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

Статут Аутономне Покрајине Војводине
("Сл. лист АПВ", бр. 17/2009 од 14.12.2009. године)

I OCHOBHE ОДРЕДБЕ
Аутономна Покрајина Војводина
Члан 1.
Војводина је аутономна покрајина грађанки и грађана (у даљем тексту: грађани) који у њој живе,
у саставу Републике Србије.
Војводина је регија у којој се традиционално негују вишекултуралност, вишеконфесионалност и
други европски принципи и вредности.
АП Војводина је неодвојиви део Републике Србије.
Статус АП Војводине
Члан 2.
АП Војводина има статус правног лица.
Скупштина АП Војводине покрајинском скупштинском одлуком одређује орган АП Војводине који
заступа АП Војводину као правно лице и при томе врши права и обавезе које АП Војводина има као
оснивач јавних предузећа и установа и других организација у складу са законом.
Територија АП Војводине
Члан 3.
Територију АП Војводине чине територије јединица локалних самоуправа у њеним географским
областима (Бачка, Банат и Срем), утврђене законом.
Територија АП Војводине не може се мењати без сагласности њених грађана, изражене на
референдуму.
Референдум је пуноважан ако је на њему гласала већина грађана који имају изборно право и
пребивалиште на територији АП Војводине.
Одлука на референдуму из става 3. овог члана је донета ако је за њу гласала већина утврђена
законом.
Носиоци права на покрајинску аутономију
Члан 4.
Носиоци права на покрајинску аутономију јесу грађани АП Војводине.
Право из става 1. овог члана подлеже само надзору уставности и законитости.
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Покрајински органи, политичке организације, група или појединац не могу присвојити право
грађана на покрајинску аутономију, нити успоставити власт у органима АП Војводине мимо слободно
изражене воље грађана АП Војводине.
Остваривање права на покрајинску аутономију
Члан 5.
Грађани АП Војводине самостално остварују своја права и извршавају своје дужности утврђене
Уставом Републике Србије (у даљем тексту: Устав), законом, Статутом Аутономне Покрајине Војводине
(у даљем тексту: Статут) и општим актима органа АП Војводине.
Грађани АП Војводине своје право на покрајинску аутономију остварују непосредно, народном
иницијативом или референдумом и путем својих сло6одно изабраних представника.
Национална равноправност
Члан 6.
У АП Војводини, Срби, Мађари, Словаци, Хрвати, Црногорци, Румуни, Роми, Буњевци, Русини и
Македонци, као и друге, бројчано мање националне заједнице које у њој живе, равноправни су у
остваривању својих права.
Мултикултурализам и интеркултурализам
Члан 7.
Вишeјeзичнoст, мултикултурализам и мултиконфесионализам представљају општу вредност од
посебног значaјa зa АП Војводину.
Дужност је свих покрајинских органа и организација да, у оквиру својих права и дужности,
подстичу и помажу очување и развијање вишејезичности и културне баштине нациoналних заједница
које традиционално живе у АП Војводини, као и да посебним мерама и активностима помажу
међусобно уважавање и упознавање различитих језика, култура и вероисповести у АП Војводини.
Равноправна заступљеност жена и мушкараца
Члан 8.
АП Војводина утврђује политику једнаких могућности и доноси посебне мере за подстицање
равноправности полова.
АП Војводина утврдиће услове и начин обезбеђивања равноправне заступљености жена и
мушкараца у органима АП Војводине.
Симболи АП Војводине
Члан 9.
АП Војводина има симболе.
Симболи аутономне покрајине су застава и грб.
Скупштина АП Војводине уређује изглед и употребу симбола покрајинском скупштинском
одлуком, у складу са Уставом и Статутом.
Главни град АП Војводине
Члан 10.
Град Нови Сад је главни, административни центар АП Војводине.
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Седиште органа АП Војводине је у Новом Саду.
Покрајинском скупштинском одлуком може се предвидети да седиште одређених покрајинских
органа буде у неком другом месту у АП Војводини.
Положај Града Новог Сада, као главног, административног центра АП Војводине уређује се
покрајинском скупштинском одлуком, у складу са законом.
Имовина АП Војводине
Члан 11.
Имовина АП Војводине, начин њеног коришћења и располагања уређује се законом.
У својини АП Војводине, као облика јавне својине, јесу ствари које на основу закона користе
органи АП Војводине, установе и јавна предузећа чији је она оснивач и друге покретне и непокретне
ствари, у складу са законом којим се уређује јавна својина.
Скупштина АП Војводине покрајинском скупштинском одлуком одређује органе надлежне за
управљање и располагање имовином АП Војводине нa начин утврђен законом.
Послове правне заштите имовинских права и интереса АП Војводине обавља Покрајинско јавно
правобранилаштво.
Пољопривредно земљиште
Члан 12.
Обрадиво пољопривредно земљиште, природне реткости, научно, културно и историјско наслеђе
уживају посебну заштиту под условима одређеним законом и актимa АП Војводине.
Пољопривредно, шумско и водно земљиште служе општем до6ру.
Пољопривредно земљиште не може мењати своју намену, осим у изузетним, законом и
покрајинском скупштинском одлуком утврђеним случајевима, када је то неопходно ради задовољавања
неопходних потреба друштва, које ce на други начин нису могле задовољити.
Заштита животне средине
Члан 13.
АП Војводина, у складу са законом, обезбеђује услове за заштиту и унапређивање животне
средине и предузима мере за спречавање и отклањање штетних последица које угрожавају животну
средину и доводе у опасност живот и здравље људи.
Сарадња с јединицама локалне самоуправе
Члан 14.
АП Војводина, у вршењу послова из своје надлежности, остварује сарадњу и координацију с
јединицама локалне самоуправе на својој територији.
Развој АП Војводине
Члан 15.
АП Војводина је одговорна за сопствени одрживи економски, научни, образовни, културни и
туристички развој, као целине, те уравнотежени развој својих географских области.
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Међурегионална сарадња
Члан 16.
АП Војводина сарађује с територијалним заједницама и другим облицима аутономије других
држава у оквиру спољне политике Републике Србије и уз обавезу поштовања њеног територијалног
јединства и правног поретка.
АП Војводина закључује међурегионалне споразуме у областима из своје надлежности.
АП Војводина може бити члан европских и светских удружења региона.
АП Војводина може основати представништва у регионима Европе и у Бриселу, уз сагласност
Владе Републике Србије, ради промоције, унапређивања својих привредних, научних, образовних и
туристичких капацитета, у складу са Уставом и законом.
Војвођанска академија наука и уметности
Члан 17.
Војвођанска академија наука и уметности је научна и уметничка установа од посебног значаја у
АП Војводини.
Војвођанску академију наука и уметности оснива Скупштина АП Војводине покрајинском
скупштинском одлуком, којом утврђује њену улогу, уређује њену делатност и начин остваривања.
Органи АП Војводине обезбеђују услове за рад Војвођанске академије наука и уметности.
Заштита покрајинске аутономије
Члан 18.
Скупштина АП Војводине или Влада АП Војводине, у оквиру својих права и дужности
дефинисаних Уставом и Статутом, имају право жалбе Уставном суду ако се појединачним актом или
радњом државног органа или органа јединице локалне самоуправе онемогућава вршење надлежности
АП Војводине.
Скупштина АП Војводине или Влада АП Војводине могу покренути поступак за оцену уставности
или законитости закона и другог општег акта Републике Србије или општег акта јединице локалне
самоуправе којим се повређује право на покрајинску аутономију.
У случају да је поступак из ст. 1. и 2. овог члана покренула Влада АП Војводине, дужна је да о
томе обавести Скупштину АП Војводине, на првој наредној седници након покретања поступка.
Правни и други акти АП Војводине
Члан 19.
АП Војводина путем својих органа доноси следеће правне и друге акте:
- Статут као највиши правни акт АП Војводинe;
- покрајинске скупштинске одлуке, у питањима која су непосредно, на основу Устава, надлежност
АП Војводине или која су законом одређена као питања од покрајинског значаја;
- покрајинске уредбе;
- одлуке;
- декларације;
- резолуције;
- пословнике;
- правилнике;
- упутства;
- наредбе;
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- решења;
- препоруке;
- закључке и друге акте.

II ОСТВАРИВАЊЕ ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА
Забрана дискриминације
Члан 20.
При вршењу послова из надлежности АП Војводине, сви грађани су једнаки у правима и
дужностима, без обзира на расу, пол, место рођења, језик, националну припадност, вероисповест,
политичко или друго уверење, образовање, социјално порекло, имовно стање или које друго лично
својство.
Забрањена је свака дискриминација, непосредна или посредна, на било ком основу, a нарочито
на основу расе, пола, националне припадности, социјалног порекла, места рођења, вероисповести,
политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког
инвалидитета.
Не сматрају се дискриминацијом мере које АП Војводина може увести у економском, социјалном,
културном и политичком животу ради постизања пуне равноправности између припадника заједница и
група који су због своје различитости у неповољнијем положају од грађана који припадају већинској
заједници.
Посебна права мајке и детета
Члан 21.
Ради стабилног демографског развоја, АП Војводина обезбеђује додатна и допунска права и
заштиту, односно виши степен заштите породице, права деце, трудница, мајки током породиљског
одсуства и самохраних родитеља са децом.
АП Војводина посебним мерама подстиче рађање деце, запошљавање и рад мајки с
малолетном децом и самохраних родитеља.
Права националних заједница
Члан 22.
Припадници националних заједница које чине бројчану мањину у укупном становништву АП
Војводине, уживају посебну заштиту и сва права која су актима Републике Србије гарантована
националним мањинама и припадницима националних мањина.
Заштита стечених права
Члан 23.
Достигнути ниво људских и мањинских права, као и индивидуалних и колективних, не може се
смањивати.
АП Војводина може обезбедити додатна или допунска права, односно поставити виши степен
заштите права припадника националних заједница које чине бројчану мањину у укупном становништву
АП Војводине.
АП Војводина прати остваривања људских права из става 1. овог члана и обезбеђује њихово
остваривање и заштиту у случају када та заштита није обезбеђена на републичком или локалном
нивоу.
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Сразмерна заступљеност
Члан 24.
У покрајинским органима и организацијама, припадници националних заједница у АП Војводини
треба да буду заступљени сразмерно њиховој заступљености у становништву на подручју рада
покрајинских органа односно организација.
На основу покрајинске скупштинске одлуке Скупштине АП Војводине, Влада АП Војводине дужна
је да предузме посебне мере и активности с циљем постизања сразмерне заступљености у случају
постојања несразмерне заступљености припадника различитих националних заједница у одређеним
покрајинским органима односно организацијама.
Посебне мере и активности из става 2. овог члана трају док постоји значајнија несразмерна
заступљеност, али те мере и активности не могу да угрозе рад у покрајинском органу односно
организацији, ни опште услове запошљавања у њима.
Аутономија националних заједница
Члан 25.
Припадници националних заједница које чине бројчану мањину у укупном становништву АП
Војводине, путем изабраних националних савета остварују облик аутономије, оснивају установе,
самостално одлучују или учествују у одлучивању у питањима из области образовања, културе,
употребе језика и информисања.
АП Војводина у оквиру својих права и дужности поверава вршење појединих послова
националним саветима или их укључује у одлучивање о питањима из става 1. овог члана и обезбеђује
средства за вршење тих послова.
Службени језици и писма
Члан 26.
У органима и организацијама АП Војводине у службеној употреби су српски језик и ћириличко
писмо, мађарски, словачки, хрватски, румунски и русински језик и њихова писма, у складу са законом и
покрајинском скупштинском одлуком.
Примена латиничког писма српског језика у органима и организацијама АП Војводине уредиће се
покрајинском скупштинском одлуком у складу са законом.
Право на службену употребу језика националних заједница, који нису наведени у ставу 1. овог
члана, остварује се у складу с ратификованим међународним уговорима, законом и покрајинском
скупштинском одлуком.

III НАДЛЕЖНОСТИ АП ВОЈВОДИНЕ
Члан 27.
АП Војводина путем својих органа:
- доноси Статут и одлучује о промени Статута;
- доноси покрајинске скупштинске одлуке и друга општа акта, којима у складу са Уставом,
законом и Статутом уређује области из своје надлежности, као и питања од покрајинског значаја;
- извршава покрајинске скупштинске одлуке и доноси прописе за њихово спровођење;
- извршава законе и доноси прописе за њихово спровођење, када је то законом предвиђено;
- уређује избор, организацију и рад органа и организација чији је она оснивач, као и службену
употребу језика и писама у њима;
- уређује положај, права и дужности изабраних, именованих, постављених и запослених лица у
органима АП Војводине;
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- прати и вреднује политику регионалног развоја АП Војводине, прикупља и обрађује статистичке
податке од интереса за АП Војводину;
- прописује прекршаје и прекршајне казне за повреде прописа које доносе у оквиру своје
надлежности;
- расписује покрајински референдум;
- доноси стратешке планове привредног и друштвеног развоја АП Војводине;
- одлучује о коришћењу својих изворних прихода и средстава за обављање поверених послова;
- одлучује о задуживању АП Војводине;
- доноси свој буџет и завршни рачун;
- оснива организације, агенције, јавна предузећа и установе, фондове, привредна друштва ради
обављања послова АП Војводине и врши надзор над њиховим радом;
- установљава покрајинска признања и награде физичким и правним лицима;
- уређује друге области и питања прописана Уставом, законом и Статутом.
Међусобни однос републичких и покрајинских органа
Члан 28.
Међусобни односи републичких и покрајинских органа при извршавању закона и других
републичких прописа заснивају се на Уставом, законом и Статутом предвиђеним правима и обавезама
републичких и покрајинских органа и на њиховој сарадњи.
Ради законитог, успешног и несметаног обављања послова из своје надлежности, АП Војводина
може предложити оснивање Сталне мешовите комисије састављене од представника органа
Републике Србије и органа АП Војводине.
Члан 29.
АП Војводина је надлежна за вршење следећих послова:
1. Просторно планирање
- доноси регионални просторни план, просторни план посебне намене и просторни план мреже
инфраструктуре и мреже подручја или објеката с посебним функцијама за подручја на територији АП
Војводине и уређује урбанистичко, просторно и развојно планирање у оквиру мера економске политике
Републике Србије.
2. Регионални развој
- уређује и обезбеђује равномерни регионални развој и капиталне расходе из средстава АП
Војводине у складу са Уставом, потврђеним међународним уговорима и законом;
- доноси стратешке и друге документе у вези с регионалним развојем, а у складу са стратегијом
регионалног развоја Републике Србије;
- оснива Развојну банку АП Војводине;
- оснива организације које се баве успостављањем равномерног регионалног развоја;
- развија административне капацитете покрајинске управе и локалне самоуправе с циљем
успешног коришћења структурних и кохезионих фондова Европске уније.
3. Пољопривреда, рурални развој, водопривреда, шумарство, лов и риболов
- уређује питања од покрајинског значаја у области пољопривреде у складу са Уставом,
потврђеним међународним уговорима и законом који одређује питања од покрајинског значаја;
- доноси, спроводи и надзире мере аграрне политике и мере руралног развоја у складу са
стратегијом развоја пољопривреде и руралног развоја Републике Србије;
- образује посебан буџет, фондове или друге облике организовања из области пољопривреде;
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- образује робне резерве АП Војводине;
- доноси водопривредну основу за АП Војводину у складу с водопривредном основом Републике
Србије;
- доноси, спроводи и надзире редовне и ванредне мере одбране од спољних и унутрашњих вода
у складу са усвојеним плановима АП Војводине и Републике Србије;
- уређује ловство у складу са Уставом, потврђеним међународним уговорима и законом који
одређује питања од покрајинског значаја и обезбеђује јавни интерес у области ловства;
- уређује риболов у складу са Уставом, потврђеним међународним уговорима и законом који
одређује питања од покрајинског значаја и обезбеђује јавни интерес у области риболова;
- управља пољопривредним земљиштем, шумским земљиштем, шумама и шумским
производима у својој имовини, као и водним ресурсима и вештачким и природним водотоцима на
територији АП Војводине;
- врши друге послове прописане законом који чине њену изворну или поверену надлежност.
4. Туризам, угоститељство, бање и лечилишта
- уређује питања од покрајинског значаја у области туризма у складу са Уставом, потврђеним
међународним уговорима и законом који одређује питања од покрајинског значаја;
- уређује коришћење минералних и термалних вода, балнеолошких и климатских ресурса у
складу са Уставом, потврђеним међународним уговорима и законом који одређује питања од
покрајинског значаја и обезбеђује јавни интерес у тим областима;
- оснива организације за унапређивање и развој туризма;
- оснива установе у области бања и лечилишта;
- врши друге послове прописане законом који чине њену изворну или поверену надлежност.
5. Заштита животне средине
- уређује, унапређује и обезбеђује заштиту животне средине у складу са Уставом, потврђеним
међународним уговором и законом;
- доноси план и програм управљања природним ресурсима и добрима у складу са стратешким
документима;
- доноси програм заштите животне средине у складу с националним програмом;
- врши контролу коришћења и заштиту природних ресурса и добара;
- проглашава одређену територију за заштићено природно добро и прописује мере заштите у
складу са законом;
- врши систематски мониторинг чинилаца животне средине с праћењем и проценом развоја
загађења животне средине;
- врши друге послове прописане законом који чине њену изворну или поверену надлежност.
6. Индустрија и занатство
- уређује питања од покрајинског значаја у области индустрије у складу са Уставом, потврђеним
међународним уговорима и законом који одређује питања од покрајинског значаја;
- доноси план и програм равномерног привредног развоја АП Војводине, у складу с планом
развоја Републике Србије;
- учествује у одлучивању о коришћењу природних богатстава и минералних сировина на свом
подручју и стара се о њиховом унапређивању и коришћењу;
- уређује оснивање и начин рада занатских радњи, као облика приватног предузетништва, у
складу са Уставом, потврђеним међународним уговорима и законом који одређује питања од
покрајинског значаја;
- врши друге послове прописане законом који чине њену изворну или поверену надлежност.
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7. Друмски, речни и железнички саобраћај и уређивање путева
- уређује питања од покрајинског значаја у друмском, речном и железничком саобраћају у складу
са Уставом, потврђеним међународним уговорима и законом који одређује питања од покрајинског
значаја;
- управља јавним путевима на територији АП Војводине, осим државних путева који су део
мреже европских путева и општинских путева, те оснива јавно предузеће за управљање јавним
путевима на територији АП Војводине;
- управља пловним путевима, оснива јавно предузеће за управљање пловним путевима, доноси
годишњи програм обележавања и одржавања пловних путева на територији АП Војводине;
- врши друге послове прописане законом који чине њену изворну или поверену надлежност.
8. Приређивање сајмова и других привредних манифестација
- уређује сајмове и друге привредне манифестације од покрајинског значаја у складу са Уставом,
потврђеним међународним уговорима и законом који одређује питања од покрајинског значаја;
- врши друге послове прописане законом који чине њену изворну или поверену надлежност.
9. Просвета, спорт и култура
- уређује средње образовање у складу са Уставом, потврђеним међународним уговорима и
законом који одређује питања од покрајинског значаја и обезбеђује јавни интерес у области средњег
образовања;
- уређује образовање одраслих у складу са Уставом, потврђеним међународним уговорима и
законом који одређује питања од покрајинског значаја и обезбеђује јавни интерес у области
образовања одраслих;
- уређује ученички и студентски стандард у складу са Уставом, потврђеним међународним
уговорима и законом који одређује питања од покрајинског значаја и обезбеђује јавни интерес у области
ученичког и студентског стандарда;
- уређује питања од покрајинског значаја у предшколском, основном и високом образовању у
складу са Уставом, потврђеним међународним уговорима и законом који одређује питања од
покрајинског значаја;
- обезбеђује остваривање права на образовање на матерњем језику припадницима националних
заједница које чине бројчану мањину у укупном становништву АП Војводине на свим нивоима
образовања;
- оснива установе образовања с циљем обезбеђивања јавног интереса у области образовања,
осим у предшколском образовању;
- уређује питања од покрајинског значаја у областима које су у вези са интересом младих;
- уређује питања од покрајинског значаја у спорту и физичкој култури у складу са Уставом,
потврђеним међународним уговорима и законом који одређује питања од покрајинског значаја;
- оснива организације за обављање спортских делатности од интереса за АП Војводину;
- уређује питања од покрајинског значаја у области културе у складу са Уставом, потврђеним
међународним уговорима и законом који одређује питања од покрајинског значаја;
- уређује и обезбеђује општи интерес у области културе националних заједница које чине
бројчану мањину у укупном становништву АП Војводине, у складу са Уставом, потврђеним
међународним уговорима и законом који одређује питања од покрајинског значаја;
- уређује самостално обављање уметности и других делатности у области културе у складу са
Уставом, потврђеним међународним уговорима и законом који одређује питања од покрајинског значаја;
- оснива архиве, музеје, библиотеке, позоришта, заводе и друге установе од покрајинског значаја
које обезбеђују јавни интерес у области културе;
- врши управне послове у погледу регистрације и вођења евиденције о задужбинама, фондовима
и фондацијама са седиштем на територији АП Војводине;
- врши друге послове прописане законом који чине њену изворну или поверену надлежност.
9

10. Наука, иновације и технолошки развој
- ближе уређује поједина питања у науци, иновацијама и технолошком развоју у складу са
Уставом, потврђеним међународним уговорима и законом;
- оснива или учествује у оснивању истраживачко-развојних центара, иновационих центара,
пословно-технолошких инкубатора, научно-технолошких паркова и института и на друге начине, путем
одговарајућих фондова, подстиче иновационе делатности и развој и популаризацију научног и
технолошког стваралаштва на територији АП Војводине;
- врши друге послове прописане законом који чине њену изворну или поверену надлежност.
11. Здравствена и социјална заштита
- уређује питања од покрајинског значаја у здравству и здравственом осигурању и унапређује
заштиту здравља, здравствену и фармацеутску службу на територији АП Војводине у складу са
Уставом, потврђеним међународним уговорима и законом који одређује питања од покрајинског значаја;
- уређује питања од покрајинског значаја и унапређује стање у пензијском осигурању,
запошљавању, борачкој и инвалидској заштити, социјалној заштити породице, деце, омладине и
старих;
- оснива установе секундарне и терцијарне здравствене заштите које обезбеђују јавни интерес у
здравственој заштити у АП Војводине;
- оснива установе социјалне заштите које обезбеђују јавни интерес у социјалној заштити у АП
Војводини, осим установа које оснива локална самоуправа;
- врши друге послове прописане законом који чине њену изворну или поверену надлежност.
12. Јавно информисање на покрајинском нивоу
- уређује питања од покрајинског значаја у јавном информисању у складу са Уставом,
потврђеним међународним уговорима и законом који одређује питања од покрајинског значаја;
- утврђује јавни интерес грађана АП Војводине у области јавног информисања и радиодифузије и
ближе уређује услове и начин обављања делатности покрајинског јавног радиодифузног сервиса;
- обезбеђује рад јавних гласила од покрајинског значаја на језицима националних заједница које
чине бројчану мањину у укупном становништву АП Војводине;
- врши друге послове прописане законом који чине њену изворну или поверену надлежност.
13. Развој инфраструктуре и капитална улагања
- путем капиталних улагања учествује у изградњи, опремању и развоју инфраструктуре која чини
имовину локалне самоуправе и АП Војводине на територији АП Војводине;
- путем капиталних улагања учествује у изградњи и опремању значајних грађевинских објеката
који служе остваривању јавног интереса;
- врши друге послове прописане законом који чине њену изворну или поверену надлежност.
14. Надлежности у другим областима
- стара се о остваривању људских права и права националних заједница које чине бројчану
мањину у укупном становништву АП Војводине, те утврђује додатна права у складу са законом;
- ближе уређује службену употребу језика и писама националних заједница које чине бројчану
мањину у укупном становништву АП Војводине, у складу са законом,
- остварује сарадњу с црквама и верским заједницама на територији АП Војводине и помаже
њихове делатности које врше у јавном интересу;
- стара се о остваривању и унапређивању политике у области равноправности полова у АП
Војводини;
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- стара се о остваривању политике у области рада и запошљавања на територији АП Војводине;
- предлаже мрежу судова на територији АП Војводине;
- врши друге послове прописане законом који чине њену изворну или поверену надлежност.
Привремено уређивање
Члан 30.
Скупштина АП Војводине може донети пропис за привремено извршавање републичког закона
на територији покрајине, уколико надлежни републички органи нису донели такав правни акт у
роковима предвиђеним законом.
Покрајински правни акт којим се привремено регулише извршавање републичког закона престаје
да важи даном ступања на снагу одговарајућег републичког прописа.
Поверавање надлежности
Члан 31.
АП Војводина може покрајинском скупштинском одлуком поверити јединицама локалне
самоуправе и националним саветима националних мањина обављање појединих послова из своје
надлежности.
Покрајински управни окрузи
Члан 32.
С циљем вршења одређених послова покрајинске управе, ван места седишта покрајинских
органа управе, оснивају се покрајински управни окрузи у складу са Статутом и покрајинском
скупштинском одлуком.
На територији АП Војводине, покрајинском скупштинском одлуком основаће се седам
покрајинских управних округа.
Покрајински управни окрузи основаће се у следећим седиштима:
- на територији Бачке - у Суботици и Сомбору;
- на територији Баната - у Кикинди, Вршцу, Панчеву и Зрењанину;
- на територији Срема - у Сремској Митровици.

IV ОРГАНИ АП ВОЈВОДИНЕ
1. СКУПШТИНА АП ВОЈВОДИНЕ
Положај
Члан 33.
Скупштина АП Војводине (у даљем тексту: Скупштина) је највиши орган и носилац нормативне
власти у АП Војводини.
Надлежност
Члан 34.
Скупштина:
- доноси Статут и одлучује о промени Статута;
- доноси покрајинске скупштинске одлуке, одлуке, резолуције, декларације, препоруке, закључке
и друга акта;
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- утврђује основе политике на нивоу АП Војводине;
- врши контролу над радом Владе АП Војводине;
- доноси регионални просторни план, просторни план посебне намене и просторни план мреже
подручја и објеката с посебним функцијама за подручја на територији АП Војводине;
- доноси стратегију развоја, пољопривреде, шумарства, водопривреде, привреде и других
области из надлежности АП Војводине;
- доноси буџет и завршни рачун;
- одлучује о задуживању АП Војводине;
- расписује покрајински референдум;
- доноси акт о потврђивању међурегионалних споразума које склапа Влада АП Војводине;
- доноси покрајинску скупштинску одлуку о избору и престанку мандата и положају посланика и
покрајинску скупштинску одлуку о изборним јединицама;
- покрајинском скупштинском одлуком уређује права, дужности и положај изабраних, именованих,
постављених и запослених лица у органима, и организацијама АП Војводине;
- прописује прекршаје за повреде покрајинских прописа;
- бира и разрешава председника и потпредседнике Скупштине, председника, потпредседнике и
чланове Владе АП Војводине, председнике и чланове радних тела Скупштине, секретара Скупштине и
друге функционере органа и организација које она оснива;
- бира покрајинског омбудсмана и уређује његова овлашћења и начин њиховог остваривања
покрајинском скупштинском одлуком;
- доноси акт о оснивању Развојне банке Војводине ради подстицања привредног и друштвеног
развоја АП Војводине;
- доноси акт о оснивању, надлежностима и уређењу организација, агенција и јавних предузећа и
установа, осим оних организација, предузећа и установа чије је оснивање поверено Влади АП
Војводине, покрајинском скупштинском одлуком;
- предлаже законе, друге прописе и опште акте које доноси Народна скупштина Републике
Србије;
- даје мишљење на промене Устава које се односе на положај, права и дужности АП Војводине;
- предлаже мрежу судова на територији АП Војводине;
- доноси пословник о свом раду;
- врши друге послове одређене Уставом, законом и Статутом.
Састав Скупштине
Члан 35.
Скупштина има 120 посланика, који се бирају на непосредним изборима, тајним гласањем.
Избор и престанак мандата посланика, начин омогућавања сразмерне заступљености
националних заједница и образовање изборних јединица уређује Скупштина, покрајинском
скупштинском одлуком.
Избор посланика и конституисање Скупштине
Члан 36.
Изборе за посланике расписује председник Скупштине, 90 дана пре истека мандата Скупштине,
тако да се избори окончају у наредних 60 дана.
Прву седницу Скупштине заказује председник Скупштине из претходног сазива, тако да се
седница одржи најкасније 30 дана од дана проглашења коначних резултата избора.
Скупштина на првој седници потврђује посланичке мандате.
Скупштина је конституисана потврђивањем мандата две трећине посланика.
На одлуку донету у вези с потврђивањем мандата, допуштена је жалба Уставном суду који по
њој одлучује у року од 72 сата.
Потврђивањем мандата две трећине посланика престаје мандат претходног сазива Скупштине.
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Положај посланика
Члан 37.
Мандат посланика у Скупштини траје четири године.
Мандат посланика почиње да тече даном потврђивања мандата у Скупштини и траје четири
године односно до престанка мандата посланика тог сазива Скупштине.
Посланик је слободан, под условима одређеним покрајинском скупштинском одлуком, да
неопозиво стави свој мандат на располагање политичкој странци на чији је предлог изабран за
посланика.
Покрајинском скупштинском одлуком, у складу са Уставом и законом, одређује се које функције и
дужности представљају сукоб интереса.
Скупштина може, у случају проглашења ванредног стања или ратног стања, одлучити да се
мандат посланика продужи док такво стање траје односно док не буду створени услови за избор нових
посланика.
Заштита посланика
Члан 38.
Посланик не може бити позван на кривичну одговорност, притворен или кажњен због изнетог
мишљења или давања гласа на седници скупштине и радних тела.
Председник и потпредседници Скупштине
Члан 39.
Скупштина има председника и једног или више потпредседника, које бира из реда посланика.
Мандат председника и потпредседника траје четири године.
Председник Скупштине представља Скупштину у земљи и иностранству, председава и руководи
седницама Скупштине, расписује изборе за посланике, потписује акте које је донела Скупштина и врши
друге послове предвиђене Статутом и пословником Скупштине.
Потпредседник помаже председнику Скупштине у вршењу његове функције, замењује
председника у случају његове спречености и обавља друге послове утврђене пословником Скупштине.
Начин и поступак предлагања и избор председника и потпредседника и одређивање броја
потпредседника уређује се пословником Скупштине.
Председник и потпредседник изабрани су када за њих гласа већина од укупног броја посланика.
Савет националних заједница
Члан 40.
У Скупштини се установљава Савет националних заједница.
Савет националних заједница представља посебно тело Скупштине које има 30 чланова.
Половина чланова савета бира се из реда посланика који се изјашњавају као припадници
националне заједнице која чини бројчану већину у укупном становништву АП Војводине.
Половина чланова савета бира се из реда посланика који се изјашњавају као припадници
националних заједница које чине бројчану мањину у укупном становништву АП Војводине.
Број чланова савета из реда посланика који се изјашњавају као припадници националних
заједница које чине бројчану мањину у укупном становништву АП Војводине, утврђује се сразмерно
укупном броју посланика у саставу Скупштине, који се изјашњавају као припадници те националне
заједнице.
Уколико у саставу Скупштине АП Војводине нема припадника неке националне заједнице, при
доношењу одлуке обавезно се прибавља мишљење националног савета националне мањине, уколико
он има седиште на територији АП Војводине.
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При решавању питања из надлежности Скупштине, која су посредно или непосредно у вези са
остваривањем права националних заједница које чине бројчану мањину у укупном становништву АП
Војводине, а нарочито у области културе, образовања, јавног информисања и службене употребе
језика и писама, обавезно се прибавља мишљење Савета националних заједница
Савет националних заједница одлуке доноси већином од укупног броја чланова.
Начин рада и избора Савета националних заједница уређује се покрајинском скупштинском
одлуком и пословником Скупштине.
Начин одлучивања
Члан 41.
Скупштина одлучује већином гласова на седници којој присуствује већина од укупног броја
посланика, уколико Статутом није предвиђена посебна већина.
Скупштина одлучује двотрећинском већином гласова укупног броја посланика:
- о промени Статута;
- о доношењу покрајинске скупштинске одлуке за спровођење Статута;
- о избору и разрешењу покрајинског омбудсмана.
Скупштина одлучује већином гласова од укупног броја посланика:
- о доношењу буџета АП Војводине и усвајању завршног рачуна;
- о избору и разрешењу председника и потпредседника Скупштине;
- о избору и разрешењу председника, потпредседника и чланова Владе АП Војводине;
- о доношењу покрајинске скупштинске одлуке о симболима АП Војводине;
- о доношењу пословника о свом раду;
- о расписивању референдума на својој територији;
- о другим питањима предвиђеним овим статутом.
Заседање
Члан 42.
Скупштина се састаје према потреби, а најмање четири пута годишње.
Распуштање Скупштине
Члан 43.
Председник Скупштине, на образложени предлог Владе АП Војводине, може да распусти
Скупштину.
У случају да не распусти Скупштину на образложени предлог Владе АП Војводине, председник
Скупштине је дужан да прибави мишљење Владе Републике Србије о неопходности одлагања
распуштања Скупштине, у року од 10 дана од дана подношења предлога.
Влада АП Војводине не може предложити распуштање Скупштине ако је поднет предлог да јој се
изгласа неповерење или ако је поставила питање свога поверења.
Скупштина се распушта ако у року од 90 дана од дана конституисања не изабере Владу АП
Војводине.
Скупштина не може бити распуштена за време ратног или ванредног стања.
Скупштина која је распуштена врши само текуће или неодложне послове, одређене законом и
покрајинском скупштинском одлуком.
У случају проглашења ратног или ванредног стања, поново се успоставља њена пуна
надлежност која траје до окончања ратног, односно ванредног стања.
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Право предлагања
Члан 44.
Право предлагања покрајинских одлука и општих аката које доноси Скупштина имају Влада АП
Војводине, посланици, скупштине јединица локалне самоуправе или најмање 15 000 бирача.
Предлог за доношење покрајинске скупштинске одлуке могу поднети Влада АП Војводине,
најмање пет посланика, скупштине јединица локалне самоуправе или најмање 30 000 бирача.
Покрајински омбудсман има право предлагања покрајинских скупштинских одлука из области
своје надлежности.
Референдум
Члан 45.
Скупштина може одлучити да о појединим питањима у њеној надлежности одлуку доносе
грађани - референдумом.
Скупштина је дужна да распише покрајински референдум ако захтев за његово расписивање
поднесе најмање 30 000 бирача.
Одлуку донету на референдуму проглашава Скупштина.
Покрајинска скупштинска одлука и пословник Скупштине
Члан 46.
О Скупштини се доноси покрајинска скупштинска одлука.
Начин рада Скупштине уређује се пословником Скупштине.
2. ВЛАДА АП ВОЈВОДИНЕ
Положај и одговорност
Члан 47.
Влада АП Војводине (у даљем тексту: Покрајинска влада) је орган АП Војводине и у оквиру
надлежности АП Војводине носилац извршне власти на њеној територији.
Покрајинска влада је одговорна Скупштини за свој рад.
Надлежност
Члан 48.
Покрајинска влада:
- утврђује и води политику у оквиру права и дужности АП Војводине у областима њене изворне
надлежности, у оквиру основа које утврђује Скупштина;
- извршава законе ако је за то овлашћена;
- извршава покрајинске скупштинске одлуке и друга општа акта Скупштине;
- уколико је овлашћена законом или покрајинском скупштинском одлуком, доноси покрајинске
уредбе, одлуке и друга општа акта ради извршавања закона и покрајинских скупштинских одлука;
- заступа АП Војводину као правно лице, оснива и врши права и обавезе које АП Војводина има
као оснивач јавних предузећа и установа и других организација ако је за то овлашћена покрајинском
скупштинском одлуком;
- образује стручне и друге службе за обављање послова у свом делокругу, у складу са Статутом,
законом и покрајинском скупштинском одлуком;
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- предлаже програме развоја, буџет и завршни рачун АП Војводине и предузима мере за њихово
спровођење;
- предлаже Скупштини покрајинске скупштинске одлуке и друга општа акта;
- поставља и разрешава функционере организација чији је оснивач АП Војводина, осим оних које
бира Скупштина;
- усмерава и усклађује рад покрајинских органа управе и организација чији је оснивач АП
Војводина, те врши надзор над њиховим радом;
- надзире рад привредних друштава и установа које врше јавна овлашћења или друге послове
од покрајинског значаја;
- управља и располаже имовином АП Војводине, у складу са законом;
- даје мишљење Скупштини на предлог покрајинских скупштинских одлука или општег акта који је
Скупштини поднео други предлагач;
- доноси акте и предузима радње и мере из надлежности Скупштине у случају елементарних
непогода и другим ванредним околностима, ако Скупштина не може благовремено да се састане;
- закључује међурегионалне споразуме из области које су у надлежности АП Војводине;
- доноси пословник о свом раду;
- врши друге послове утврђене законом, Статутом и покрајинском скупштинском одлуком.
Састав Покрајинске владе
Члан 49.
Покрајинску владу чине председник, један или више потпредседника и чланови владе.
Председник Покрајинске владе води, усклађује и усмерава рад Покрајинске владе и представља
Покрајинску владу, потписује акта које она доноси, стара се о примени њеног пословника и врши друге
послове утврђене Статутом, покрајинском скупштинском одлуком и пословником Покрајинске владе.
Чланови покрајинске владе, за свој рад и за стање у области из делокруга за који су задужени,
одговорни су председнику Покрајинске владе, Покрајинској влади и Скупштини.
Неспојивост функција
Члан 50.
Покрајинском скупштинском одлуком, у складу са Уставом и законом, одређује се које су
функције, послови или приватни интереси у сукобу с положајем председника, потпредседника и члана
покрајинске владе.
Избор Покрајинске владе
Члан 51.
Кандидата за председника Покрајинске владе Скупштини предлаже председник Скупштине,
пошто саслуша мишљење представника посланичких група.
Кандидат за председника Покрајинске владе Скупштини износи програм Покрајинске владе и
предлаже њен састав.
Скупштина бира и разрешава председника, потпредседника и чланове Покрајинске владе,
већином гласова од укупног броја посланика.
Почетак и престанак мандата Покрајинске владе и њених чланова
Члан 52.
Мандат Покрајинске владе траје до истека мандата Скупштине која ју је изабрала.
Мандат Покрајинске владе почиње да тече даном полагања заклетве пред Скупштином.
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Мандат Покрајинске владе престаје пре истека времена на које је изабрана: изгласавањем
неповерења, распуштањем Скупштине или оставком председника Покрајинске владе.
Покрајинска влада којој је престао мандат може да врши само послове одређене покрајинском
скупштинском одлуком, до избора нове Покрајинске владе.
Покрајинска влада којој је престао мандат не може да предложи распуштање Скупштине.
Члану Покрајинске владе мандат престаје пре истека времена на које је изабран: констатовањем
оставке, оставком председника Покрајинске владе, изгласавањем неповерења у Скупштини и ако га
Скупштина разреши на предлог председника Покрајинске владе.
Интерпелација
Члан 53.
Интерпелацију у вези с радом Покрајинске владе или појединог њеног члана може поднети
најмање 30 посланика.
Одговор на поднету интерпелацију Покрајинска влада дужна је да поднесе у року од 30 дана.
О одговору који су поднели Покрајинска влада или њен члан, расправља и гласа Скупштина.
Изгласавањем прихватања одговора, Скупштина наставља да ради по усвојеном дневном реду.
Ако Скупштина гласањем не прихвати одговор Покрајинске владе или њеног члана, приступиће
се гласању о неповерењу Покрајинској влади или њеном члану, уколико претходно, по неприхватању
одговора на интерпелацију, председник Покрајинске владе, односно њен члан не поднесе оставку.
О питању које је било предмет интерпелације не може се поново расправљати пре истека рока
од 90 дана.
Гласање о неповерењу Покрајинској влади или њеном члану
Члан 54.
Гласање о неповерењу Покрајинској влади или поједином њеном члану може затражити најмање
30 посланика.
Предлог за гласање о неповерењу Покрајинској влади или поједином њеном члану Скупштина
разматра на првој наредној седници, а најраније пет дана по подношењу предлога. Након окончања
расправе, приступа се гласању о предлогу.
Скупштина је прихватила предлог за изгласавање неповерења Покрајинској влади или њеном
члану ако је за њега гласало више од половине од укупног броја посланика.
Ако Скупштина изгласа неповерење Покрајинској влади, председник Скупштине дужан је да
покрене поступак за избор нове Покрајинске владе.
Ако Скупштина не изабере нову Покрајинску владу у року од 30 дана од изгласавања
неповерења, председник Скупштине дужан је да распусти Скупштину и распише изборе.
Ако Скупштина изгласа неповерење члану Покрајинске владе, председник Покрајинске владе
дужан је да покрене поступак за избор новог члана Покрајинске владе, у складу са Статутом и
покрајинском скупштинском одлуком.
Ако Покрајинској влади или члану Покрајинске владе не буде изгласано неповерење, потписници
предлога не могу поднети нови предлог за гласање о неповерењу пре истека рока од 180 дана.
Гласање о поверењу Покрајинској влади
Члан 55.
Покрајинска влада може затражити гласање о свом поверењу.
Предлог за гласање о поверењу Покрајинској влади, на захтев Покрајинске владе, може се
разматрати и на седници Скупштине која је у току, а ако Покрајинска влада није поднела такав захтев,
предлог се разматра на првој наредној седници, најраније пет дана од његовог подношења.
Након окончања расправе приступа се гласању о предлогу.
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Скупштина је прихватила предлог за изгласавање поверења Покрајинској влади ако је за њега
гласало више од половине од свих посланика.
Ако Скупштина не изгласа поверење Покрајинској влади, Покрајинској влади престаје мандат, а
председник Скупштине дужан је да покрене поступак за избор нове Покрајинске владе.
Ако Скупштина не изабере нову Покрајинску владу у року од 30 дана од дана неизгласавања
поверења, председник Скупштине дужан је да распусти Скупштину и распише изборе.
Оставка Покрајинске владе
Члан 56.
Председник Покрајинске владе може поднети оставку Скупштини.
Председник Покрајинске владе оставку подноси председнику Скупштине и истовремено о њој
обавештава јавност.
Скупштина на првој наредној седници констатује оставку, без расправе.
Покрајинској влади престаје мандат даном констатације оставке председника Покрајинске владе.
Када Скупштина констатује оставку председника Покрајинске владе, покреће се поступак за
избор нове Покрајинске владе.
Када Скупштина констатује оставку председника Покрајинске владе, председник Скупштине
дужан је да покрене поступак за избор нове Покрајинске владе.
Ако Скупштина не изабере нову Покрајинску владу у року од 30 дана од дана констатације
оставке председника Покрајинске владе, председник Скупштине дужан је да распусти Скупштину и
распише изборе.
Оставка и разрешење члана Покрајинске владе
Члан 57.
Члан Покрајинске владе може поднети оставку председнику Покрајинске владе.
Председник Покрајинске владе доставља поднету оставку председнику Скупштине која је
констатује на првој наредној седници.
Председник Покрајинске владе може да предложи Скупштини разрешење појединог члана
Покрајинске владе.
Скупштина на првој наредној седници разматра и гласа о предлогу за разрешење члана
Покрајинске владе.
Одлука о разрешењу члана Покрајинске владе донета је ако је за њу гласала већина од укупног
броја посланика.
Члану Покрајинске владе који је поднео оставку мандат престаје даном констатације оставке, а
члану Покрајинске владе који је разрешен, даном доношења одлуке о разрешењу.
Положај и овлашћења члана Покрајинске владе који је поднео оставку или је поднет предлог за
његово разрешење, до престанка мандата уређује се покрајинском скупштинском одлуком.
Председник Покрајинске владе, по престанку мандата члана Покрајинске владе због поднете
оставке или разрешења, дужан је да у складу с посебном покрајинском скупштинском одлуком покрене
поступак за избор новог члана Покрајинске владе.
Заштита председника и члана Покрајинске владе
Члан 58.
Председник и члан Покрајинске владе не одговарају за мишљење изнето на седници
Покрајинске владе, Скупштине или за гласање на седници Покрајинске владе.
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Покрајинска скупштинска одлука и пословник о Покрајинској влади
Члан 59.
О Покрајинској влади доноси се покрајинска скупштинска одлука.
Начин рада Покрајинске владе уређује се пословником Покрајинске владе.
3. ПОКРАЈИНСКА УПРАВА
Положај покрајинске управе
Члан 60.
Покрајинска управа је самостална; послове из своје надлежности обавља у складу са законом,
Статутом и покрајинском скупштинском одлуком, а за свој рад одговорна је Покрајинској влади.
Послове покрајинске управе обављају покрајински органи управе и друге покрајинске
организације одређене покрајинском скупштинском одлуком.
Послови покрајинске управе и број покрајинских органа управе одређује се покрајинском
скупштинском одлуком.
Унутрашње уређење покрајинских органа управе и других покрајинских организација прописује
Покрајинска влада.
Појединачни акти и радње покрајинских органа управе и организација којима су поверена
овлашћења, морају бити засновани на закону и покрајинској скупштинској одлуци.
У склопу надзора над радом покрајинских органа управе, на начин утврђен покрајинском
скупштинском одлуком, Покрајинска влада може поништити или укинути сваки општи и појединачни акт
покрајинских органа управе који није у складу са Статутом, законом или покрајинском скупштинском
одлуком.
Законитост коначних појединачних аката којима се одлучује о праву, обавези или на закону
заснованом интересу, подлеже преиспитивању пред судом у управном спору, ако у одређеном случају
законом није предвиђена другачија судска заштита.
4. ПОКРАЈИНСКИ ОМБУДСМАН
Члан 61.
Покрајински омбудсман је независан и самосталан орган аутономне покрајине, који штити
људска права и слободе сваког лица, зајемчена Уставом, потврђеним међународним уговорима о
људским правима, општеприхваћеним правилима међународног права, законом и прописима АП
Војводине.
Покрајински омбудсман посебно штити људска права и слободе од повреда учињених
незаконитим, нецелисходним и неефикасним поступањем органа покрајинске, градске и општинске
управе, организација и јавних предузећа и установа које врше управна и јавна овлашћења, а чији је
оснивач покрајина, односно град или општина на територији АП Војводине.
Покрајинског омбудсмана бира и разрешава Скупштина двотрећинском већином гласова од
укупног броја посланика.
Покрајински омбудсман има заменике, чији се број, услови за избор, начин избора и
надлежности уређују покрајинском скупштинском одлуком о покрајинском омбудсману.
Покрајински омбудсман и његови заменици за свој рад одговорни су Скупштини.
Покрајински oмбудсман и његови заменици уживају заштиту као посланици у Скупштини.
О покрајинском омбудсману доноси се покрајинска скупштинска одлука.
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V ФИНАНСИРАЊЕ АП ВОЈВОДИНЕ
Буџет аутономне покрајине
Члан 62.
АП Војводина има буџет у коме се приказују сви расходи и приходи којима се финансирају
надлежности АП Војводине.
Буџет АП Војводине износи најмање 7% у односу на буџет Републике Србије.
Три седмине буџета АП Војводине користиће се за финансирање капиталних расхода.
Приходи аутономне покрајине
Члан 63.
АП Војводина има изворне приходе којима финансира своје надлежности чију стопу самостално
утврђује Скупштина АП Војводине својом одлуком у складу са законом којим се уређује финансирање
АП Војводине.
Врста и висина изворних прихода ближе се утврђује законом којим се уређује финансирање АП
Војводине и одлуком Скупштине АП Војводине у складу са законом.
АП Војводина своје приходе стиче:
- наплатом пореза, такса и других накнада;
- приходима од имовине чији је титулар;
- учешћем у приходима јавних предузећа и установа;
- јавним зајмовима;
- комерцијалним зајмовима и кредитима;
- трансфером буџетских средстава;
- примањем донација и других давања без накнаде;
- из других извора,
а у складу са законом којим се уређује финансирање АП Војводине.
Приходом АП Војводине сматра се и допунски трансфер из буџета Републике Србије.

VI УСАГЛАШЕНОСТ ПОКРАЈИНСКИХ ПРАВНИХ АКАТА, ОБЈАВЉИВАЊЕ
И СТУПАЊЕ НА СНАГУ
Усаглашеност правних аката
Члан 64.
Статут је највиши правни акт АП Војводине.
Статут, покрајинске скупштинске одлуке и други општи акти морају бити сагласни са Уставом и
законом.
Покрајинске скупштинске одлуке и општи акти Скупштине морају бити у сагласности са Статутом.
Покрајинске уредбе, одлуке и други општи акти Покрајинске владе морају бити сагласни са
Статутом и покрајинском скупштинском одлуком и другим општим актима Скупштине.
Акти покрајинских органа управе и организација морају бити сагласни са Статутом, покрајинским
скупштинским одлукама и другим општим актима Скупштине и Покрајинске владе.
Акти органа јединице локалне самоуправе морају бити сагласни са Статутом и покрајинским
скупштинским одлукама.
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Објављивање
Члан 65.
Статут, покрајинске скупштинске одлуке и општи а
кти Скупштине, као и покрајинске уредбе и одлуке Покрајинске владе, објављују се у "Службеном
листу Аутономне Покрајине Војводине".
Акти Покрајинске владе, изузев аката из става 1. овог члана, акти покрајинских органа управе и
организација објављују се када је то тим актима предвиђено.
Акти из ст. 1. и 2. овог члана објављују се на свим језицима који су у службеној употреби у раду
органа АП Војводине. У случају неусаглашености, меродаван је текст објављен на српском језику.
Ступање на снагу
Члан 66.
Покрајинска скупштинска одлука и други општи акти ступају на снагу најраније осмог дана од
дана објављивања.
Акти из става 1. овог члана могу да ступе на снагу и даном објављивања ако за то постоје
нарочито оправдани разлози, утврђени приликом њиховог доношења.

VII ПРОМЕНА СТАТУТА
Предлог за промену Статута
Члан 67.
Предлог за промену Статута могу поднети: најмање једна трећина од укупног броја посланика,
Покрајинска влада и радно тело Скупштине надлежно за питања уставно-правног положаја АП
Војводине и најмање 40 000 бирача.
О предлогу за промену Статута одлучује Скупштина двотрећинском већином гласова од укупног
броја посланика.
Утврђивање покрајинске скупштинске одлуке о промени Статута
Члан 68.
Ако Скупштина усвоји предлог за промену Статута, приступа се изради, односно разматрању
покрајинске скупштинске одлуке о промени Статута.
Скупштина утврђује предлог покрајинске скупштинске одлуке о промени Статута двотрећинском
већином гласова од укупног броја посланика и доставља га Народној скупштини Републике Србије,
ради давања сагласности.

VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 69.

За спровођење Статута донеће се покрајинска скупштинска одлука.
Покрајинску скупштинску одлуку о спровођењу Статута доноси Скупштина двотрећинском
већином гласова од укупног броја посланика.
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Ступање на снагу
Члан 70.
Овај Статут ступа на снагу након доношења одлуке о проглашењу у Скупштини и објављивања у
"Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине".
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