја који могу наступити у кретању производње, размене и 

потрошње, из · разних разлога, такође се предлаже формирање робних 

резерви на нивоу покраЈине. 

23. Туризам 

Чланом 55. овог закона предлаже се да аутономна покрајина, преко 
. . 

СВОЈИХ органа, у циљу остваривања СВОЈИХ надлежности у складу са 

законом којим се уређује област туризма, доноси програме из области 

туризма у циљу повеhања туристичке понуде аутономне покрајине у 

оквиру туристичке понуде Републике и да предлаже члана Комисије за 

категоризацију туристичких места, ради обезбеђења учежћа представника 

аутономне покрајине у поступку категоризације туристичких објеката и 

туристичких места. 

24. Спорт 

Одредбом члана 72. став 1. тачка 6. У става Републике Србије, 
Република Србија у области физичке културе, уређује само систем. 

Законом о спорту, којим је уређен само један сегмент физичке 

културе , могли су се утврдити само најнеопходнији услови за обављаље 

спортске делатности и што се сматра општим интересом у области спорта. 

Детаљнију разраду законом прописаних услова за обављање спортске 

делатности и контроле обављања ове делатности, би требало препустити 

органима покраЈине. 

Нема никаквог правног основа за централизовано уређивање ове 

области, те би све ингеренције, које имају органи Републике, требало 

пренети да на територији покрајине обављају органи покрајине. 

Посебно је значајан сегмент, као и у другим областима друштвене 

делатности вршење управног надзора у спортским организацирма и . . . . 
надзор над применом закона на терИТОрИЈИ покраЈине КОЈИ се мораЈУ 

поверити органима покраЈине, ако се жели поново успоставити владавина 

права у овој области. 

25. Надлежности из осталих области 

- правосудни испит 
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Циљ ове одредбе је да се, из разлога целисходности и 
економичности, лицима која имају пребивалиште на територији аутономне 

покраЈине олакша полагање правосудног испита, и смање ТРОШКОRИ 

полагања ових испита. Органи аутономне покрајине без икаквих сметњи 

могу обављати ове послове . 

- стручни испит за рад у органима државне управе 

Као и у случају полагања правосудног испита ова одредба унета је са 
. . 

циљем да се запосленима у органима на терИТОрИЈИ аутономне покраЈине 

олакша полагање и смање трошкови полагања ових испита, односно ово 

решење се предвиђа из разлога целисходности и економичности . 

- печати државних и других органа 

Циљ ове одредбе је да се омогући покрајинским органима да уреде 

садржину и облик печата, будући да је садржину и облик печата 
. . . 

покраЈИНСКИХ и других органа на терИТОрИЈИ аутономне покраЈине 

потребно уредити на начин који ће бити у складу са прописима који 

уређују језике и писма у службеној употреби на територији аутономне 

покраЈине. 

- грађан~ки бранилац (омбудсман) 

Грађански бранилац (омбудсман) није уређен важећим прописима. 
у току ј е рад на републичком закону којим би била уређена питања која се 

односе на грађанског браниоца . Институција грађанског браниоца на 

територији аутономне покрајине треба да буде изворно уређена актом 

скупштине аутономне покрајине. Циљ ове одредбе је да се омогуtш да 

аутономна покрајина установи институцију и уреди функцију покрајинског 

грађанског браниоца. 

- судски тумачи 

Циљ ове одредбе је да омогући да аутономна покрајина , и з ра :шога 

целисходности, економичности и ефикасности рада судова на љеној 

терИТОрИЈИ, поставља и разрешава судске тумаче у тим судовима, и да , у 

складу са тим , води регистар сталних судских тумача на терИТОрИЈИ 

аутономне покрајине, а полазећи од чињенице броја језика националних 

мањина у службеној употреби. 

- експропрИЈ аци] а 

Полазећи од тога да на ПОДРУЧЈУ аутономне покрајине постоји 

велики број предмета који се решаваЈУ у првом степену из области 
. . . 

еКСПрОПрИЈаЦИЈе, а да Је другостепени орган министарство надлежно за 

послове финансија, сматра се да би аутономна покрајина преко својих 

органа могла да решава у овим предметима стручно и благовремено. 
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- локална самоуправа . 

Циљ ове одредбе је да се омогући да аутономна покрајина, кроз 

давање мишљења има одређен утицај на статусне промене јединица 
локалне самоуправе. 

- удружења 

Циљ одредбе овог члана из т. 1. ст. 1. овог члана је да омогуhи да 
аутономна покрајина самостално уреди под којим условима и на који 

начин је дозвољено користити назив аутономне покрајине у називу 

удружења, а из т. 2. ст. 1. овог члана да се аутономној покрајини повери 
вршење управног надзора над радом удружења на терИТОрИЈИ аутономне 

покрајине, из разлога целисходности, економичности и ефикасности. 

- прекршаЈИ 

Циљ ове одредбе је да аутономна покрајина прописуј е прекршаје и 
. . . 

прекршаЈ не казне за повреде оних прописа КОЈе она доноси у оквиру СВОЈе 

надлежности. 

- мрежа судова 

Имајуhи у виду потребе грађана, аутономна покраЈина би 

требала да предлаже мрежу судова на својој територији ради 

најскономичнијег и најефикаснијег функционисања судова на својој 

терИТОрИЈИ 

ЈУ - ПРОЦЕНА ИЗНОСА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 
ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 

За спровођење одредби овог закона у буџету Републике Србије НИЈе 
потребно обезбедити додатна финансијска средства. 
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