
 

 На основу члана 2. Oдлуке о стратегији реформе и развоја покрајинске управе 
(„Службени лист АПВ“, број 14/06), члана 9. став 2. и члана 25. став 1. Одлуке о 
организацији и начину рада Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине („Службени 
лист АПВ“, број: 10/92, 12/92, 1/95, 3/02, 23/02 и 17/03), Извршно веће Аутономне Покрајине 
Војводине, на седници одржаној 15. новембра 2006. године, донело је  

Одлуку о образовању Савета за реформу покрајинске 
управе 

Одлука је објављена у "Службеном листу 
АПВ", бр. 17/2006, 15/2007 и 15/2010. 

Члан 1. 
Образује се Савет за реформу покрајинске управе (у даљем тексту: Савет), као 

повремено радно тело Владе Аутономне Покрајине Војводине (у даљем тексту: 
Влада). 
 

Члан 2. 
Савет стратешки управља реформом покрајинске управе тако што обавља 

следеће задатке: 
- разматра питања везана за вођење политике Владе у спровођењу реформе и 

даје мишљења на пројекте органа покрајине који су у функцији реализације 
Стратегије реформе и развоја покрајинске управе; 

- на основу праћења и анализе спровођења реформе и података о њеној 
реализацији, добијених од стране покрајинског органа управе надлежног за 
послове управе, извештава Владу о достигнутом нивоу реализације реформе; 

- предлаже измену и допуну појединих решења садржаних у Стратегији реформе 
и развоја покрајинске управе, уколико анализа њених ефеката покаже да је то 
потребно и целисходно; 

- образује стручне тимове - радне групе за израду Стратегије менаџмента 
квалитета покрајинске управе и Стратегије информационог система покрајинске 
управе и именује координаторе - руководиоце радних група; 

- упознаје се са нацртима и предлозима покрајинских прописа који се доносе у 
циљу спровођења Стратегије реформе и развоја покрајинске управе. 
 

Члан 3. 
Савет има пет чланова. 

Члан 4. 
За председника Савета именује се: 
- мр Бојан Пајтић, председник Владе; 
За заменика председника Савета именује се: 
- мр Андор Дели, покрајински секретар за прописе, управу и националне 

заједнице; 
За чланове Савета именују се: 
- мр Јовица Ђукић, покрајински секретар за финансије; 
- Романа Рудић, секретар Владе АП Војводине; 
- Марко Радосављевић, директор Управе за заједничке послове покрајинских 

органа. 
 

Члан 5. 



Ради реализације реформе и развоја покрајинске управе, у раду Савета по 
потреби, без права одлучивања, могу учествовати невладине организације, 
институције и истакнути стручњаци. 

Члан 6. 
На начин рада Савета примењују се одредбе Пословника Владе, које се односе 

на рад сталних радних тела Владе. 
 

Члан 7. 
Стручне и административно-техничке послове за потребе Савета обавља 

покрајински орган управе надлежан за послове управе. 
Члан 8. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 
листу Аутономне Покрајине Војводине". 

 


