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На основу  члана 31. став 1. алинеја 2. и члана 55. став 3. Стату-
та Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број 
20/14), Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници 
одржаној дана 20. јуна 2016. године, донела је

ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ
 О ПОКРАЈИНСКОЈ УПРАВИ

Члан 1.

У Покрајинској скупштинској одлуци о покрајинској управи 
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14 и 54/14 ‒ др. одлука; у даљем 
тексту: Одлука) члан 32. мења се и гласи:

„Покрајински секретаријати су:
1. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водоприв-

реду и шумарство;
2. Покрајински секретаријат за образовање, прописе, упра-

ву и националне мањине ‒ националне заједнице;
3. Покрајински секретаријат за културу, јавно информи-

сање и односе с верским заједницама; 
4. Покрајински секретаријат за здравство; 
5. Покрајински секретаријат за социјалну политику, демо-

графију и равноправност полова;
6. Покрајински секретаријат за финансије;
7. Покрајински секретаријат за регионални развој, међуре-

гионалну сарадњу и  локалну самоуправу;
8. Покрајински секретаријат за урбанизам  и заштиту жи-

вотне средине;
9. Покрајински секретаријат за високо образовање и науч-

ноистраживачку делатност;
10. Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство 

и саобраћај;
11. Покрајински секретаријат за спорт и омладину;
12. Покрајински секретаријат за привреду и туризам.”

Члан 2.

Наслов изнад члана 34. и члан 34. мењају се и гласе: 

„Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и 
односе с верским заједницама

Члан 34.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и одно-
се с верским заједницама, у складу са законом и Статутом, обавља 
послове покрајинске управе у области културе, заштите културних 
добара, кинематографије, задужбина, фондова и фондација, библи-
отечке делатности, издавања публикација, међурегионалне сарадње 
у области културе, као и заштите права интелектуалне својине у об-
ласти културе, који се односе на припремање аката Скупштине или 

Покрајинске владе којима се: оснивају установе у области културе, 
утврђују потребе и интерес грађана на територији АП Војводине у 
области културе; уређују потребе и интерес у области културе на-
ционалних мањина ‒ националних заједница и обезбеђују средства 
за њихово остваривање; оснивају архиви, музеји, библиотеке, позо-
ришта, заводи и друге установе у области културе и врше оснивачка 
права над њима; предлаже део Стратегије културног развоја Репу-
блике Србије за територију АП Војводине; утврђује програм кул-
турног развоја АП Војводине, у складу са Стратегијом културног 
развоја Републике Србије; утврђују награде и уређује начин и по-
ступак њихове доделе за подстицај културног стваралаштва у поје-
диним областима културе, односно за посебан допринос у области 
културног стваралаштва; обезбеђују средства за рад, инвестиционо 
и текуће одржавање, односно за финансирање дела програма уста-
нова културе, чији је оснивач АП Војводина; утврђују мерила, кри-
теријуми и поступак доделе средстава за установе и организације 
чији оснивач није АП Војводина, а које доприносе развоју културе 
и уметности у АП Војводини, или обезбеђују развој културе нацио-
налних мањина ‒ националних заједница и припремају акта којима 
се обезбеђују средства за њихов рад, инвестиционо и текуће одр-
жавање и опремање, односно програме; прописују допунски услови 
за рад Архива Војводине у Новом Саду, Библиотеке Матице српске 
у Новом Саду, Музеја Војводине у Новом Саду, Музеја савремене 
ликовне уметности у Новом Саду и Позоришног музеја Војводине; 
утврђује испуњеност услова за почетак рада и обављање делатности 
установа заштите културе на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и одно-
се с верским заједницама обавља извршне, стручне и развојне посло-
ве покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа из 
става 1. овог члана. У областима из свог делокруга прати, надзире и 
помаже рад установа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и од-
носе с верским заједницама, у области културе, остварује међуре-
гионалну сарадњу на пројектима од интереса за развој културе на 
територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и од-
носе с верским заједницама, у области заштите културних добара: 
покреће поступак за утврђивање непокретних културних добара 
на територији АП Војводине; утврђује услове за предузимање мера 
техничке заштите и других радова на непокретним културним 
добрима, када за територију АП Војводине пројекат и докумен-
тацију за те радове израђује завод за заштиту споменика културе; 
обавештава у законском року Покрајински завод за заштиту спо-
меника културе у Новом Саду о утврђеним условима, када те ус-
лове утврђује завод с територије АП Војводине; даје сагласност на 
пројекат и документацију за предузимање мера техничке заштите 
и других радова на непокретним културним добрима, када проје-
кат и документацију израђује завод за заштиту споменика културе 
с територије АП Војводине; даје мишљење о нацртима просторних 
и урбанистичких планова за територију АП Војводине и обавешта-
ва надлежни орган ако план нема прописану садржину.

Покрајински секретаријат за  културу, јавно информисање и од-
носе с верским заједницама, у области заштите културних добара, 
кинематографије, задужбина, фондова и фондација, библиотечке 
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делатности, издавања публикација и заштите права интелектуалне 
својине и ауторских и сродних права и предузимања мера против 
пиратерије, у складу са законом, обавља поверене послове државне 
управе који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и 
односе с верским заједницама, у складу са законом и Статутом, 
обавља послове покрајинске управе у области јавног информи-
сања и медија који се односе на припрему аката за Скупштину 
и Покрајинску владу којима се уређују питања од покрајинског 
значаја; утврђује јавни интерес грађана АП Војводине у области 
јавног информисања и медија и доноси стратегија развоја у об-
ласти јавног информисања, на територији АП Војводине, у скла-
ду с републичком стратегијом у области јавног информисања.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и од-
носе с верским заједницама прати и утврђује стање у области јавног 
информисања и обавља послове који се односе на унапређивање 
и подстицање јавног информисања на територији АП Војводине; 
обезбеђује средства и друге услове за остваривање јавног интереса у 
области јавног информисања, распоређује средства на основу спро-
ведених јавних конкурса и појединачних давања, на основу принци-
па о додели државне помоћи и заштити конкуренције, без дискри-
минације; обезбеђује средства или друге услове за рад медија који 
објављују информације на језицима мањинских националних зајед-
ница у складу са законом; обезбеђује део средстава или других усло-
ва за несметано коришћење права лица с посебним потребама, ради 
несметаног примања информација намењених јавности; обезбеђује 
део средстава за финансирање делатности јавног медијског сервиса 
и то за пројекте намењене развоју нових технологија, дигитализа-
цији архива, пројекте дигитализације технолошке опреме, развоја 
нових дистрибутивних сервиса у складу с могућностима које доноси 
дигитализација и друге пројекте од посебног друштвеног значаја у 
складу са законом којим се регулише јавно информисање, и у складу 
са законом, у Регистар медија доставља податке о износу новчаних 
средстава која је секретаријат одобрио јавним гласилима.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и од-
носе с верским заједницама обавља послове који се односе на обез-
беђивање јавности рада покрајинских органа и организација; прати 
писане и електронске медије, припрема и израђује прегледе њихових 
садржаја и сачињава анализе; издаје публикације о АП Војводини.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и 
односе с верским заједницама обавља извршне, стручне и развој-
не послове покрајинске управе и врши надзор над спровођењем 
прописа о јавном информисању и медијима, као поверени посао.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и од-
носе с верским заједницама  прати и сагледава стање у области 
вера, цркава и верских заједница, остварује сарадњу с њима, те 
предузима мере којима се помаже њихова делатност коју обављају 
у јавном интересу, у складу са законом и обезбеђује средства за 
финансирање цркава и верских заједница, у складу са законом.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и од-
носе с верским заједницама остварује сарадњу с републичким ор-
ганима и органима локалне самоуправе и обавља друге послове, 
када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или 
другим прописом поверено.”

Члан 3.

Наслов изнад члана 35. Одлуке и члан 35. мењају се и гласе: 

„Покрајински секретаријат за здравство

Члан 35.

Покрајински секретаријат за здравство, у складу са законом и Ста-
тутом, обавља послове покрајинске управе у области здравства, који 
се односе на припрему аката за Скупштину или Покрајинску владу 
којима се: уређују питања од покрајинског значаја у здравству и здрав-
ственом осигурању и унапређују заштита здравља, здравствена и фар-

мацеутска служба на територији АП Војводине; утврђују мере за обез-
беђивање и спровођење здравствене заштите од интереса за грађане на 
територији АП Војводине, као и мере за обезбеђивање и спровођење 
делатности у области јавног здравља од интереса за грађане АП Војво-
дине; доносе посебни програми здравствене заштите за поједине кате-
горије становништва, односно врсте болести које су специфичне за АП 
Војводину, а за које није донет посебан програм здравствене заштите 
на републичком нивоу; доноси посебан програм из области јавног 
здравља за територију АП Војводине; оснивају здравствене установе 
(опште болнице, специјалне болнице, клинике, институти, клинички 
центар, завод односно институт за јавно здравље, завод за трансфузију 
крви и завод за антирабичну заштиту) и врше оснивачка права над 
њима; предлаже план мреже здравствених установа за територију АП 
Војводине; даје мишљење о укидању, спајању и подели здравствених 
установа чији је оснивач АП Војводина; утврђују недељни распоред 
рада, почетак и завршетак радног времена у здравственој установи 
чији је оснивач; утврђују недељни распоред рада, почетак и завршетак 
радног времена здравствених установа и приватне праксе на терито-
рији АП Војводине за време епидемије и отклањања последица про-
узрокованих елементарним и другим већим непогодама и ванредним 
приликама на територији АП Војводине; утврђује минимум процеса 
рада за време штрајка здравствених установа на територији АП Војво-
дине; оснива Здравствени савет Војводине и Етички одбор Војводине; 
предлаже директор Покрајинског завода за здравствено осигурање 
и доносе мере за обезбеђивање и спровођење делатности у области 
јавног здравља од интереса за грађане АП Војводине.

Покрајински секретаријат за здравство обавља извршне, стру-
чне и развојне послове покрајинске управе, врши надзор и прати 
спровођење прописа из става 1. овог члана. У области свог дело-
круга, прати и помаже рад здравствених установа чији су оснива-
чи органи АП Војводине.

Покрајински секретаријат за здравство даје предлог министру 
надлежном за послове здравља за утврђивање броја приправника 
у здравственим установама са седиштем на територији АП Војво-
дине, које су здравствене установе дужне да приме за обављање 
приправничког стажа на годишњем нивоу; даје предлог министру 
надлежном за послове здравља за план развоја кадра у здравству 
за установе које се налазе на територији АП Војводине; даје пред-
лог министру надлежном за послове здравља за утврђивање рефе-
рентних здравствених установа за поједине области здравствене 
делатности на територији АП Војводине; даје мишљење на предлог 
за добијање назива примаријус за докторе медицине, докторе сто-
матологије и дипломиране фармацеуте с територије АП Војводине. 

Покрајински секретаријат за здравство сарађује с хуманитар-
ним и стручним организацијама, савезима и удружењима у об-
ласти здравства, формира базе података из области здравства, 
прати рад здравствене службе на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за здравство у области санитарног 
надзора, у складу са законом, обавља поверене послове државне 
управе, који су законом поверени органима АП Војводине. Доно-
си решење о одређивању зона санитарне заштите изворишта на 
територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за здравство обавља и друге послове 
када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или 
другим прописом поверено.”

Члан 4.

После члана 35. Одлуке додаје се наслов и нови члан 35а. који 
гласe:

„Покрајински секретаријат за социјалну политику, демогра-
фију и равноправност полова

Члан 35а.

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и 
равноправност полова, у складу са законом и Статутом, обавља посло-
ве покрајинске управе у области социјалне заштите, заштите породи-
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це и деце, трудница, мајки током породиљског одсуства, самохраних 
родитеља с децом, омладине, одраслих и старих, правне заштите по-
родице и старатељства, пензијског осигурања, борачке и инвалидске 
заштите и цивилних инвалида рата, који се односе на припремање 
аката за Скупштину или Покрајинску владу којима се: уређују пи-
тања од покрајинског значаја у социјалној заштити породице, деце, 
омладине, одраслих и старих, у складу са законом; уређују, у складу 
с материјалним могућностима, повољнији услови за остваривање со-
цијалне заштите ако је секретаријат претходно у буџету за то обезбе-
дио средства; утврђује и обезбеђује виши степен заштите породице, 
права деце, трудница, мајки током породиљског одсуства и самохра-
них родитеља с децом, у складу с програмом демографског развоја 
АП Војводине с мерама за његово спровођење; оснивају установе со-
цијалне заштите на територији АП Војводине у складу са законом и 
актом Покрајинске владе и врше оснивачка права над њима; оснива 
Покрајински завод за социјалну заштиту; даје сагласност на промену 
делатности и на статусне промене установа социјалне заштите чији је 
оснивач; даје сагласност на статут и акт о организацији и систематиза-
цији послова установе социјалне заштите чији је оснивач; доноси про-
грам унапређивања социјалне заштите; доноси програм демографског 
развоја АП Војводине с мерама за његово спровођење; даје мишљење 
на предлог одлуке о мрежи установа социјалне заштите које пружају 
услуге домског смештаја, социјално-здравствених установа и центара 
за породични смештај и усвојење које оснива Република Србија од-
носно аутономна покрајина, коју утврђује Влада Републике Србије, у 
делу који се односи на мрежу установа на територији АП Војводине; 
даје сагласност на именовање директора и вршиоца дужности дирек-
тора центара за социјални рад на територији АП Војводине; предлаже 
директор Покрајинског фонда за пензијско и инвалидско осигурање.

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и 
равноправност полова обавља извршне, стручне и развојне посло-
ве покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа из 
става 1. овог члана. У областима из свог делокруга, прати, надзире 
и помаже рад установа, фондова и јавних служби чији је оснивач 
АП Војводина и сарађује са организацијама и удружењима грађана.

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију 
и равноправност полова прати примену конвенција које се односе 
на заштиту деце, планирање породице; обезбеђује средства за реа-
лизацију програма унапређивања социјалне заштите у аутономној 
покрајини, заштите породице, самохраних родитеља с децом, за 
реализацију програма и активности инвалидских, те социјално-ху-
манитарних организација и удружења грађана, којима се доприно-
си унапређивању социјално-економског и друштвеног положаја, 
рехабилитацији и социјализацији инвалида и других лица у стању 
социјалне потребе, обезбеђује средства за реализацију програма 
рада установа чији је оснивач, осим установа домског смештаја и 
обезбеђује средства за реализацију иновационих услуга и услуга 
социјалне заштите од посебног значаја за аутономну покрајину.

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију  
и равноправност полова утврђује испуњеност услова за поче-
так рада и обављање делатности установа социјалне заштите за 
смештај корисника.

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију 
и равноправност полова прати стање и предлаже мере у области 
обезбеђивања социјалне сигурности избеглих, прогнаних и ра-
сељених лица; прати спровођење програма демографског развоја 
АП Војводине; предузима активности на планирању породице и 
предлаже мере за подстицање рађања деце у АП Војводини.

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију 
и равноправност полова, у области социјалне заштите, правне 
заштите породице и старатељства, друштвене бриге о деци, бо-
рачке и инвалидске заштите, заштите цивилних инвалида рата, 
у складу са законом, обавља поверене послове државне управе, 
који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију 
и равноправност полова решава по жалби против решења инспек-
тора социјалне заштите.

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и 
равноправност полова, у складу са законом и Статутом, обавља посло-
ве покрајинске управе, који се односе на: припремање аналитичких и 
других материјала у вези с применом прописа из области равноправ-
ности полова за Скупштину и Покрајинску владу; активности за уна-
пређивање области равноправности полова у Покрајини; промоцију 
принципа једнаких могућности за жене и мушкарце; праћење стања и 
предлагање мера за унапређивање положаја жена и остваривање јед-
наких могућности у Покрајини; праћење примене ратификованих кон-
венција и препорука међународних организација у овој области; оства-
ривање сарадње с невладиним организацијама, синдикатима и другим 
асоцијацијама и медијима, предлагање и спровођење мера афирма-
тивне акције ради побољшања економског и друштвеног положаја 
жена, нарочито рањивих група жена, као и елиминације насиља над 
женама и насиља у породици; сарадњу с републичким и покрајинским 
органима управе и органима јединица локалне самоуправе из области 
равноправности полова; активности ка интегрисању принципа родне 
равноправности у све области рада покрајинских органа и пружање 
стручне подршке. Као поверени посао, обавља се надзор над применом 
Закона о равноправности полова на територији АП Војводине.

У Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију 
и равноправност полова, обављају се послови покрајинске управе који 
се односе на: имплементацију и примену стратегија за интеграцију 
Рома и реализацију акционих планова на територији Покрајине; коор-
динацију различитих пројеката за интеграцију Рома на територији По-
крајине; остваривање координације с ромским саветима у Покрајини и 
са одговарајућим организацијама и органима на међународном нивоу; 
подстицање и унапређивање женских и људских права Рома и Ромкиња 
на територији Покрајине; припремање аналитичке документације за 
планирање и програмирање активности у вези са интеграцијом Рома 
у Покрајини; остваривање сарадње и консултација с владиним и невла-
диним организацијама и органима у области интеграције Рома и уна-
пређивања њиховог положаја; реализацију пројеката који су засновани 
на циљевима дефинисаним у стратегијама и акционим плановима, ко-
ординирање примене и остваривања домаћих и међународних програ-
ма за интеграцију и унапређивање положаја Рома; информационо-доку-
ментациону делатност и вођење евиденција у погледу интеграције Рома 
на територији Покрајине; праћење и прикупљање информација у вези с 
мерама које се у Републици Србији и другим земљама предузимају ради 
унапређивања стручног рада у погледу интеграције Рома, као и праћење 
оспособљавања и усавршавања стручњака у области интеграције Рома.

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и 
равноправност полова обавља и друге послове када му је то законом, 
покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

Члан 5.

У члану 37. став 5. Одлуке речи: „цркава и верских заједница” 
бришу се.

Став 10. истог члана брише се.

Члан 6.

Наслов изнад члана 38. Одлуке и члан 38. мењају се и гласе: 
„Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегио-

налну сарадњу и  локалну самоуправу

Члан 38.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионал-
ну сарадњу и локалну самоуправу, у складу са законом и Статутом, 
обавља послове покрајинске управе у области регионалног развоја, 
а који се односе на припремање аката за Скупштину и Покрајин-
ску владу којима се: уређује и обезбеђује равномерни регионални 
развој, оснивају организације које се баве успостављањем равно-
мерног регионалног развоја и врше оснивачка права над њима; ут-
врђују и доносе стратешка и друга документа регионалног развоја.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну 
сарадњу и локалну самоуправу прати спровођење програма, мера 
и активности за равномерни регионални развој; предлаже једног 
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члана тендерске и аукцијске комисије када је субјект приватиза-
ције с територије АП Војводине; учествује у припреми стратешких 
докумената и акционих планова којима се утврђују начела, циље-
ви и приоритети развоја електронских комуникација у Републици 
Србији; учествује у доношењу плана намене радиофреквенцијских 
опсега и плана расподеле радио-фреквенција; учествује у утврђи-
вању начина коришћења преосталог опсега радио-фреквенција 
намењених земаљској дигиталној радиодифузији, као и пружању 
широкопојасних сервиса (дигитална дивиденда).

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионал-
ну сарадњу и локалну самоуправу, у складу са законом, Статутом 
и у оквиру спољне политике Републике Србије, обавља послове 
покрајинске управе који се односе на међурегионалну сарадњу и 
одржавање односа АП Војводине са одговарајућим територијал-
ним заједницама других држава; иницирање и одржавање члан-
ства у европским и светским удружењима региона; припрему, 
закључивање и праћење спровођења споразума са одговарајућим 
територијалним заједницама других држава; припрему посета 
представника територијалних заједница и других облика аутоно-
мије других држава; припрему учешћа представника АП Војво-
дине на конференцијама европских и светских удружења реги-
она; израду, прикупљање, чување и објављивање информација о 
сарадњи са одговарајућим територијалним заједницама других 
држава; припрему извештаја и информација и предлагање програ-
ма и планова развоја из свог делокруга; координацију активности 
свих покрајинских органа управе у процесу програмирања инстру-
мената Европске уније; стварање услова за реализацију пројеката 
који се финансирају из фондова Европске уније, донација и других 
облика развојне помоћи; учешће у припреми и спровођењу макро-
регионалних стратегија; учешће у образовању посебних јединица 
у оквиру дипломатско-конзуларних представништава Републике 
Србије, у складу са законом, која ће представљати и унапређива-
ти привредне, образовне и туристичке капацитете АП Војводине; 
праћење остваривања дипломатских и конзуларних активности на 
територији АП Војводине; учешће о старању о равномерном раз-
воју на територији АП Војводине, у складу са законом.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну 
сарадњу и локалну самоуправу, у складу са законом и Статутом, 
обавља послове покрајинске управе у области локалне самоуправе 
који се односе на: припрему предлога аката за Покрајинску владу 
којима се Влади Републике Србије предлаже распуштање скупшти-
не јединице локалне самоуправе на територији АП Војводине; при-
прему извештаја и информација за Покрајинску владу и Скупштину 
и предлагање програма и планова развоја из делокруга секретарија-
та; давање претходне сагласности скупштини јединице локалне 
самоуправе на територији АП Војводине, приликом утврђивања 
празника и одлучивања о називима улица, тргова, градских четвр-
ти, заселака и других делова насељених места на територији једи-
нице локалне самоуправе; усмеравање и подршку јединицама ло-
калне самоуправе и месне самоуправе у обезбеђивању законитости 
и ефикасности рада; усклађивање и подстицај сарадње АП Војво-
дине и јединица локалне самоуправе на њеној територији у области 
изградње ефикасне и савремене локалне самоуправе; предлагање и 
подржавање мера у области изградње система локалне самоуправе, 
међуопштинског повезивања, уједначавања капацитета и модерни-
зације рада локалне администрације; праћење остваривања месне 
самоуправе у јединицама локалне самоуправе у Војводини, као и 
других облика непосредног учешћа грађана у доношењу одлука на 
локалном нивоу; давање стручних правних и саветодавних миш-
љења у вези с применом закона и других прописа који су од непо-
средног утицаја на развој и остваривање локалне самоуправе и за 
рад органа јединице локалне самоуправе; покретање поступка за 
оцену уставности и законитости статута, или других општих аката 
јединице локалне самоуправе ако секретаријат сматра да тај пропис 
није у сагласности с покрајинским прописом; контролу усклађе-
ности општих аката органа јединице локалне самоуправе с њеним 
статутом, предузимање мера и пружање стручне помоћи у њеном 
спровођењу; контролу усаглашености појединачног акта против 
којег није обезбеђена судска заштита, са законом или општим ак-
том јединице локалне самоуправе и предузимање одговарајућих 
мера; праћење примене прописа о непосредном учешћу грађана у 
остваривању локалне самоуправе; праћење поступка и процедуре 
спровођења локалних избора.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегио-
налну сарадњу и локалну самоуправу обавља извршне, стручне 
и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спро-
вођења прописа у областима из свог делокруга; прати рад устано-
ва и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионал-
ну сарадњу и локалну самоуправу обавља и друге послове када 
му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или дру-
гим прописом поверено.”

Члан 7.

Наслов изнад члана 39. Одлуке и члан 39. мењају се и гласе: 

„Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне 
средине

Члан 39.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне 
средине, у складу са законом и Статутом, обавља послове по-
крајинске управе у области просторног и урбанистичког пла-
нирања, који се односе на припремање аката за Скупштину или 
Покрајинску владу, а којима се: израђују, доносе и спроводе до-
кументи просторног развоја АП Војводине; израђују, доносе и 
спроводе регионални просторни планови и просторни планови 
посебне намене; предлажу мере и активности програма импле-
ментације просторног плана Републике Србије за територију АП 
Војводине, регионалних просторних планова и просторних пла-
нова подручја посебне намене и прати њихово спровођење; ос-
нива јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и 
пројектовање и врше оснивачка права над њим.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне 
средине обавља извршне, стручне и развојне послове покрајин-
ске управе, врши надзор и прати спровођење прописа из става 
1. овог члана. У областима из свог делокруга, прати, надзире и 
помаже рад јавних предузећа и јавних служби чији је оснивач АП 
Војводина.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне 
средине пружа стручну помоћ и обезбеђује средства за финанси-
рање, односно суфинансирање локалним самоуправама за израду 
просторне и урбанистичке документације,  пројеката струковних 
и невладиних организација из области просторног планирања, 
урбанизма, врши стручну контролу и јавни увид регионалних 
просторних планова и просторних планова посебне намене за 
подручја на територији АП Војводине; даје претходну саглас-
ност и сагласност у поступку израде и доношења просторних и 
урбанистичких планова јединица локалне самоуправе с терито-
рије АП Војводине и предлаже једну трећину чланова комисије 
за стручну контролу просторних и урбанистичких планова у 
јединици локалне самоуправе; учествује у раду комисија и рад-
них тела које образује министар надлежан за послове урбанизма 
и даје мишљење на статут и опште акте Републичке агенције за 
просторно планирање и Инжењерске коморе Србије.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне 
средине, у области просторног и урбанистичког планирања, у 
складу са законом, обавља послове државне управе, који су зако-
ном поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне 
средине, у складу са законом и Статутом, обавља послове по-
крајинске управе у области заштите животне средине, који се од-
носе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу 
којима се: природно добро ставља под заштиту; доноси програм 
заштите животне средине за територију АП Војводине; доноси 
програм мониторинга, екстерни план заштите од удеса и планови 
и програми управљања природним ресурсима и добрима; оснива 
буџетски фонд; оснива Покрајински завод за заштиту природе и 
врше оснивачка права над њим; проглашава стање угрожености 
животне средине на територији АП Војводине.
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Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне сре-
дине обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске уп-
раве и врши надзор ради спровођења прописа из става 5. овог члана. 
У областима из свог делокруга, прати, надзире и помаже рад јавних 
предузећа, установа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне 
средине: контролише коришћење и заштиту природних ресурса 
и добара на територији АП Војводине; обезбеђује континуалну 
контролу и праћење стања животне средине (мониторинг); даје 
услове за обезбеђење мера и услова заштите животне средине, на 
захтев органа надлежног за припрему и доношење просторних и 
урбанистичких планова, а на основу услова и мишљења надлеж-
них стручних организација; учествује у поступку припреме и 
доношења просторних, урбанистичких и других планова (пла-
нови уређења и основе коришћења пољопривредног земљишта, 
шумске, водопривредне, ловнопривредне основе и програми уна-
пређивања рибарства на рибарским подручјима и други планови).

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне 
средине у области унапређивања животне средине, рибарства и 
управљања рибљим фондом у риболовним водама, у складу са 
законом, обавља поверене послове државне управе, који су зако-
ном поверени органима АП Војводине. Покрајински секретаријат 
за урбанизам и заштиту животне средине обавља друге послове 
када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или 
другим прописом поверено.”

Члан 8.

Наслов изнад члана 40. Одлуке и члан 40. мењају се и гласе: 

„Покрајински секретаријат за високо образовање и научноис-
траживачку делатност

Члан 40.

Покрајински секретаријат за високо образовање и научноис-
траживачку делатност, у складу са законима који дефинишу ове 
области и у складу са Статутом, обавља послове покрајинске упра-
ве у области високог образовања и студентског стандарда, који се 
односе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску вла-
ду, а којима се: оснивају, односно суоснивају научни институти и 
истраживачкоразвојни центри и врше оснивачка права над њима; 
уређују питања од покрајинског значаја у високом образовању; 
предлаже члан Националног савета за високо образовање; уређују 
питања од покрајинског значаја у области студентског стандарда.

Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистра-
живачку делатност, у складу с Програмом од општег интереса за 
Републику Србију, обавља послове покрајинске управе у вези са: 
решавањем стамбеног питања младих, наставних и научних рад-
ника; подстицањем међународне сарадње, технолошког развоја и 
иновационе делатности; обезбеђивањем финансијских средстава за 
суфинансирање посебних програма иновационе делатности и инфра-
структуре на територији АП Војводине; суфинансирањем програма 
Огранка Српске академије наука и уметности у Новом Саду, Матице 
српске, Матице словачке и других установа које обављају научно-
истраживачку делатност, а значајне су за АП Војводину; обезбеђи-
вањем средстава за суфинансирање програма основних истраживања 
и програма истраживања у области технолошког развоја у АП Војво-
дини, за суфинансирање учешћа научноистраживачких радника и 
студената на научним скуповима и усавршавањима у иностранству и 
за организацију научних скупова на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за високо образовање и научно-
истраживачку делатност обавља извршне, стручне и развојне 
послове покрајинске управе у областима из свог делокруга и пра-
ти, надзире и помаже рад установа и јавних служби чији је осни-
вач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за високо образовање и научноис-
траживачку делатност у области високог образовања и студент-
ског стандарда, у складу са законом, обавља послове државне уп-
раве, који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистражи-
вачку делатност обавља и друге послове када му је то законом, по-
крајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

Члан 9.

Наслов изнад члана 41. Одлуке и члан 41. мењају се и гласе: 

„Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и 
саобраћај

Члан 41.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и сао-
браћај, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајин-
ске управе у области енергетике, рационалне употребе енергије 
и цевоводног транспорта гасовитих и течних угљоводоника и 
дистрибуције гасовитих угљоводоника, као и послове у области 
геологије и рударства, који се односе на извршавање закона, као и 
на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу. 

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и сао-
браћај обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске уп-
раве и врши надзор над спровођењем прописа из става 1. овог члана.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и сао-
браћај прати стање у сектору енергетике и минералних сировина: 
прати сигурност снабдевања енергијом и енергентима; развој и 
примену свих видова примарне и секундарне енергије; инвести-
ционе и развојно-истраживачке програме у области угља, нафте, 
деривата нафте и биогорива, природног гаса, топлотне и електри-
чне енергије, геотермалних и минералних вода и свих видова об-
новљивих извора енергије; енергетску ефикасност и рационално 
коришћење енергије; текућу политику развоја енергетике и мине-
ралних сировина и функционисање енергетског система, произ-
водње и потрошње свих видова енергије. Покрајински секретаријат 
за енергетику, грађевинарство и саобраћај суфинансира пројекте у 
области енергетике, који се нарочито односе на примену обновљи-
вих извора енергије и енергетске ефикасности, као и  пројекте у 
области коришћења минералних сировина на подручју Покрајине; 
информише и едукује из свог делокруга организовањем састанака, 
конференција и сајамских манифестација; сарађује с потенцијал-
ним инвеститорима и институцијама из свог делокруга.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и сао-
браћај, у области енергетике, за територију аутономне покрајине: 
израђује Предлог дела Програма остваривања стратегије развоја 
енергетике; захтева од енергетских и других субјеката податке за 
израду енергетског биланса; планира потребе за енергијом у пла-
новима развоја, као и услове и начин обезбеђивања неопходних 
енергетских капацитета; спроводи Акциони план за енергетску 
ефикасност, у оквиру својих надлежности; утврђује посебне фи-
нансијске и друге подстицаје за реализацију активности за ефи-
касно коришћење енергије на својој територији.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и са-
обраћај, у области геологије и рударства, за територију аутономне 
покрајине: предлаже део Програма за остварење Стратегије упра-
вљања минералним ресурсима и део Дугорочног програма развоја 
основних геолошких истраживања; доноси и спроводи Годишњи 
програм основних геолошких истраживања; води евиденцију о одо-
бреним истраживањима и катастар одобрених истражних простора; 
разматра и евидентира утврђене ресурсе и резерве минералних си-
ровина и подземних вода, као и утврђене потенцијале геотермалних 
ресурса; решењем издаје потврду о ресурсима и резервама минерал-
них сировина и подземних вода, односно утврђеном потенцијалу ге-
отермалних ресурса, као и одобрења за извођење рударских радова и 
одобрење за употребу рударског објекта (употребну дозволу); доноси 
решења: о укидању и о престанку одобрења за експлоатацију резерви 
минералних сировина и геотермалних ресурса, као и о одобрењу за 
пуштање објекта у пробни рад; израђује билансе ресурса и резерви 
минералних сировина, подземних вода и геотермалних ресурса; об-
разује комисију у случају да дође до потпуног и трајног обустављања 
експлоатације, која испитује разлоге за обустављање радова, после-
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дице те обуставе и предлаже одређене мере; даје сагласност на про-
грам мера који доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе 
за коришћење средстава од накнаде за коришћење минералних сиро-
вина и геотермалних ресурса; води катастре истражних и експлоата-
ционих поља, активних и санираних рударских објеката, лежишта и 
биланса минералних сировина и геотермалних ресурса, поља рудар-
ског отпада, као и напуштених рудника и рударских објеката; води 
књигу исправа и евиденцију привредних субјеката, којима је издато 
одобрење за извођење геолошких истраживања и експлоатацију.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и сао-
браћај, за територију аутономне покрајине: образује комисије и орга-
низује полагање стручног испита, ради обављања послова техничког 
руковођења, руковања и одржавања: нафтовода и унутрашњих гасних 
инсталација; у објектима за транспорт и дистрибуцију природног гаса; 
у објектима за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енер-
гије; врши инспекцијски надзор преко електроенергетског инспектора 
и инспектора опреме под притиском; врши и финансира основна гео-
лошка истраживања; образује комисију и организује полагање струч-
ног испита за обављање послова у области геолошких истраживања и 
рударства; решењем издаје одобрење за: примењена геолошка истра-
живања; експлоатацију резерви минералних сировина и геотермалних 
ресурса; извођење рударских радова; употребу рударских објеката; 
врши инспекцијски надзор преко геолошких и рударских инспектора.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и 
саобраћај, у складу са законом и Статутом, обавља послове по-
крајинске управе у области изградње објеката, а који се односе 
на извршавање закона, као и на припремање аката за Скупштину 
или Покрајинску владу. Покрајински секретаријат за енергетику, 
грађевинарство и саобраћај пружа стручну помоћ и обезбеђује 
средства за финансирање, односно суфинансирање локалним 
самоуправама за израду техничке документације за објекте ин-
фраструктуре, пројеката струковних и невладиних организација 
из области архитектуре и грађевинарства; учествује у обављању 
стручне контроле техничке документације објеката за које издаје 
дозволу за изградњу у складу са законом; прати развој комунал-
не инфраструктуре и комуналне делатности на територији АП 
Војводине; учествује у раду комисија и радних тела које образује 
министар надлежан за послове грађевинарства.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и са-
обраћај, у области изградње објеката и становања, у складу са за-
коном, обавља послове државне управе који су законом поверени 
органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и сао-
браћај, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајин-
ске управе у области друмског, речног и железничког саобраћаја, 
развоја логистике и интермодалног транспорта, државних путева 
II реда на територији АП Војводине, безбедности саобраћаја на 
путевима, а који се односе на припремање аката за Скупштину 
или Покрајинску владу, којима се: уређују питања од покрајинског 
значаја у друмском, речном и железничком саобраћају, у развоју 
логистике и интермодалног транспорта, безбедности саобраћаја на 
путевима; уређује и обезбеђује начин управљања, заштите, одр-
жавања државних путева II реда на територији АП Војводине у 
складу са законом; уређује и обезбеђује унутрашња пловидба на 
државним водним путевима на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и са-
обраћај, у области државних путева, друмског, речног и желез-
ничког саобраћаја, у складу са законом, обавља послове државне 
управе који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и са-
обраћај обавља и друге послове када му је то законом, покрајин-
ском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

Члан 10.

Наслов изнад члана 43. Одлуке и члан 43. мењају се и гласе: 

„Покрајински секретаријат за привреду и туризам

Члан 43.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам, у складу са законом 
и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области привредног 
развоја, туризма, угоститељства, бања и лечилишта, индустрије и за-
натства, електронских комуникација, сајмова и других привредних ма-
нифестација, а који се односе на припремање аката за Скупштину или 
Покрајинску владу којима се: уређује и обезбеђује равномерни регио-
нални развој у области привреде; уређују питања од покрајинског зна-
чаја у области туризма; уређује планирање и развој туризма; утврђује 
и доноси стратегија развоја туризма; предлаже проглашење туристич-
ког простора на територији АП Војводине, предлаже члан комисије за 
категоризацију туристичких места; предлаже оснивање организација 
за унапређивање и развој туризма и врше оснивачка права над њима; 
уређује коришћење минералних и термалних вода, балнеолошких и 
климатских ресурса; уређују питања од покрајинског значаја у области 
индустрије; утврђују план и програм равномерног привредног развоја; 
утврђују стари занати својствени подручју АП Војводине, као и мере за 
њихово унапређивање и развој, уређују питања од покрајинског значаја 
у области електронских комуникација и уређује планирање и развој 
електронских комуникација и информационог друштва на територији 
АП Војводине; уређују сајмови и друге привредне манифестације од 
покрајинског значаја; уређује оснивање, категоризација и начин рада 
сајамских центара; утврђује мрежа сајамских и других привредних ма-
нифестација на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам, у области 
туризма, заштите ауторских и сродних права у производњи и 
промету робе и електронских комуникација, у складу са законом, 
обавља послове државне управе који су законом поверени орга-
нима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам обавља изврш-
не, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор 
ради спровођења прописа у областима из свог делокруга; прати 
рад установа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина. 

Покрајински секретаријат за привреду и туризам, у складу са зако-
ном и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области рада 
и запошљавања, који се односе на припрему аката за Скупштину, 
Покрајинску владу, оснивање фондова и других правних лица у тим 
областима и вршење оснивачких права над њима; израду предло-
га плана активне политике запошљавања у Покрајини; припремање 
покрајинских акционих планова за запошљавање; спровођење мера 
активне политике запошљавања у Покрајини, у складу са законом, 
акционим планом и стратегијом запошљавања у АП Војводини; По-
крајински секретаријат за привреду и туризам прати примену прописа 
и стратешких докумената из области запошљавања, рада, безбедности 
и здравља на раду; припрема акте о оснивању организација од интере-
са за АП Војводину у наведеним областима; даје правна мишљења и 
упутства за примену законских прописа и других аката организација-
ма, установама, институцијама и грађанима; прати стање и примену 
прописа у области безбедности и здравља на раду у покрајинским ор-
ганима управе; предлаже активности и мере за решавање проблема у 
области безбедности и здравља на раду; прати стање и примену про-
писа у вези с радно-правним статусом особа са инвалидитетом; пред-
лаже активности и мере за унапређивање радно-правног статуса особа 
са инвалидитетом; подстиче запошљавање особа са инвалидитетом и 
других теже запошљивих категорија грађана; прати реализацију ан-
тидискриминационе политике у области рада и запошљавања; прати 
субвенционирање привредних субјеката у Покрајини и трансфера ни-
жим органима власти у области запошљавања; припрема презентације 
у земљи и иностранству за представљање потенцијала Покрајине у об-
ласти рада и запошљавања; прати стање и кретања на тржишту рада 
у АП Војводини; прати примену ратификованих конвенција и препо-
рука Међународне организације рада и сачињава извештаје о њиховој 
примени; сарађује с међународним, регионалним и домаћим орга-
нима, организацијама и удружењима у области запошљавања, рада, 
безбедности и здравља на раду; координира рад и пружа подршку у 
раду Покрајинског социјално-економског савета, Покрајинског саве-
та за запошљавање, Покрајинског савета за безбедност и заштиту на 
раду и других радних тела из области рада и запошљавања; предлаже 
директора Покрајинске службе за запошљавање; подстиче развој три-
партитног социјалног дијалога у Покрајини, прати институционални 
социјални дијалог и важећи законски оквир; прати деловање социјал-
ног партнерства у условима кризе (неуспеле приватизације, штрајко-
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ви, најугроженије привредне гране); с покрајинским социјално-еко-
номским саветом и другим заинтересованом субјектима, покреће 
иницијативе за измене радног законодавства и социјалне политике; 
иницира активности за хармонизацију радног и социјалног законодав-
ства с нормативно-институционалним оквиром и праксом социјалног 
дијалога; предузима активности на подизању капацитета социјалних 
партнера (синдиката и послодаваца) за равноправно учешће у социјал-
ном дијалогу; прати утицај макроекономских елемената (привредна 
кретања, тржиште рада, политика запошљавања) на функционисање 
социјалног дијалога у Покрајини; афирмише предности развијеног со-
цијалног дијалога константним информисањем јавности о актерима, 
садржајима и инструментима социјалног дијалога; сарађује са синди-
калним организацијама, организацијама послодаваца и удружењима; 
учествује у решавању питања од значаја за остваривање економских 
слобода и права запослених, материјалног и социјалног положаја 
послодаваца и запослених; афирмише развој културе преговарања и 
подстицања мирног решавања колективних радних спорова; прати 
социјални дијалог на локалном нивоу и рад мреже савета за запошља-
вање у Покрајини; прати умрежавања учесника социјалног дијалога 
у Покрајини; прати закључивања колективних уговора у Покрајини; 
прати однос јавности и медија према социјалном дијалогу.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам обавља и дру-
ге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском од-
луком или другим прописом поверено.”

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 11.

Даном ступања на снагу ове одлуке, настављају рад у складу са 
делокругом утврђеним Одлуком:

1. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство;

2. Покрајински секретаријат за финансије;
3. Покрајински секретаријат за спорт и омладину.

Члан 12.

Ступањем на снагу ове одлуке, почиње с радом Покрајински 
секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправ-
ност полова, у складу са делокругом утврђеним овом одлуком.

Члан 13.

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање на-
ставља рад даном ступања на снагу ове одлуке, у складу са дело-
кругом утврђеним овом одлуком, као Покрајински секретаријат 
за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.

Члан 14.

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и 
демографију наставља рад даном ступања на снагу ове одлуке, у 
складу са делокругом утврђеним овом одлуком, као Покрајински 
секретаријат за здравство.

Члан 15.

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локал-
ну самоуправу  наставља рад даном ступања на снагу ове одлуке, 
у складу са делокругом утврђеним овом одлуком, као Покрајин-
ски секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу 
и локалну самоуправу.  

Члан 16.

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и зашти-
ту животне средине наставља рад даном ступања на снагу ове одлу-
ке, у складу са делокругом утврђеним овом одлуком, као Покрајин-
ски секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине.

Члан 17.

Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој на-
ставља рад даном ступања на снагу ове одлуке, у складу са дело-
кругом утврђеним овом одлуком, као Покрајински секретаријат 
за високо образовање и научноистраживачку делатност.

Члан 18.

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сирови-
не наставља рад даном ступања на снагу ове одлуке, у складу са 
делокругом утврђеним овом одлуком, као Покрајински секрета-
ријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај.

Члан 19.

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и рав-
ноправност полова  наставља рад даном ступања на снагу ове 
одлуке, у складу са делокругом утврђеним овом одлуком, као По-
крајински секретаријат за привреду и туризам.

Члан 20.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и 
односе с верским заједницама преузима од Покрајинског секре-
таријата за образовање, прописе, управу и националне мањине 
‒ националне заједнице запослене, као и права, обавезе, предме-
те, опрему, средства за рад и архиву који су потребни за вршење 
послова из преузетог дела делокруга покрајинског секретаријата.

Члан 21. 

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију 
и равноправност полова преузима од Покрајинског секретарија-
та за здравство, социјалну политику и демографију односно По-
крајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправ-
ност полова запослене,  као и права, обавезе, предмете, опрему, 
средства за рад и архиву који су потребни за вршење послова из 
преузетог дела делокруга покрајинских секретаријата. 

Члан 22.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегио-
налну сарадњу и локалну самоуправу преузима од Покрајинског 
секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова 
запослене, као и права, обавезе, предмете, опрему, средства за рад 
и архиву који су потребни за вршење послова из преузетог дела 
делокруга покрајинског секретаријата.

Члан 23.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и са-
обраћај преузима од Покрајинског секретаријата за урбанизам, 
градитељство и заштиту животне средине односно Покрајинског 
секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова 
запослене, као и права, обавезе, предмете, опрему, средства за рад 
и архиву који су потребни за вршење послова из преузетог дела 
делокруга покрајинског секретаријата.

Члан 24.

Покрајинска влада ће акта за спровођење ове одлуке донети у 
року од 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Покрајински секретаријати из члана 1. ове одлуке донеће пра-
вилнике о унутрашњој организацији и систематизацији радних 
места у складу са одредбама ове одлуке у року од 90 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке.

Члан 25.

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном 
листу Аутономне покрајине Војводине”.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

01 Број:021-6/16
Нови Сад, 20. јун 2016. год.

Председник
Скупштине Ап Војводине

Иштван Пастор,с.р.
(Pásztor István,s.k.)
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630. Покрајинскa скупштинскa одлукa о изменама и до-
пунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајин-
ској управи 885
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