
На основу чл. 21. тачка 2. Статута Аутономне Покрајине Војводине ("Сл. лист 
АПВ" број 17/91.) и члана 1. Одлуке о образовању Комисије за припрему одлуке о 
симболима Аутономне Покрајине Војводине ("Сл. лист АПВ" број 15/2003.), 

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине на седници одржаној 27. фебруара 
2004. године донела је 

Покрајинску скупштинску одлуку о застави 
Аутономне Покрајине Војводине 

Одлука је објављена у "Службеном листу 
АПВ", бр. 02/04, 18/09 

Члан 1. 
Овом Одлуком утврђује се застава Аутономне Покрајине Војводине и уређује 

протоколарна употреба заставе. 
Члан 2. 

Застава Аутономне Покрајине Војводине, територијалне аутономије у Републици 
Србији, савремене Европске регије и чланице Скупштине Европских регија састоји 
се од три боје, црвене, плаве и беле, положене водоравно у сразмери 1:8:1. У 
средини плавог поља налазе се поређане у круг три звезде жуте боје. Однос 
ширине и дужине заставе је 1:2. Застава је двострана, идентичног изгледа са обе 
стране. 

Члан 3. 
Застава Аутономне Покрајине Војводине истиче се у облику који је утврђен овом 

Одлуком, у складу са овом Одлуком, другим прописима и протоколарним узансама, 
на начин којим се не нарушава углед и достојанство Аутономне Покрајине 
Војводине. 

Члан 4. 
Застава АП Војводине истиче се упоредо са заставом Републике Србије када је 

законом или другим прописом, предвиђено истицање заставе Републике Србије. 
Застава АП Војводине не сме се употребљавати ако је оштећена или је својим 

изгледом неподобна за употребу. 
Члан 5. 

За време одржавања седница Скупштине АП Војводине застава АП Војводине 
самостално се истиче на зградама у којима је седиште Скупштине АП Војводине и 
Извршног већа АП Војводине и у салама у којима се одржавају седнице Скупштине 
АП Војводине и седнице Извршног већа АП Војводине. 

На територији АП Војводине застава АП Војводине може се самостално 
употребљавати и на другим јавним скуповима, зборовима, приредбама и другим 
јавним манифестацијама на којима се не представља Република Србија. 

Застава АП Војводине обавезно се истиче у службеним просторијама које 
користи председник Скупштине АП Војводине и председник Извршног већа АП 
Војводине, а може се истицати и у другим службеним просторијама Скупштине АП 
Војводине и Извршног већа АП Војводине. 

Члан 6. 
Еталон (изворник) заставе АП Војводине чува се у Скупштини АП Војводине и 

према њему се обликују заставе у употреби. 
Члан 7. 

Застава АП Војводине не сме бити постављена тако да додирује тло, нити као 
подлога, подметач, простирка, завеса и слично. 



Заставом се не могу прекривати возила или други предмети, нити се могу 
украшавати конференцијски столови или говорнице, осим у форми стоне 
заставице. 

Ако се застава истиче на говорници мора се поставити на копљу са десне стране 
говорника или на зиду иза говорника, тако да је говорник не заклања. 

Члан 8. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у "Службеном листу 

Аутономне Покрајине Војводине". 
  

Геометријска конструкција еталона заставе АП Војводине 

Напомена: Димензије су неименоване 
  

 


