На пснпву шлана 185. став 2. Устава Републике Србије (''Службени гласник
Републике Србије'' брпј 98/2006.) и Пдлуке п даваоу претхпдне сагласнпсти Нарпдне
скупщтине Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“ брпј 54/2014.),
Скупщтина Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине на седници пдржанпј 22. маја 2014.
гпдине, дпнела је
СТАТУТ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
I ПСНПВНЕ ПДРЕДБЕ
Аутпнпмна ппкрајина Впјвпдина
Члан 1.
Аутпнпмна ппкрајина Впјвпдина (у даљем тексту: АП Впјвпдина) је аутпнпмна
теритпријална заједница Републике Србије у кпјпј грађани пстварују правп на
ппкрајинску аутпнпмију у складу са Уставпм и закпнпм.
АП Впјвпдина је непдвпјиви деп Републике Србије у кпјпј се негују еврппски
принципи и вреднпсти.
Правни статус АП Впјвпдине
Члан 2.
АП Впјвпдина је правнп лице.
Скупщтина АП Впјвпдине ппкрајинскпм скупщтинскпм пдлукпм пдређује прган
АП Впјвпдине кпји заступа АП Впјвпдину кап правнп лице и при тпме врщи права и
пбавезе кпје АП Впјвпдина има кап псниваш јавних предузећа и устанпва у складу са
закпнпм.
Теритприја АП Впјвпдине
Члан 3.
Теритприју АП Впјвпдине шине теритприје јединица лпкалних сампуправа
утврђене закпнпм.
Теритприја АП Впјвпдине мпже се меоати у складу са Уставпм и закпнпм.

Правп на ппкрајинску аутпнпмију
Члан 4.
Правп на ппкрајинску аутпнпмију имају грађани у АП Впјвпдини у складу са
Уставпм.
Оствариваое права на ппкрајинску аутпнпмију
Члан 5.
Грађани у АП Впјвпдини свпје правп на ппкрајинску аутпнпмију пстварују
неппсреднп, нарпднпм иницијативпм и референдумпм, и путем свпјих слпбпднп
изабраних представника, у складу са Уставпм и закпнпм.
Равнпправнпст грађана и наципнална равнпправнпст
Члан 6.
Грађани у АП Впјвпдини равнпправни су у пствариваоу свпјих права, без пбзира
на расу, ппл, наципналну припаднпст, друщтвенп ппреклп, рпђеое, верписппвест,
пплитишкп или другп увереое, импвнп стаое, културу, језик, старпст и психишки или
физишки инвалидитет, у складу са Уставпм и закпнпм.
АП Впјвпдина у пквиру свпјих права и дужнпсти дппринпси пствариваоу
Уставпм зајамшене пптпуне равнпправнпсти Мађара, Слпвака, Хрвата, Црнпгпраца,
Румуна, Рпма, Буоеваца, Русина, Македпнаца и припадника других брпјшанп маоих
наципналних маоина - наципналних заједница кпји у опј живе, са припадницима
српскпг нарпда.
Вищејезишнпст, вищекултуралнпст и слпбпда верписппвести
Члан 7.
Вищејезишнпст, вищекултуралнпст и слпбпда верписппвести представљају
вреднпсти пд ппсебнпг знашаја за АП Впјвпдину.
АП Впјвпдина, у пквиру свпјих надлежнпсти, ппдстише и ппмаже пшуваое и
развијаое вищејезишнпсти и културне бащтине наципналних маоина - наципналних
заједница кпје у опј живе и ппсебним мерама и активнпстима ппмаже међуспбнп
уппзнаваое и уважаваое језика, култура и верписппвести у АП Впјвпдини.
Оствариваое равнпправнпсти пплпва
Члан 8.
АП Впјвпдина се стара п пствариваоу равнпправнпсти жена и мущкараца у
складу са закпнпм.
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Симбпли АП Впјвпдине
Члан 9.
АП Впјвпдина утврђује свпје симбпле и нашин оихпвпг кприщћеоа на пснпву
Устава.
Симбпли АП Впјвпдине су застава и грб.
Застава АП Впјвпдине састпји се пд три бпје, црвене, плаве и беле, пплпжене
впдправнп у сразмери 1:8:1. У средини плавпг ппља налазе се ппређане у круг три
звезде жуте бпје.
Грб АП Впјвпдине је щтит слпжен из три ппља, два усправна и једним
пплпженим на кпјима су смещтени истпријски грбпви Башке, Баната и Срема, гледајући
са лева у деснп. У усправнпм ппљу левп смещтен је истпријски грб Башке - Аппстпл
Павле на мпдрпј, краљевски плавпј бпји стпји бпспнпг на зеленпм ппљу пгрнут брапн
плащтпм, са златним преплпм пкп главе и држи у деснпј руци маш беле бпје са златним
рукпхватпм и пдбпјницима за руку, пкренутим на дпле, а у левпј руци држи коигу
црних кприца. У усправнпм ппљу деснп смещтен је истпријски грб Баната - на црвенпм
ппљу налази се усправнп ппстављен златни лав пкренут на деснп са сабљпм у деснпј
щапи. У пплпженпм ппљу је истпријски грб Срема - у мпдрпм, краљевски плавпм ппљу
три сребрне траке - реке Бпсут, Сава и Дунав, исппд друге траке на зеленпм ппљу
пдмара се јелен са златнпм пгрлицпм пкп врата, а иза оега расте шемпрес.
Традиципнални симбпли АП Впјвпдине су:
- Застава АП Впјвпдине јесте традиципнална трпбпјка са хпризпнталним ппљима
истих висина црвене, плаве и беле бпје, пдпзгп на дпле. Размера заставе је 3:2
(дужина према висини).
- Грб АП Впјвпдине јесте традиципнални грб из 1848. гпдине са црвеним щтитпм
на кпме је сребрни крст између шетири златна пцила, бридпвима (ивицама)
пкренутим ка стубу крста. Штит је ппасан птвпреним венцем састављеним пд, с
леве стране жирпве, а с десне стране маслинпве граншице прирпдних бпја кпје
су дпле везане плавпм пантљикпм. Штит лежи на впјвпдскпј ппрфири (плащту)
са три набпра, висећпј исппд затвпрене впјвпдске круне, на два дела
раздељене, кпја ппкрива средои набпр ппрфире.
Пдређена питаоа у вези са изгледпм и кприщћеоем симбпла и традиципналних
симбпла уређују се ппкрајинскпм скупщтинскпм пдлукпм.
Град Нпви Сад - седищте ппкрајинских пргана
Члан 10.
Град Нпви Сад је административни центар АП Впјвпдине у кпјем се налази
седищте ппкрајинских пргана.
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Ппкрајинскпм скупщтинскпм пдлукпм мпже се предвидети да седищте
пдређених пргана АП Впјвпдине буде ван Града Нпвпг Сада.
Јавна свпјина АП Впјвпдине
Члан 11.
Нашин кприщћеоа, распплагаоа и друга питаоа у вези са јавнпм свпјинпм АП
Впјвпдине – ппкрајинскпм свпјинпм, уређују се закпнпм, у складу са Уставпм.
У јавнпј свпјини АП Впјвпдине су ствари кпје на пснпву закпна кпристе пргани АП
Впјвпдине, устанпве и јавна предузећа шији је пна псниваш и друге ппкретне и
неппкретне ствари, у складу са закпнпм.
Прган кпји пдлушује п управљаоу и распплагаоу јавнпм свпјинпм АП Впјвпдине
пдређен је Статутпм.
Ппкрајинскп јавнп правпбранилащтвп заступа АП Впјвпдину у ппступку защтите
интереса и свпјинских права.
Ппљппривреднп земљищте
Члан 12.
Пбрадивп ппљппривреднп земљищте, прирпдне реткпсти, наушнп, културнп и
истпријскп наслеђе уживају ппсебну защтиту ппд услпвима пдређеним закпнпм и
правним актима АП Впјвпдине.
Ппљппривреднп, щумскп и впднп земљищте служе ппщтем дпбру.
Ппљппривреднп земљищте не мпже меоати свпју намену, псим у изузетним,
закпнпм и ппкрајинскпм скупщтинскпм пдлукпм утврђеним слушајевима, када је тп
неппхпднп ради задпвпљаваоа неппхпдних пптреба друщтва кпје се на други нашин
нису мпгле задпвпљити.
Защтита живптне средине
Члан 13.
АП Впјвпдина пбезбеђује услпве за защтиту и унапређиваое живптне средине,
предузима мере за спрешаваое и птклаоаое щтетних ппследица кпје угрпжавају
живптну средину и дпвпде у ппаснпст живпт и здравље људи и уређује друга питаоа
пд ппкрајинскпг знашаја, у складу са закпнпм.
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Развпј АП Впјвпдине
Члан 14.
АП Впјвпдина уређује питаоа пд ппкрајинскпг знашаја у вези са екпнпмским,
пбразпвним, културним и туристишким развпјем и стара се п равнпмернпм развпју на
свпјпј теритприји, у складу са закпнпм.
Сарадоа с јединицама лпкалне сампуправе
Члан 15.
АП Впјвпдина у врщеоу ппслпва из свпје надлежнпсти пстварује сарадоу и
кппрдинацију с јединицама лпкалне сампуправе на свпјпј теритприји.
Сарадоа са пдгпварајућим теритпријалним заједницама
Члан 16.
АП Впјвпдина сарађује с теритпријалним заједницама и другим пблицима
аутпнпмије других држава у пквиру сппљне пплитике Републике Србије и уз пбавезу
ппщтпваоа оенпг теритпријалнпг јединства и правнпг ппретка.
АП Впјвпдина закљушује сппразуме са
заједницама других држава, у складу са закпнпм.

пдгпварајућим

теритпријалним

АП Впјвпдина мпже бити шлан еврппских и светских удружеоа регипна.
У пквиру диплпматскп - кпнзуларнпг представнищта Републике Србије мпже се
на захтев АП Впјвпдине пбразпвати ппсебна јединица, у складу са закпнпм, кпја ће
представљати, прпмпвисати и унапређивати привредне, пбразпвне и туристишке
капацитете АП Впјвпдине.
Устанпве АП Впјвпдине
Члан 17.
У пквиру свпјих Уставпм и закпнпм утврђених надлежнпсти АП Впјвпдина пснива
устанпве у пбласти пбразпваоа, студентскпг и ушенишкпг стандарда, науке, културе,
физишке културе, здравствене защтите, спцијалне защтите и у другим пбластима, у
складу са закпнпм.
Защтита ппкрајинске аутпнпмије
Члан 18.
Скупщтина АП Впјвпдине или Ппкрајинска влада, у пквиру свпјих права и
дужнпсти утврђених Уставпм и Статутпм, имају правп жалбе Уставнпм суду акп се
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ппјединашним актпм или радопм државнпг пргана или пргана јединице лпкалне
сампуправе пнемпгућава врщеое надлежнпсти АП Впјвпдине.
Скупщтина АП Впјвпдине или Ппкрајинска влада мпгу ппкренути ппступак за
пцену уставнпсти или закпнитпсти закпна и другпг ппщтег акта Републике Србије или
ппщтег акта јединице лпкалне сампуправе кпјим се ппвређује правп на ппкрајинску
аутпнпмију.
У слушају да је ппступак из ст. 1. и 2. пвпг шлана ппкренула Ппкрајинска влада,
дужна је да накпн ппкретаоа ппступка п тпме пбавести Скупщтину АП Впјвпдине.
Правни и други акти АП Впјвпдине
Члан 19.
Пргани АП Впјвпдине дпнпсе правне и друге акте:
- Статут кап највищи правни акт АП Впјвпдине;
- ппкрајинске скупщтинске пдлуке, п питаоима кпја су неппсреднп, на пснпву
Устава, надлежнпст АП Впјвпдине или кпја су закпнпм пдређена кап питаоа пд
ппкрајинскпг знашаја;
- ппкрајинске уредбе;
- пдлуке;
- декларације;
- резплуције;
- преппруке;
- ппслпвнике;
- правилнике;
- упутства;
- наредбе;
- рещеоа;
- закљушке и друге акте.
II ПСТВАРИВАОЕ ЉУДСКИХ И МАОИНСКИХ ПРАВА
Ппсебнe мере ппдстицаоа рађаоа, заппщљаваоа и рада
Члан 20.
АП Впјвпдина ппсебним мерама ппдстише рађаое деце, заппщљаваое и рад
мајки с малплетнпм децпм и сампхраних рпдитеља.
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Дпдатна права наципналних маоина - наципналних заједница
Члан 21.
У складу са Уставпм, на пснпву закпна, ппкрајинским прпписима мпгу се
устанпвити дпдатна права наципналних маоина - наципналних заједница.
Заступљенпст припадника наципналних маоина - наципналних заједница
Члан 22.
У ппкрајинским прганима и службама кпје пснива АП Впјвпдина, при
заппщљаваоу впди се рашуна п наципналнпм саставу станпвнищтва и пдгпварајућпј
заступљенпсти припадника наципналних маоина - наципналних заједница, у складу са
Уставпм и закпнпм.
У слушају ппстпјаоа знашајније несразмерне заступљенпсти припадника
наципналних маоина - наципналних заједница у ппкрајинским прганима и службама
кпје пснива АП Впјвпдина, Ппкрајинска влада дужна је да предузме ппсебне мере и
активнпсти, кап щтп су ппсебни прпграми стипендираоа и пбушаваоа приправника, и
друге мере и активнпсти.
Ппсебне мере и активнпсти из става 2. пвпг шлана трају дпк ппстпји знашајнија
несразмерна заступљенпст, с тим да пне не мпгу да угрпзе рад у ппкрајинским
прганима и службама кпје пснива АП Впјвпдина, ни ппщте услпве заппщљаваоа у
оима.
Институципнални пблик сампуправе и пшуваоа идентитета припадника наципналних
маоина - наципналних заједница
Члан 23.
Институципнални пблик путем кпга се пстварује правп на сампуправу у
пдређеним пбластима друщтвенпг живпта знашајним за пшуваое идентитета
припадника наципналних маоина - наципналних заједница уређен је Уставпм и
закпнпм.
Припадници наципналних маоина - наципналних заједница прекп изабраних
наципналних савета пстварују правп на сампуправу у култури, пбразпваоу,
пбавещтаваоу и службенпј упптреби језика и писма, у складу са закпнпм.
АП Впјвпдина мпже пренети, делимишнп или у целпсти, пснивашка права
пбразпвних и културних устанпва шији је псниваш на наципналне савете наципналних
маоина, у складу са закпнпм.
АП Впјвпдина у свпм бучету пбезбеђује средства за рад наципналних савета
наципналних маоина са седищтем на свпјпј теритприји, у складу са закпнпм и
ппкрајинскпм скупщтинскпм пдлукпм.
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Службени језици и писма
Члан 24.
Ппред српскпг језика и ћирилишкпг писма, у прганима АП Впјвпдине у
равнпправнпј службенпј упптреби су и мађарски, слпвашки, хрватски, румунски и
русински језик и оихпва писма, у складу са закпнпм.
У пквиру свпјих надлежнпсти пргани АП Впјвпдине предузимају мере у циљу
дпследнпг пствариваоа закпнпм уређене службене упптребе језика и писама
наципналних маоина - наципналних заједница.
III НАДЛЕЖНПСТИ АП ВПЈВПДИНЕ
Члан 25.
АП Впјвпдина путем свпјих пргана:
- дпнпси Статут и пдлушује п прпмени Статута;
- дпнпси ппкрајинске скупщтинске пдлуке и друге ппщте акте кпјима уређује
питаоа пд ппкрајинскпг знашаја, у складу са закпнпм;
- изврщава ппкрајинске скупщтинске пдлуке и дпнпси прпписе за оихпвп
спрпвпђеое;
- изврщава закпне и дпнпси прпписе за оихпвп спрпвпђеое када је тп закпнпм
предвиђенп;
- уређује избпр, прганизацију и рад пргана, агенција, јавних предузећа и устанпва
шији је псниваш;
- утврђује језике наципналних маоина - наципналних заједница кпји су у
службенпј упптреби у раду ппкрајинских пргана у складу са закпнпм;
- уређује права, дужнпсти и пплпжај изабраних, именпваних, ппстављених и
заппслених лица у ппкрајинским прганима, у складу са закпнпм;
- прикупља и пбрађује статистишке ппдатке пд ппкрајинскпг интереса;
- прпписује прекрщаје за ппвреде ппкрајинских прпписа;
- расписује ппкрајински референдум;
- дпнпси план и прпграм равнпмернпг привреднпг развпја АП Впјвпдине у складу
са закпнпм и планпм развпја Републике Србије;
- пдлушује п кприщћеоу извпрних прихпда;
- пдлушује п свпм задуживаоу у складу са закпнпм;
- дпнпси бучет и заврщни рашун;
- пснива прганизације, агенције, јавна предузећа и устанпве, фпндпве, привредна
друщтва и врщи надзпр над оихпвим радпм;
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- устанпвљава ппкрајинска признаоа и награде физишким и правним лицима;
- уређује друга питаоа пд ппкрајинскпг знашаја у складу са закпнпм и Статутпм.
Сарадоа са републишким прганима и прганима јединица лпкалне сампуправе
Члан 26.
У пствариваоу надлежнпсти пргани АП Впјвпдине пстварују сарадоу са
републишким и прганима јединица лпкалне сампуправе.
Члан 27.
АП Впјвпдина је надлежна за врщеое следећих ппслпва:
1. Прпстпрнп планираое
- дпнпси регипнални прпстпрни план, прпстпрне планпве ппсебне намене и
уређује друга питаоа прпстпрнпг планираоа пд ппкрајинскпг знашаја, у складу
са закпнпм.
2. Регипнални развпј
- дпнпси стратещке и друге дпкументе у вези са регипналним развпјем, у складу
са екпнпмскпм пплитикпм и стратегијпм регипналнпг развпја Републике Србије;
- пснива фпндпве, пднпснп банку у циљу развпја АП Впјвпдине, у складу са
закпнпм и Статутпм;
- пснива прганизације кпје се баве усппстављаоем равнпмернпг регипналнпг
развпја;
- развија административне капацитете ппкрајинске управе с циљем успещнпг
кприщћеоа структурних и кпхезипних фпндпва Еврппске уније.
3. Ппљппривреда, рурални развпј, впдппривреда, шумарствп, лпв и рибплпв
- ушествује у спрпвпђеоу аграрне пплитике и мера руралнпг развпја, у складу са
стратегијпм развпја ппљппривреде и руралнпг развпја Републике Србије;
- пбразује ппсебан бучет, фпндпве или друге пблике прганизпваоа у кпје се
усмеравају средства из пбласти ппљппривреде, у складу са закпнпм;
- пбразује рпбне резерве АП Впјвпдине;
- уређује друга питаоа пд ппкрајинскпг знашаја у пбласти ппљппривреде и
руралнпг развпја, у складу са закпнпм;
- дпнпси впдппривредну пснпву за АП Впјвпдину у складу с впдппривреднпм
пснпвпм Републике Србије;
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- дпнпси прпграм развпја щумарства на теритприји АП Впјвпдине и уређује друга
питаоа пд ппкрајинскпг знашаја у пбласти щумарства, у складу са закпнпм;
- дпнпси, спрпвпди и надзире редпвне и ванредне мере пдбране пд сппљних и
унутращоих впда у складу са усвпјеним планпвима АП Впјвпдине и Републике
Србије;
- уређује питаоа пд ппкрајинскпг знашаја у пбласти лпвства у складу са закпнпм;
- уређује питаоа пд ппкрајинскпг знашаја у пбласти рибплпва у складу са закпнпм;
- врщи друге ппслпве прпписане закпнпм кпји шине оену извпрну или ппверену
надлежнпст.
4. Туризам, угпститељствп, баое и лечилишта
- пснива прганизације за унапређиваое и развпј туризма;
- пснива баое и лешилищта у складу са стратегијпм развпја туризма Републике
Србије;
- уређује кприщћеое минералних и термалних впда, балнеплпщких и климатских
ресурса, у складу са закпнпм;
- уређује друга питаоа пд ппкрајинскпг знашаја у пбласти туризма, угпститељства,
баоа и лешилищта, у складу са закпнпм;
- врщи друге ппслпве прпписане закпнпм кпји шине оену извпрну или ппверену
надлежнпст.
5. Заштита живптне средине
- дпнпси прпграм защтите живптне средине у складу с прпгрампм Републике
Србије;
- дпнпси план и прпграм управљаоа прирпдним ресурсима и дпбрима, у складу
са стратещким дпкументима Републике Србије;
- врщи кпнтрплу кприщћеоа и защтиту прирпдних ресурса и дпбара;
- прпглащава пдређену теритприју за защтићенп прирпднп дпбрп и прпписује
мере защтите, у складу са закпнпм;
- врщи систематски мпнитпринг шинилаца живптне средине с праћеоем и
прпценпм развпја загађеоа живптне средине;
- уређује друга питаоа пд ппкрајинскпг знашаја у пбласти защтите живптне
средине у складу са закпнпм;
- врщи друге ппслпве прпписане закпнпм кпји шине оену извпрну или ппверену
надлежнпст.
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6. Индустрија и занатствп
- дпнпси план и прпграм равнпмернпг привреднпг развпја АП Впјвпдине, у складу
с планпм развпја Републике Србије;
- уређује друга питаоа пд ппкрајинскпг знашаја у пбласти индустрије и занатства,
у складу са закпнпм;
- врщи друге ппслпве прпписане закпнпм кпји шине оену извпрну или ппверену
надлежнпст.
7. Друмски, речни и железнички сапбраћај и уређиваое путева
- управља јавним путевима II категприје на теритприји АП Впјвпдине, за шије
управљаое није надлежна Република Србија ни лпкална сампуправа, у складу са
закпнпм;
- управља плпвним путевима на теритприји АП Впјвпдине у складу са закпнпм;
- уређује друга питаоа пд ппкрајинскпг знашаја у друмскпм, решнпм и
железнишкпм сапбраћају, у складу са закпнпм;
- врщи друге ппслпве прпписане закпнпм кпји шине оену извпрну или ппверену
надлежнпст.
8. Приређиваое сајмпва и других привредних манифестација
- уређује сајмпве и друге привредне манифестације пд ппкрајинскпг знашаја, у
складу са закпнпм;
- врщи друге ппслпве прпписане закпнпм кпји шине оену извпрну или ппверену
надлежнпст.
9. Прпсвета, сппрт и култура
- уређује питаоа пд ппкрајинскпг знашаја у предщкплскпм, пснпвнпм, средоем и
виспкпм пбразпваоу, у складу са закпнпм;
- уређује питаоа пд ппкрајинскпг знашаја у пбласти пбразпваоа пдраслих у
складу са закпнпм;
- уређује питаоа пд ппкрајинскпг знашаја у пбласти ушенишкпг и студентскпг
стандарда у складу са закпнпм;
- уређује питаоа пд ппкрајинскпг знашаја у пбезбеђиваоу пствариваоа права на
пбразпваое на матероем језику припадницима наципналних маоина –
наципналних заједница на теритприји АП Впјвпдине на свим нивпима
пбразпваоа, у складу са закпнпм;
- пснива устанпве предщкплскпг, пснпвнпг и средоег пбразпваоа на теритприји
АП Впјвпдине, у складу са закпнпм;
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- предузима мере и активнпсти кпје имају за циљ унапређиваое друщтвенпг
пплпжаја младих и ствараое услпва за пствариваое оихпвих пптреба и
интереса, у складу са закпнпм;
- пснива прганизације за пбављаое сппртских делатнпсти пд интереса за АП
Впјвпдину и уређује друга питаоа пд ппкрајинскпг знашаја у сппрту, у складу са
закпнпм;
- стара се п спрпвпђеоу културне пплитике на теритприји АП Впјвпдине, пснива
архиве, музеје, библиптеке, ппзприщта, завпде и друге устанпве пд
ппкрајинскпг знашаја у пбласти културе и уређује друга питаоа пд ппкрајинскпг
знашаја у пбласти културе, у складу са закпнпм;
- врщи друге ппслпве прпписане закпнпм кпји шине оену извпрну или ппверену
надлежнпст.
10. Здравствена и спцијална заштита
- пснива устанпве секундарне и терцијарне здравствене защтите на теритприји АП
Впјвпдине, у складу са закпнпм и актпм Владе;
- пснива устанпве спцијалне защтите на теритприји АП Впјвпдине у складу са
закпнпм и актпм Владе;
- утврђује ппслпве и уређује друга питаоа пд знашаја за рад ппкрајинскпг фпнда
за здравственп псигураое кап прганизаципне јединице републишкпг фпнда за
здравственп псигураое и уређује друга питаоа пд ппкрајинскпг знашаја у
здравству, у складу са закпнпм;
- уређује питаоа пд ппкрајинскпг знашаја у спцијалнпј защтити ппрпдице, деце,
пмладине и старих, у складу са закпнпм;
- врщи друге ппслпве прпписане закпнпм кпји шине оену извпрну или ппверену
надлежнпст.
11. Јавнп инфпрмисаое на ппкрајинскпм нивпу
- пбезбеђује рад јавних гласила пд ппкрајинскпг знашаја на језицима наципналних
маоина – наципналних заједница на теритприји АП Впјвпдине;
- уређује друга питаоа пд ппкрајинскпг знашаја у пбласти јавнпг инфпрмисаоа у
складу са закпнпм;
- врщи друге ппслпве прпписане закпнпм кпји шине оену извпрну или ппверену
надлежнпст.
12. Развпј инфраструктуре и капитална улагаоа
- путем капиталних улагаоа ушествује у изградои, ппремаоу и развпју
инфраструктуре кпја шини јавну свпјину лпкалне сампуправе и аутпнпмне
ппкрајине на теритприји АП Впјвпдине;
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- путем капиталних улагаоа ушествује у изградои и ппремаоу знашајних
грађевинских пбјеката;
- врщи ппслпве пд ппкрајинскпг знашаја кпја се тишу јавне свпјине у складу са
закпнпм;
- врщи друге ппслпве прпписане закпнпм кпји шине оену извпрну или ппверену
надлежнпст.
13. Надлежнпсти у другим пбластима
- стара се п пствариваоу људских и маоинских права на теритприји АП Впјвпдине
и утврђује дпдатна права наципналних маоина – наципналних заједница, у
складу са закпнпм;
- пстварује сарадоу с црквама и верским заједницама на теритприји АП
Впјвпдине и ппмаже оихпве делатнпсти кпје врще у јавнпм интересу, у складу
са закпнпм;
- стара се п пствариваоу мера у вези са равнпправнпщћу пплпва у прганима АП
Впјвпдине, у складу са закпнпм;
- врщи друге ппслпве прпписане закпнпм кпји шине оену извпрну или ппверену
надлежнпст.
Ппвераваое надлежнпсти
Члан 28.
АП Впјвпдина мпже ппкрајинскпм скупщтинскпм пдлукпм ппверити јединицама
лпкалне сампуправе пбављаое ппјединих ппслпва из свпје извпрне надлежнпсти.
Ппкрајински управни пкрузи
Члан 29.
С циљем врщеоа пдређених ппслпва ппкрајинске управе ван места седищта
ппкрајинских пргана управе пснивају се ппкрајински управни пкрузи, у складу са
Статутпм и ппкрајинскпм скупщтинскпм пдлукпм.
На теритприји АП Впјвпдине, ппкрајинскпм скупщтинскпм пдлукпм пснпваће се
седам ппкрајинских управних пкруга.
Ппкрајински управни пкрузи пснпваће се у: Субптици, Спмбпру, Кикинди,
Врщцу, Паншеву, Зреоанину и Сремскпј Митрпвици.
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IV ПРГАНИ АП ВПЈВПДИНЕ
1. СКУПШТИНА АП ВОЈВОДИНЕ
Пплпжај
Члан 30.
Скупщтина АП Впјвпдине (у даљем тексту: Скупщтина) је највищи прган АП
Впјвпдине кпји врщи нпрмативне и друге функције, у складу са Уставпм, закпнпм и
Статутпм.
Надлежнпст
Члан 31.
Скупщтина:
- дпнпси и меоа Статут;
- дпнпси ппкрајинске скупщтинске пдлуке, резплуције, декларације, преппруке,
закљушке и друге акте;
- бира, разрещава, усмерава и кпнтрплище рад Ппкрајинске владе;
- разматра редпвне и ванредне извещтаје п раду Ппкрајинске владе;
- дпнпси прпграмске, развпјне и планске дпкументе, у складу са закпнпм и
прпграмским, развпјним и планским дпкументима Републике Србије;
- дпнпси бучет и заврщни рашун;
- пдлушује п задуживаоу АП Впјвпдине у складу са закпнпм;
- расписује ппкрајински референдум;
- закљушује сппразуме са пдгпварајућим теритпријалним заједницама других
држава у складу са закпнпм;
- дпнпси ппкрајинску скупщтинску пдлуку п избпру и престанку мандата и
пплпжају ппсланика и ппкрајинску скупщтинску пдлуку п избпрним јединицама;
- ппкрајинскпм скупщтинскпм пдлукпм уређује права, дужнпсти и пплпжај
изабраних, именпваних, ппстављених и заппслених лица у прганима АП
Впјвпдине кпја нису уређена закпнпм;
- прпписује прекрщаје за ппвреде ппкрајинских прпписа;
- бира и разрещава председника и пптпредседнике Скупщтине, председника,
пптпредседнике и шланпве Ппкрајинске владе, председнике и шланпве радних
тела Скупщтине, генералнпг секретара Скупщтине и друге функципнере пргана
кпје пна пснива;
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- бира ппкрајинскпг защтитника грађана - пмбудсмана, уређује оегпве
надлежнпсти и нашин оихпвпг пствариваоа ппкрајинскпм скупщтинскпм
пдлукпм;
- пснива фпндпве, пднпснп банку у циљу развпја АП Впјвпдине;
- дпнпси акт п псниваоу, надлежнпстима и уређеоу агенција, јавних предузећа и
устанпва АП Впјвпдине и уређује права, дужнпсти и пплпжај заппслених лица у
оима кпја нису уређена закпнпм;
- предлаже закпне, друге прпписе и ппщте акте кпје дпнпси Нарпдна скупщтина
Републике Србије;
- дпнпси ппслпвник п раду Скупщтине;
- врщи друге ппслпве пдређене закпнпм и Статутпм.
Састав Скупщтине
Члан 32.
Скупщтина има 120 ппсланика, кпји се бирају на неппсредним избприма, тајним
гласаоем.
Избпр и престанак мандата ппсланика, сразмерне заступљенпсти наципналних
маоина – наципналних заједница и пбразпваое избпрних јединица уређује се
ппкрајинскпм скупщтинскпм пдлукпм, у складу са закпнпм.
Избпр ппсланика и кпнституисаое Скупщтине
Члан 33.
Избпре за ппсланике расписује председник Скупщтине, 90 дана пре истека
мандата Скупщтине, такп да се избпри пкпншају у наредних 60 дана.
Прву седницу Скупщтине заказује председник Скупщтине из претхпднпг сазива,
такп да се седница пдржи најкасније 30 дана пд дана прпглащеоа кпнашних резултата
избпра.
Скупщтина на првпј седници пптврђује ппсланишке мандате.
Скупщтина је кпнституисана пптврђиваоем мандата две трећине ппсланика.
Пптврђиваоем мандата две трећине ппсланика престаје мандат претхпднпг
сазива Скупщтине.
Пплпжај ппсланика
Члан 34.
Мандат ппсланика у Скупщтини траје шетири гпдине.
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Мандат ппсланика ппшиое да теше данпм пптврђиваоа мандата у Скупщтини и
траје шетири гпдине, пднпснп дп престанка мандата ппсланика тпг сазива Скупщтине.
Ппкрајинскпм скупщтинскпм пдлукпм пдређује се кпје функције и дужнпсти
представљају сукпб интереса, у складу са Уставпм и закпнпм.
Скупщтина мпже, у слушају ванреднпг или ратнпг стаоа, пдлушити да се мандат
ппсланика прпдужи дпк таквп стаое траје, пднпснп дпк не буду ствпрени услпви за
избпр нпвих ппсланика.
Защтита ппсланика
Члан 35.
Ппсланик не мпже бити ппзван на кривишну пдгпвпрнпст, притвпрен или
кажоен збпг изнетпг мищљеоа или даваоа гласа на седницама Скупщтине и радних
тела.
Председник и пптпредседници Скупщтине
Члан 36.
Скупщтина има председника и једнпг или вище пптпредседника, кпје бира из
реда ппсланика.
Председник Скупщтине представља Скупщтину у земљи и инпстранству,
председава и рукпвпди седницама Скупщтине, расписује избпре за ппсланике,
пптписује акте кпје је дпнела Скупщтина и врщи друге ппслпве пдређене Статутпм и
ппслпвникпм п раду Скупщтине.
Пптпредседник Скупщтине ппмаже председнику Скупщтине у врщеоу оегпве
функције, замеоује председника у слушају оегпве спрешенпсти и пбавља друге ппслпве
пдређене ппслпвникпм п раду Скупщтине.
Нашин и ппступак предлагаоа, избпр председника и пптпредседника и
пдређиваое брпја пптпредседника уређује се ппслпвникпм п раду Скупщтине.
Председник и пптпредседник бирају се већинпм пд укупнпг брпја ппсланика.
Раднп телп за наципналну равнпправнпст
Члан 37.
Скупщтина пбразује раднп телп за наципналну равнпправнпст.
Избпр, надлежнпст и нашин рада раднпг тела за наципналну равнпправнпст
уређује се ппслпвникпм п раду Скупщтине.
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Нашин пдлушиваоа
Члан 38.
Скупщтина пдлушује већинпм гласпва на седници кпјпј присуствује већина пд
укупнпг брпја ппсланика, укпликп Статутпм није предвиђена ппсебна већина.
Скупщтина пдлушује двптрећинскпм већинпм гласпва пд укупнпг брпја
ппсланика:
- п дпнпщеоу и прпмени Статута;
- п дпнпщеоу ппкрајинске скупщтинске пдлуке за спрпвпђеое Статута;
- п дпнпщеоу ппкрајинске скупщтинске пдлуке п симбплима АП Впјвпдине;
- п избпру и разрещеоу Ппкрајинскпг защтитника грађана – пмбудсмана;
Скупщтина пдлушује већинпм гласпва пд укупнпг брпја ппсланика:
- п превременпм престанку мандата Скупщтине;
- п расписиваоу ппкрајинскпг референдума.
- п дпнпщеоу бучета АП Впјвпдине и усвајаоу заврщнпг рашуна;
- п избпру и разрещеоу председника и пптпредседника Скупщтине;
- п избпру и разрещеоу председника, пптпредседника и шланпва Ппкрајинске
владе;
- п дпнпщеоу ппслпвника п раду Скупщтине;
Седнице Скупщтине
Члан 39.
Скупщтина ради на седницама у складу са Статутпм и ппслпвникпм п раду.
Превремени престанак мандата
Члан 40.
Скупщтини мпже превременп престати мандат на предлпг једне трећине
ппсланика.
Пдлуку п превременпм престанку мандата Скупщтина дпнпси већинпм гласпва
пд укупнпг брпја ппсланика, на седници кпја се мпра пдржати у рпку пд 15 дана пд
дана ппднпщеоа предлпга.
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Акп Скупщтина не дпнесе пдлуку п превременпм престанку мандата пптписници
предлпга не мпгу ппднети нпви предлпг за превремени престанак мандата пре истека
рпка пд 180 дана.
Пдлуку п превременпм престанку мандата Скупщтине дпнпси председник
Скупщтине акп се у рпку пд 90 дана пд дана кпнституисаоа Скупщтине не изабере
Ппкрајинска влада.
Накпн превременпг престанка мандата Скупщтине председник Скупщтине
расписује избпре за ппсланике.
Скупщтини не мпже превременп престати мандат за време ратнпг или
ванреднпг стаоа.
Скупщтина кпјпј је превременп престап мандат врщи самп текуће и непдлпжне
ппслпве пдређене закпнпм и ппкрајинскпм скупщтинскпм пдлукпм.
Правп предлагаоа
Члан 41.
Правп предлагаоа ппкрајинских скупщтинских пдлука и других ппщтих аката
кпје дпнпси Скупщтина имају: сваки ппсланик, Ппкрајинска влада, најмаое 10.000
бираша или Ппкрајински защтитник грађана - пмбудсман из свпје надлежнпсти.
Ппкрајински референдум
Члан 42.
Скупщтина мпже пдлушити да п ппјединим питаоима у оенпј надлежнпсти
пдлуку дпнесу грађани у АП Впјвпдини на ппкрајинскпм референдуму.
Скупщтина је дужна да распище ппкрајински референдум акп захтев за оегпвп
расписиваое ппднесе најмаое 30.000 бираша.
Пдлуку дпнету на ппкрајинскпм референдуму прпглащава Скупщтина.
Ппкрајинска скупщтинска пдлука и ппслпвник п раду Скупщтине
Члан 43.
П Скупщтини се дпнпси ппкрајинска скупщтинска пдлука.
Нашин рада Скупщтине уређује се ппслпвникпм п раду Скупщтине.
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2. ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Пплпжај и пдгпвпрнпст
Члан 44.
Ппкрајинска влада је изврщни прган АП Впјвпдине.
Рад Ппкрајинске владе усмерава Скупщтина.
Ппкрајинска влада је пдгпвпрна Скупщтини за свпј рад.
Надлежнпст
Члан 45.
Ппкрајинска влада:
- изврщава ппкрајинске скупщтинске пдлуке и друге ппщте акте Скупщтине;
- изврщава закпне акп је за тп пвлащћена;
- дпнпси ппкрајинске уредбе и друге ппщте акте ради изврщаваоа закпна и
ппкрајинских скупщтинских пдлука, за кпје је пвлащћена закпнпм или
ппкрајинскпм скупщтинскпм пдлукпм;
- пбразује струшне и друге службе за пбављаое ппслпва у свпм делпкругу, у
складу са закпнпм, Статутпм и ппкрајинскпм скупщтинскпм пдлукпм;
- предлаже Скупщтини бучет и заврщни рашун;
- предлаже Скупщтини прпграмске, развпјне и планске дпкументе и предузима
мере за оихпвп спрпвпђеое;
- предлаже Скупщтини ппкрајинске скупщтинске пдлуке и друге ппщте акте;
- ппставља и разрещава ппкрајинске функципнере кпје не бира и разрещава
Скупщтина;
- усмерава и усклађује рад ппкрајинских пргана управе и врщи надзпр над
оихпвим радпм;
- надзире рад привредних друщтава и устанпва кпје врще јавна пвлащћеоа и
друге ппслпве у питаоима пд ппкрајинскпг знашаја, а шији је псниваш АП
Впјвпдина;
- управља и распплаже јавнпм свпјинпм АП Впјвпдине, у складу са закпнпм, п
шему редпвнп извещтава Скупщтину;
- на захтев Скупщтине, надлежнпг раднпг тела или председника Скупщтине даје
мищљеое п предлпгу ппкрајинских скупщтинских пдлука или другпг ппщтег акта
кпји је Скупщтини ппднеп други предлагаш;
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- акп Скупщтина не мпже да се састане дпнпси ппщте акте и предузима мере из
надлежнпсти Скупщтине у слушају елементарних неппгпда и у другим
ванредним ситуацијама, ради птклаоаоа тих ванредних ситуација, у складу са
закпнпм;
- предлаже
Скупщтини
закљушиваое
сппразума
теритпријалним заједницама других држава;

са

пдгпварајућим

- ппднпси редпван гпдищои извещтај п раду Скупщтини, а на оен захтев и
ванредне извещтаје п раду;
- дпнпси ппслпвник п раду Ппкрајинске владе;
- врщи друге ппслпве утврђене закпнпм, Статутпм и ппкрајинскпм скупщтинскпм
пдлукпм.
Састав Ппкрајинске владе
Члан 46.
Ппкрајинску владу шине председник, један или вище пптпредседника и шланпви
Ппкрајинске владе.
Председник Ппкрајинске владе впди и усклађује рад Ппкрајинске владе у складу
са смерницама Скупщтине, представља Ппкрајинску владу, пптписује акте кпје пна
дпнпси, стара се п примени ппслпвника п раду Ппкрајинске владе и врщи друге
ппслпве утврђене Статутпм, ппкрајинскпм скупщтинскпм пдлукпм и ппслпвникпм п
раду Ппкрајинске владе.
Чланпви Ппкрајинске владе су за свпј рад и за стаое у пбласти из свпг делпкруга
пдгпвпрни Скупщтини, Ппкрајинскпј влади и председнику Ппкрајинске владе.
Несппјивпст функција
Члан 47.
Председник, пптпредседник и шлан Ппкрајинске владе не мпже бити ппсланик у
Скупщтини.
Ппсланику кпји буде изабран за председника, пптпредседника и шлана
Ппкрајинске владе престаје ппсланишки мандат.
Ппкрајинскпм скупщтинскпм пдлукпм, у складу са Уставпм и закпнпм, пдређује
се кпје су друге функције, ппслпви или приватни интереси у сукпбу с пплпжајем
председника, пптпредседника и шлана Ппкрајинске владе.
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Избпр Ппкрајинске владе
Члан 48.
Кандидата за председника Ппкрајинске владе предлаже председник Скупщтине,
ппщтп саслуща мищљеое представника ппсланишких група.
Кандидат за председника Ппкрајинске владе предлаже кандидате за једнпг или
вище пптпредседника и за шланпве Ппкрајинске владе.
Скупщтина истпвременп пдлушује п избпру председника, пптпредседника и
шланпва Ппкрајинске владе.
Скупщтина бира председника, пптпредседника и шлана Ппкрајинске владе
већинпм гласпва пд укупнпг брпја ппсланика.
Ппшетак и престанак мандата Ппкрајинске владе
Члан 49.
Мандат Ппкрајинске владе траје дп истека мандата Скупщтине кпја ју је
изабрала.
Мандат Ппкрајинске владе ппшиое да теше данпм пплагаоа заклетве пред
Скупщтинпм.
Мандат Ппкрајинске владе престаје пре истека времена на кпје је изабрана:
разрещеоем председника Ппкрајинске владе, пставкпм председника Ппкрајинске
владе или превременим престанкпм мандата Скупщтине.
Ппкрајинска влада кпјпј је престап мандат мпже да врщи самп текуће и
непдлпжне ппслпве дп избпра нпве Ппкрајинске владе, пдређене ппкрајинскпм
скупщтинскпм пдлукпм.
Члану Ппкрајинске владе мандат престаје пре истека времена на кпју је изабран:
кпнстатпваоем пставке, акп је Скупщтина разрещи на предлпг председника
Ппкрајинске владе, разрещеоем председника Ппкрајинске владе или пставкпм
председника Ппкрајинске владе.
Разрещеое председника Ппкрајинске владе
Члан 50.
Предлпг за разрещеое председника Ппкрајинске владе мпже ппднети најмаое
30 ппсланика.
Предлпг за разрещеое председника Ппкрајинске владе разматра се на првпј
нареднпј седници Скупщтине кпја се заказује у рпку пд седам дана. Накпн пкпншаоа
расправе гласа се п предлпгу за разрещеое.
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Скупщтина је прихватила предлпг за разрещеое председника Ппкрајинске
владе акп је за оега гласалп вище пд пплпвине укупнпг брпја ппсланика.
Акп Скупщтина разрещи председника Ппкрајинске владе, председник
Скупщтине је дужан да ппкрене ппступак за избпр нпве Ппкрајинске владе.
Акп Скупщтина не изабере нпви састав Ппкрајинске владе у рпку пд 60 дана пд
разрещеоа председника Ппкрајинске владе, Скупщтини престаје мандат и расписују се
избпри.
Акп Скупщтина не усвпји предлпг за разрещеое председника Ппкрајинске владе
пптписници предлпга не мпгу ппднети нпви предлпг за разрещеое пре истека рпка пд
180 дана.
Оставка председника Ппкрајинске владе
Члан 51.
Председник Ппкрајинске владе мпже ппднети пставку Скупщтини.
Председник Ппкрајинске владе ппднпси пставку председнику Скупщтине и
истпвременп п опј пбавещтава јавнпст.
Скупщтина на првпј нареднпј седници кпнстатује пставку, без расправе.
Ппкрајинскпј влади престаје мандат данпм кпнстатације пставке председника
Ппкрајинске владе.
Када Скупщтина кпнстатује пставку председника Ппкрајинске владе, председник
Скупщтине ппкреће ппступак за избпр нпве Ппкрајинске владе.
Акп Скупщтина не изабере нпви састав Ппкрајинске владе у рпку пд 60 дана пд
дана кпнстатације пставке председника Ппкрајинске владе, Скупщтини престаје мандат
и расписују се избпри.
Оставка и разрещеое шлана Ппкрајинске владе
Члан 52.
Члан Ппкрајинске владе мпже ппднети пставку председнику Ппкрајинске владе.
Председник Ппкрајинске владе дпставља ппднету пставку председнику
Скупщтине кпја је кпнстатује на првпј нареднпј седници.
Председник Ппкрајинске владе мпже да предлпжи Скупщтини разрещеое шлана
Ппкрајинске владе.
Скупщтина на првпј нареднпј седници разматра и гласа п предлпгу за
разрещеое шлана Ппкрајинске владе.
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Пдлука п разрещеоу шлана Ппкрајинске владе дпнпси се већинпм гласпва пд
укупнпг брпја ппсланика.
Члану Ппкрајинске владе кпји је ппднеп пставку мандат престаје данпм
кпнстатације пставке, а шлану Ппкрајинске владе кпји је разрещен, данпм дпнпщеоа
пдлуке п разрещеоу.
Пплпжај и пвлащћеоа шлана Ппкрајинске владе кпји је ппднеп пставку или је
ппднет предлпг за оегпвп разрещеое, дп престанка мандата уређују се ппкрајинскпм
скупщтинскпм пдлукпм.
Председник Ппкрајинске владе, пп престанку мандата шлану Ппкрајинске владе
предлаже кандидата за нпвпг шлана Ппкрајинске владе.
Пдредбе пвпг шлана схпднп се примеоују и у ппступку пставке и разрещеоа
пптпредседника Ппкрајинске владе.
Защтита председника, пптпредседника и шлана Ппкрајинске владе
Члан 53.
Председник, пптпредседник и шлан Ппкрајинске владе не пдгпварају за
мищљеое изнетп на седници Ппкрајинске владе, седници Скупщтине и за гласаое на
седници Ппкрајинске владе.
Ппкрајинска скупщтинска пдлука и ппслпвник п раду Ппкрајинске владе
Члан 54.
П Ппкрајинскпј влади дпнпси се ппкрајинска скупщтинска пдлука.
Нашин рада Ппкрајинске владе уређује се ппслпвникпм п раду Ппкрајинске
владе.
3. ПОКРАЈИНСКА УПРАВА
Пплпжај ппкрајинске управе
Члан 55.
Ппкрајинска управа је сампстална и ппслпве из свпје надлежнпсти пбавља у
складу са Уставпм, закпнпм, Статутпм и ппкрајинскпм скупщтинскпм пдлукпм, а за свпј
рад пдгпвпрна је Ппкрајинскпј влади и Скупщтини.
Ппслпве ппкрајинске управе пбављају ппкрајински секретаријати и ппкрајинске
ппсебне управне прганизације.
Назив и делпкруг рада ппкрајинских пргана управе пдређује се ппкрајинскпм
скупщтинскпм пдлукпм.
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Ппкрајинским секретаријатпм рукпвпди шлан Ппкрајинске владе, а
ппкрајинским ппсебним управним прганизацијама директпр кпга ппставља
Ппкрајинска влада.
Унутращое уређеое ппкрајинских пргана управе и других ппкрајинских
прганизација и служби прпписује Ппкрајинска влада.
Ппјединашни акти и радое ппкрајинских пргана управе и прганизација кпјима су
ппверена пвлащћеоа, мпрају бити заснпвани на закпну и ппкрајинскпј скупщтинскпј
пдлуци.
Надзпр над радпм ппкрајинских пргана управе пбављају пргани државне управе
и Ппкрајинска влада у складу са закпнпм и Статутпм.
Прптив кпнашних ппјединашних аката ппкрајинске управе кпјима се пдлушује п
праву, пбавези или на закпну заснпванпм интересу пбезбеђује се судска защтита, у
складу са Уставпм и закпнпм.
4. ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН
Члан 56.
Ппкрајински защтитник грађана - пмбудсман (у даљем тексту: пмбудсман) је
независан и сампсталан прган АП Впјвпдине кпји щтити права грађана и врщи надзпр
над радпм ппкрајинских пргана управе, јавних предузећа и устанпва кпје врще управна
и јавна пвлащћеоа, а шији је псниваш АП Впјвпдина, у вези са оихпвим ппступаоем у
изврщаваоу пдлука и других правних аката АП Впјвпдине.
Пмбудсман щтити права грађана ппсебнп пд ппвреда ушиоених незакпнитим,
нецелисхпдним и неефикасним ппступаоем пргана ппкрајинске управе, јавних
предузећа и устанпва кпје врще управна и јавна пвлащћеоа, а шији је псниваш АП
Впјвпдина.
Пмбудсман щтити права грађана пд ппвреда ушиоених незакпнитим,
нецелисхпдним и неефикасним ппступаоем пргана градске и ппщтинске управе у
врщеоу ппслпва кпје им је АП Впјвпдина ппверила из свпје извпрне надлежнпсти.
Пмбудсмана бира и разрещава Скупщтина двптрећинскпм већинпм гласпва пд
укупнпг брпја ппсланика.
Пмбудсман има заменике шији се брпј, услпви за избпр, нашин избпра и
надлежнпсти уређују ппкрајинскпм скупщтинскпм пдлукпм.
Пмбудсман и оегпви заменици за свпј рад пдгпвпрни су Скупщтини.
П пмбудсману дпнпси се ппкрајинска скупщтинска пдлука.
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V ФИНАНСИРАОЕ АП ВПЈВПДИНЕ
Бучет аутпнпмне ппкрајине
Члан 57.
АП Впјвпдина има бучет у кпме се приказују сви расхпди и прихпди кпјима се
финансирају надлежнпсти АП Впјвпдине.
Бучет АП Впјвпдине изнпси најмаое 7% у пднпсу на бучет Републике Србије.
Три седмине бучета АП Впјвпдине кпристиће се за финансираое капиталних
расхпда.
Прихпди аутпнпмне ппкрајине
Члан 58.
АП Впјвпдина има извпрне прихпде кпјима финансира свпје надлежнпсти, у
складу са Уставпм и закпнпм.
Врста и висина извпрних прихпда АП Впјвпдине и ушещће АП Впјвпдине у делу
прихпда Републике Србије пдређују се закпнпм, у складу са Уставпм.
VI УСАГЛАШЕНПСТ ППКРАЈИНСКИХ ПРАВНИХ АКАТА, ПБЈАВЉИВАОЕ И СТУПАОЕ НА
СНАГУ
Усаглащенпст правних аката
Члан 59.
Статут је највищи правни акт АП Впјвпдине кпји мпра бити сагласан са Уставпм и
закпнпм.
Ппкрајинске скупщтинске пдлуке и други ппщти акти Скупщтине мпрају бити у
сагласнпсти са Статутпм.
Ппкрајинске уредбе и други ппщти акти Ппкрајинске владе, ппкрајинске управе,
јавних предузећа и устанпва кпје врще управна и јавна пвлащћеоа, а шији је псниваш АП
Впјвпдина, мпрају бити сагласни са Статутпм, ппкрајинским скупщтинским пдлукама и
другим ппщтим актима Скупщтине.
Ппјединашни акти ппкрајинских пргана управе, јавних предузећа и устанпва кпје
врще управна и јавна пвлащћеоа, а шији је псниваш АП Впјвпдина, мпрају бити сагласни
са Статутпм, ппкрајинским скупщтинским пдлукама и другим ппщтим актима
Скупщтине и Ппкрајинске владе.

25

Ппјединашни акти пргана јединице лпкалне сампуправе у врщеоу ппслпва кпје
им је ппверила АП Впјвпдина мпрају бити сагласни са Статутпм, ппкрајинским
скупщтинским пдлукама и другим ппщтим актима Скупщтине.
Објављиваое
Члан 60.
Статут, ппкрајинске скупщтинске пдлуке и други ппщти акти Скупщтине, кап и
ппкрајинске уредбе и други ппщти акти Ппкрајинске владе пбјављују се у "Службенпм
листу Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине", пре ступаоа на снагу.
Акти Ппкрајинске владе, изузев аката из става 1. пвпг шлана, и акти ппкрајинских
пргана управе пбјављују се када је тп тим актима предвиђенп.
Акти из ст. 1. и 2. пвпг шлана пбјављују се на свим језицима кпји су у службенпј
упптреби у раду пргана АП Впјвпдине. У слушају неусаглащенпсти, мерпдаван је текст
пбјављен на српскпм језику.
Ступаое на снагу
Члан 61.
Ппкрајинска скупщтинска пдлука и други ппщти акти ступају на снагу најраније
псмпг дана пд дана пбјављиваоа.
Акти из става 1. пвпг шлана мпгу да ступе на снагу и данпм пбјављиваоа акп за
тп ппстпје нарпшитп пправдани разлпзи, утврђени приликпм оихпвпг дпнпщеоа.
VII ПРПМЕНА СТАТУТА
Предлпг за прпмену Статута
Члан 62.
Предлпг за прпмену Статута мпгу ппднети: најмаое једна трећина пд укупнпг
брпја ппсланика, Ппкрајинска влада и најмаое 40.000 бираша.
П предлпгу за прпмену Статута пдлушује Скупщтина двптрећинскпм већинпм
гласпва пд укупнпг брпја ппсланика.
Утврђиваое акта п прпмени Статута
Члан 63.
Акп Скупщтина усвпји предлпг за прпмену Статута, приступа се изради, пднпснп
разматраоу акта п прпмени Статута.
Скупщтина утврђује предлпг акта п прпмени Статута двптрећинскпм већинпм
гласпва пд укупнпг брпја ппсланика и дпставља га Нарпднпј скупщтини Републике
Србије ради даваоа сагласнпсти.
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Накпн дпбијаоа сагласнпсти Нарпднe скупщтини Републике Србије, Скупщтина
дпнпси акт п прпмени Статута двптрећинскпм већинпм гласпва пд укупнпг брпја
ппсланика.
VIII ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 64.
За спрпвпђеое Статута дпнеће се ппкрајинска скупщтинска пдлука.
Ппкрајинску скупщтинску пдлуку п спрпвпђеоу Статута дпнпси Скупщтина
двптрећинскпм већинпм гласпва пд укупнпг брпја ппсланика.
Члан 65.
Статут ступа на снагу, псмпг дана пд дана пбјављиваоа у "Службенпм листу
Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине".
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