На пснпву шлана 54. став 1. и шлана 31. алинеја 2. Статута Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине
("Службени лист АПВ", брпј 20/2014),
Скупщтина Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине, на седници пдржанпј дана 23. септембра
2014. гпдине, д п н е л а је
ППКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ПДЛУКУ П ППКРАЈИНСКПЈ ВЛАДИ

1. ПСНПВНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 1.
Овпм ппкрајинскпм скупщтинскпм пдлукпм (у даљем тексту: Одлука) уређује се састав,
мандат, уређеое, надлежнпсти и друга питаоа пд знашаја за рад Ппкрајинске владе.
Питаоа у вези са нашинпм рада и пдлушиваоа Ппкрајинске владе и оених радних тела, кап
и друга питаоа пд знашаја за рад Ппкрајинске владе, а кпја нису уређена пвпм пдлукпм, ближе се
уређују Ппслпвникпм п раду Ппкрајинске владе (у даљем тексту: Ппслпвник) и другим актима
Ппкрајинске владе.
Члан 2.
Све именице кпје се у пвпј пдлуци кпристе у мущкпм рпду, а имају и женски рпд,
ппдразумевају и истпвременп пбухватају исте именице у женскпм рпду.
Именице кпје пзнашавају службене ппзиције и функције у прганима Аутпнпмне ппкрајине
Впјвпдине (у даљем тексту: АП Впјвпдина) кпристе се у пблику кпји изражава ппл лица кпје је
оихпв нпсилац.
Члан 3.
Ппкрајинска влада је изврщни прган АП Впјвпдине.
Рад Ппкрајинске владе усмерава Скупщтина АП Впјвпдине (у даљем тексту: Скупщтина)
Ппкрајинска влада је пдгпвпрна Скупщтини за свпј рад.

Члан 4.

Рад Ппкрајинске владе је јаван. Ппкрајинска влада је дужна да јавнпсти пмпгући увид у
свпј рад, према прппису кпјим се уређује слпбпдан приступ инфпрмацијама пд јавнпг знашаја и
Ппслпвнику.
Ппкрајинска влада пбавещтава јавнпст п свпм раду даваоем инфпрмација средствима
јавнпг инфпрмисаоа, пдржаваоем кпнференција за щтампу и ствараоем других услпва за
уппзнаваое грађана са радпм Ппкрајинске владе.

2. САСТАВ ППКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ
Члан 5.
Ппкрајинску владу шине председник, један или вище пптпредседника и шланпви
Ппкрајинске владе, кпји истпвременп мпгу бити ппкрајински секретари.
Одлукпм п избпру Ппкрајинске владе пдређује се брпј пптпредседника и шланпва
Ппкрајинске владе.
Члан 6.
Председник Ппкрајинске владе представља, впди и усклађује рад Ппкрајинске владе у
складу са смерницама Скупщтине.
Председник Ппкрајинске владе мпже пптпредседницима и шланпвима Ппкрајинске владе
давати упутства и ппсебна задужеоа схпднп прпграму Ппкрајинске владе.
Председник Ппкрајинске владе сазива и впди оене седнице, пптписује акта кпја пна
дпнпси, стара се п примени оенпг Ппслпвника и врщи друге ппслпве утврђене Статутпм,
ппкрајинскпм скупщтинскпм пдлукпм и Ппслпвникпм.
Председник Ппкрајинске владе дпнпси акте п ппстављеоу и разрещеоу щефа Кабинета и
саветника председника Ппкрајинске владе, шији мандат траје дпк траје мандат председника.
Члан 7.
Пптпредседник Ппкрајинске владе ппмаже председнику Ппкрајинске владе у пбављаоу
оегпвих ппслпва, замеоује председника у слушају оегпве пдсутнпсти или спрешенпсти, врщи и
друге ппслпве кпје му ппвери председник Ппкрајинске владе.
Пптпредседник Ппкрајинске владе мпже бити истпвременп задужен за рукпвпђеое
ппкрајинским секретаријатпм.

Члан 8.
Члан Ппкрајинске владе, за свпј рад и за стаое у пбласти за кпју је задужен, пдгпвпран је
Скупщтини, Ппкрајинскпј влади и председнику Ппкрајинске владе.

Члан Ппкрајинске владе пдгпвпран је за пдлуке и мере кпје је дпнеп или прппустип да
дпнесе или предузме у циљу изврщаваоа упутстава и ппсебних задужеоа кпје му Ппкрајинска
влада, пднпснп председник Ппкрајинске владе, пдреди или ппвери.
Члан Ппкрајинске владе предлаже разматраое ппјединих питаоа из надлежнпсти
Ппкрајинске владе, ушествује у раду и пдлушиваоу п свим питаоима п кпјима се расправља на
седници Ппкрајинске владе, ушествује у раду радних тела Ппкрајинске владе и у врщеоу других
ппслпва из надлежнпсти Ппкрајинске владе, у складу са оеним Ппслпвникпм.
3. НЕСППЈИВПСТ ФУНКЦИЈА

Члан 9.
Председник, пптпредседник и шлан Ппкрајинске владе дужан је да ппступи у складу са
прпписима кпјима се уређује спрешаваое сукпба интереса при врщеоу јавних функција.
Члан 10.
Председник, пптпредседник и шлан Ппкрајинске владе, за време врщеоа јавне функције,
не мпже да пснује привреднп друщтвп, пднпснп јавну службу, нити да заппшне пбављаое
сампсталне делатнпсти, у смислу закпна кпјим се уређује предузетнищтвп.
Председник, пптпредседник и шлан Ппкрајинске владе не мпже да врщи функцију
управљаоа, надзпра или заступаоа приватнпг капитала у привреднпм друщтву, приватнпј
устанпви или другпм приватнпм правнпм лицу.
Председник, пптпредседник и шлан Ппкрајинске владе дужан је да у рпку пд 30 дана пд
избпра, ппстављеоа или именпваоа, пренесе свпја управљашка права у привреднпм друщтву на
правнп или физишкп лице кпје није ппвезанп лице, да их пнп, у свпје име, а за рашун председника,
пптпредседник или шлана Ппкрајинске владе, врщи дп престанка јавне функције.

Члан 11.
Председник, пптпредседник и шлан Ппкрајинске владе не мпже да пбавља други ппсап
или делатнпст за време врщеоа јавне функције кпја захтева рад са пуним радним временпм или
стални рад.
Изузетнп пд става 1. пвпг шлана, председник, пптпредседник и шлан Ппкрајинске владе
мпже да се бави наушнпистраживашким радпм, наставнпм, културнп-уметнишкпм, хуманитарнпм и
сппртскпм делатнпщћу, у складу са прпписима кпјима се уређује спрешаваоа сукпба интереса при
врщеоу јавних функција.

4. МАНДАТ ППКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Члан 12.
Ппкрајинску владу бира Скупщтина на предлпг кандидата за председника Ппкрајинске
владе у складу са Статутпм.
Члан 13.
Мандат Ппкрајинске владе ппшиое да теше данпм пплагаоа заклетве пред Скупщтинпм.
Чланпви Ппкрајинске владе на дан свпг избпра пплажу пред Скупщтинпм заклетву шији
текст гласи: "Заклиоем се да ћу се у свпм раду придржавати Устава, закпна и Статута Аутпнпмне
ппкрајине Впјвпдине и да ћу дужнпст шлана Ппкрајинске владе врщити пдгпвпрнп и савеснп."
Члан 14.
Мандат Ппкрајинске владе траје дп истека мандата Скупщтине кпја ју је изабрала.
Мандат Ппкрајинске владе престаје пре истека времена на кпје је изабрана: разрещеоем
председника Ппкрајинске владе, пставкпм председника Ппкрајинске владе или превременим
престанкпм мандата Скупщтине.
Члан 15.
Ппкрајинска влада кпјпј је престап мандат мпже да врщи самп текуће и непдлпжне
ппслпве, не мпже предлагати ппкрајинске скупщтинске пдлуке и друге ппщте акте, нити дпнпсити
акте изузев акп је оихпвп дпнпщеое везанп за закпнски рпк или тп налажу пптребе АП Впјвпдине,
интереси пдбране пд елементарних неппгпда или друге ванредне ситуације.
Ппкрајинска влада кпјпј је престап мандат не мпже ппстављати на рукпвпдећа радна места
нити разрещавати са рукпвпдећих радних места у прганима и прганизацијама ппкрајинске
управе, другим прганизацијама и службама АП Впјвпдине.
Ппкрајинска влада кпјпј је престап мандат не мпже именпвати ни разрещавати пргане
управљаоа у јавним предузећима, устанпвама и другим прганизацијама шији је псниваш АП
Впјвпдина.

Члан 16.
Предлпг за разрещеое председника Ппкрајинске владе мпже ппднети најмаое 30
ппсланика.
Предлпг за разрещеое председника Ппкрајинске владе разматра се на првпј нареднпј
седници Скупщтине кпја се заказује у рпку пд седам дана. Накпн пкпншаоа расправе гласа се п
предлпгу за разрещеое.
Акп Скупщтина не усвпји предлпг за разрещеое председника Ппкрајинске владе,
пптписници предлпга не мпгу ппднети нпви предлпг за разрещеое пре истека рпка пд 180 дана.
Члан 17.

Председник Ппкрајинске владе мпже ппднети пставку Скупщтини.
Председник Ппкрајинске владе ппднпси пставку председнику Скупщтине и истпвременп п
опј пбавещтава јавнпст.
Скупщтина на првпј нареднпј седници кпнстатује пставку, без расправе.
Ппкрајинскпј влади престаје мандат данпм кпнстатације пставке председника Ппкрајинске
владе.

Члан 18.
Члану Ппкрајинске владе мандат престаје пре истека времена на кпју је изабран:
кпнстатпваоем пставке, акп га Скупщтина разрещи на предлпг председника Ппкрајинске владе,
разрещеоем председника Ппкрајинске владе или пставкпм председника Ппкрајинске владе.

Члан 19.
Члан Ппкрајинске владе кпји је ппднеп пставку или за кпга је ппднет предлпг за
разрещеое има пплпжај шлана Ппкрајинске владе у пставци.
Члан Ппкрајинске владе у пставци дп тренутка престанка мандата, дужан је да врщи текуће
ппслпве, с тим да не мпже дпнпсити акта из делпкруга ппкрајинскпг секретаријата кпјим
рукпвпди, изузев акп је оихпвп дпнпщеое у вези са закпнским рпкпм или тп налажу пптребе АП
Впјвпдине, интереси пдбране пд елементарних неппгпда или друге ванредне ситуације.
Члан 20.
Члан Ппкрајинске владе мпже ппднети пставку председнику Ппкрајинске владе.
Председник Ппкрајинске владе дпставља ппднету пставку председнику Скупщтине кпја је
кпнстатује на првпј нареднпј седници.
Председник Ппкрајинске владе мпже да предлпжи Скупщтини разрещеое ппјединпг
шлана Ппкрајинске владе.
Скупщтина на првпј нареднпј седници разматра и гласа п предлпгу за разрещеое шлана
Ппкрајинске владе.
Члану Ппкрајинске владе кпји је ппднеп пставку мандат престаје данпм кпнстатације
пставке, а шлану Ппкрајинске владе кпји је разрещен, данпм дпнпщеоа пдлуке п разрещеоу.
Члан 21.

Овлащћеоа шлана Ппкрајинске владе кпме је престап мандат врщи шлан Ппкрајинске
владе кпга председник Ппкрајинске владе пвласти.
Председник Ппкрајинске владе пп престанку мандата шлана Ппкрајинске владе предлаже
Скупщтини у рпку пд 15 дана кандидата за нпвпг шлана Ппкрајинске владе.

Члан 22.

Одредбе шлана 19.-21. схпднп се примеоују у ппступку пставке и разрещеоа
пптпредседника Ппкрајинске владе.

5. УРЕЂЕОЕ ППКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ
Члан 23.
Ппкрајинска влада има Секретаријат Ппкрајинске владе,
административне и пперативне ппслпве за пптребе Ппкрајинске владе.

кпји

врщи

струшне,

У Секретаријату Ппкрајинске владе пбразује се Кабинет председника Ппкрајинске владе.
Делпкруг, прганизација и друга питаоа пд знашаја за рад Секретаријата Ппкрајинске владе
уређује се ппсебнпм пдлукпм и Ппслпвникпм.

Члан 24.
Ппкрајинска влада има секретара Ппкрајинске владе, кпга ппставља и разрещава
Ппкрајинска влада на предлпг председника Ппкрајинске владе, на мандат пд шетири гпдине и
мпже бити ппнпвп ппстављен.
Секретар Ппкрајинске владе је пдгпвпран за свпј рад председнику Ппкрајинске Владе и
Ппкрајинскпј Влади.
Секретар Ппкрајинске владе прганизује рад Секретаријата Ппкрајинске владе, стара се п
примени Ппслпвника, п припреми и пбради седница Ппкрајинске владе и ппмаже председнику и
пптпредседнику Ппкрајинске владе у другим ппслпвима из надлежнпсти Ппкрајинске владе.
Члан 25.
Ради разматраоа нашелних и других питаоа из делпкруга Ппкрајинске владе, пбразује се
Кплегијум председника Ппкрајинске владе, кап струшнп саветпдавнп телп.
Кплегијум председника шине председник Ппкрајинске владе, пптпредседници и секретар
Ппкрајинске владе.

Члан 26.
Ппкрајинска влада пбразује стална радна тела, ради ефикаснијег рада Ппкрајинске владе и
пцеоиваоа материјала, пдлушиваоа, заузимаоа ставпва, даваоа мищљеоа и предлпга у
питаоима из надлежнпсти Ппкрајинске владе, усклађиваоа ставпва пргана и прганизација
ппкрајинске управе, других прганизација и служби АП Впјвпдине, пре разматраоа некпг предлпга
на седници Ппкрајинске владе.
Ппкрајинска влада мпже да пбразује ппвремена радна тела, ради разматраоа ппјединих
питаоа из свпје надлежнпсти и даваоа предлпга, мищљеоа и струшних пбразлпжеоа.
Стална радна тела пбразују се Ппслпвникпм. Чланпве сталних радних тела рещеоем
именује и разрещава Ппкрајинска влада.
Ппвремена радна тела пбразују се пдлукпм кпјпм се утврђују и оихпви задаци и састав.

Члан 27.
Ппкрајинска влада ради и пдлушује п ппслпвима из свпје надлежнпсти на седници кпјпј
присуствује већина шланпва Ппкрајинске владе.
Ппкрајинска влада пдлушује већинпм гласпва присутних шланпва Ппкрајинске владе.
О утврђиваоу предлпга прпграмских, развпјних и планских дпкумената , предлпга
ппкрајинских скупщтинских пдлука, утврђиваоу предлпга бучета и заврщнпг рашуна, привременпг
финансираоа и утврђиваоу извещтаја п свпм раду кпји ппднпси Скупщтини, Ппкрајинска влада
пдлушује већинпм гласпва свих шланпва Ппкрајинске владе.
У слушају да Ппкрајинска влада има паран брпј шланпва, пдлука п питаоима из става 3.
пвпг шлана је дпнета акп за оу гласа најмаое пплпвина свих шланпва Ппкрајинске владе, ппд
услпвпм да је за пдлуку гласап председник Ппкрајинске владе.

Члан 28.
Председник, пптпредседник и шлан Ппкрајинске владе не пдгпварају за мищљеое изнетп
на седници Ппкрајинске владе, Скупщтине или за гласаое на седници Ппкрајинске владе.
Члан 29.
Нашин рада и пдлушиваоа Ппкрајинске владе ближе се уређују Ппслпвникпм.
Члан 30.
Ппред српскпг језика, ћирилишкпг писма, Ппкрајинска влада у свпм раду пбезбеђује
равнпправну службену упптребу мађарскпг, слпвашкпг, хрватскпг, румунскпг и русинскпг језика и
оихпвих писама, у складу са закпнпм.

Службена упптреба језика и писама наципналних маоина-наципналних заједница из става
1. пвпг шлана нарпшитп ппдразумева правп шлана Ппкрајинске владе да се кпристи свпјим
матероим језикпм у писанпм и усменпм пбраћаоу Ппкрајинскпј влади, кап и да му се акта за
седнице Ппкрајинске владе дпстављају на тпм језику.
Правп из става 2. пвпг шлана пбезбеђује се на благпвремени захтев шлана Ппкрајинске
владе у складу са Ппслпвникпм.
6. НАДЛЕЖНПСТ ППКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ
Члан 31.
Ппкрајинска влада предлаже Скупщтини:
1. ппкрајинске скупщтинске пдлуке и друга ппщта акта;
2. бучет и заврщни рашун АП Впјвпдине;
3. стратегије, прпграмске, планске и развпјне дпкументе из надлежнпсти АП Впјвпдине у
складу са закпнпм и Статутпм;
4. закљушиваое сппразума са пдгпварајућим теритпријалним заједницама других држава.

Члан 32.
Ппкрајинска влада:
1. изврщава закпне акп је за тп пвлащћена;
2. изврщава ппкрајинске скупщтинске пдлуке и друга ппщта акта Скупщтине;
3. на захтев Скупщтине, надлежнпг раднпг тела или председника Скупщтине даје мищљеое на
предлпг ппкрајинске скупщтинске пдлуке или ппщтег акта кпји је Скупщтини ппднеп други
предлагаш;
4. дпнпси ппкрајинске уредбе, пдлуке и друга ппщта акта ради изврщаваоа закпна и ппкрајинских
скупщтинских пдлука, укпликп је за тп пвлащћена закпнпм или ппкрајинскпм скупщтинскпм
пдлукпм;
5. предузима ппсебне мере и активнпсти у слушају ппстпјаоа знашајније несразмерне
заступљенпсти припадника наципналних маоина-наципналних заједница у ппкрајинским
прганима и службама кпје пснива АП Впјвпдина;
6. даје сагласнпст на прпграме и планпве јавних предузећа, устанпва и других прганизација шији је
псниваш АП Впјвпдина;
7. предузима мере за спрпвпђеое прпграмских, развпјних и планских дпкумената кпје је дпнела
Скупщтина;
8. ппставља и разрещава ппкрајинске функципнере кпје не бира Скупщтина;
9. заступа АП Впјвпдину кап правнп лице, и при тпме врщи права и пбавезе кпје АП Впјвпдина има
кап псниваш јавних предузећа и устанпва у складу са закпнпм;
10. пбразује струшна тела за пбављаое пдређених ппслпва из надлежнпсти АП Впјвпдине и
именује и разрещава оихпве шланпве;
11. пбразује струшне и друге службе за пбављаое ппслпва у свпм делпкругу, у складу са закпнпм,
Статутпм и ппкрајинскпм скупщтинскпм пдлукпм;

12. именује, пднпснп предлаже директпре, шланпве управних и надзпрних пдбпра фпндпва,
устанпва и других прганизација, у складу са закпнпм;
13. управља и распплаже јавнпм свпјинпм АП Впјвпдине у складу са закпнпм п шему редпвнп
извещтава Скупщтину, најкасније дп истека првпг квартала текуће гпдине за претхпдну гпдину;
14. усмерава и усклађује рад ппкрајинских пргана управе и врщи надзпр над оихпвим радпм;
15. надзире рад привредних друщтава и устанпва кпје врще јавна пвлащћеоа и друге ппслпве у
питаоима пд ппкрајинскпг знашаја, а шији је псниваш АП Впјвпдина;
16. дпнпси ппщте акте и предузима мере из надлежнпсти Скупщтине у слушају елементарних
неппгпда и у другим ванредним ситуацијама, ради птклаоаоа тих ванредних ситуација, у складу
са закпнпм, акп Скупщтина не мпже благпвременп да се састане;
17. ппднпси редпван гпдищои извещтај п раду Скупщтини, а на оен захтев и ванредне извещтаје
п раду;
18. дпнпси Ппслпвник;
19. рещава сукпб надлежнпсти између пргана и прганизација ппкрајинске управе, других
прганизација и служби АП Впјвпдине;
20. пдлушује п изузећу рукпвпдилаца пргана и прганизација ппкрајинске управе, других
прганизација и служби АП Впјвпдине;
21. ппнищтава или укида сваки ппщти или ппјединашни акт пргана и прганизација ппкрајинске
управе кпји није у складу са закпнпм, Статутпм или ппкрајинскпм скупщтинскпм пдлукпм у пквиру
надзпра над радпм пргана и прганизација ппкрајинске управе, на нашин утврђен закпнпм, сатутпм
и ппкрајинскпм скупщтинскпм пдлукпм;
22. врщи друге ппслпве утврђене закпнпм, Статутпм и ппкрајинскпм скупщтинскпм пдлукпм.
Члан 33.
Ппкрајинска влада мпже да пбразује струшне и друге службе за ппслпве из свпје
надлежнпсти за свпје пптребе или за заједнишке ппслпве за све или ппједине пргане, и прпписује
оихпву прганизацију и делпкруг.
Службпм рукпвпди директпр, кпга ппставља и разрещава Ппкрајинска влада на предлпг
председника Ппкрајинске владе, акп ппсебним прпписпм није другашије пдређенп.

Члан 34.
Ппкрајинска влада ппднпси Скупщтини редпван гпдищои извещтај п свпм раду за
прптеклу гпдину најкасније дп истека првпг квартала текуће гпдине.
На захтев Скупщтине, Ппкрајинска влада је дужна да јпј ппднесе ванредни извещтај п свпм
раду.
7. АКТИ ППКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ
Члан 35.
Ппкрајинска влада дпнпси ппкрајинске уредбе, пдлуке, преппруке, наредбе, упутства,
рещеоа, правилнике и закљушке.
Члан 36.

Ппкрајинскпм уредбпм се уређују пдређена питаоа за изврщаваое закпна, ппкрајинских
скупщтинских пдлука, акп је за тп Ппкрајинска влада пвлащћена закпнпм, статутпм или
ппкрајинскпм скупщтинскпм пдлукпм.
Одлукпм се пбразују ппвремена радна тела Ппкрајинске владе, пбразују се струшне и друге
службе за пбављаое ппслпва из делпкруга Ппкрајинске владе или за заједнишке ппслпве за све
или ппједине пргане ппкрајинске управе и уређују друга питаоа за кпја је пвлащћена закпнпм или
ппкрајинскпм супщтинскпм пдлукпм.
Преппрукпм се изражава мищљеое п ппјединим питаоима пд ппщтег интереса и нашину
рещаваоа ппјединих прпблема и предлаже нашин и мере кпје треба предузети ради рещаваоа
ппјединих питаоа.
Наредбпм се, ради изврщаваоа ппјединих пдредби закпна и других прпписа, наређује или
забраоује ппступаое у пдређенпм слушају кпји има ппщти знашај.
Упутствпм се прпписује нашин ппступаоа пргана и прганизација ппкрајинске управе,
других прганизација и служби АП Впјвпдине у изврщаваоу ппјединих пдредаба прпписа
Скупщтине и Ппкрајинске владе.
Рещеоем се пдлушује п именпваоима, ппстављеоима и разрещеоима, у ппјединашним
управним стварима, п даваоу сагласнпсти на ппщте и друге акте пргана и прганизација акп је
таква сагласнпст предвиђена оихпвим пснивашким актпм, укидаоу и ппнищтаваоу прпписа и
других ппщтих аката пргана ппкрајинске управе, и п другим питаоима из надлежнпсти
Ппкрајинске владе.
Правилникпм се разрађују ппједине пдредбе ппкрајинских скупщтинских пдлука и других
аката Скупщтине и Ппкрајинске владе.
Закљушкпм се пдлушује п питаоима прибављаоа, управљаоа и распплагаоа импвинпм АП
Впјвпдине, п пдређеним питаоима унутращое прганизације, метпда рада и пднпса у
Ппкрајинскпј влади, утврђују нашелни ставпви и смернице за рад пргана и прганизација
ппкрајинске управе и струшних и других служби и заузимају ставпви п другим питаоима из
надлежнпсти Ппкрајинске владе п кпјима се не пдлушује другим актима.
Члан 37.
Ппкрајинске уредбе и други ппщти акти Ппкрајинске владе пбјављују се у "Службенпм
листу Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине", пре ступаоа на снагу.
Остали акти Ппкрајинске владе, пбјављују се у "Службенпм листу Аутпнпмне ппкрајине
Впјвпдине" акп такп пдлуши Ппкрајинска влада приликпм дпнпщеоа акта.
8. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 38.

Стална и ппвремена радна тела, струшне службе и друге прганизације кпје је пбразпвала
Влада Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине дп ступаоа на снагу пве пдлуке, настављају да раде према
важећим прпписима дп оихпвпг усаглащаваоа са Статутпм, пвпм пдлукпм и Ппслпвникпм.
Члан 39.
Ппкрајинска влада је дужна да у рпку пд 60 дана пд дана ступаоа на снагу пве пдлуке
дпнесе Ппслпвник.
Члан 40.
Ступаоем на снагу пве пдлуке престаје да важи Ппкрајинска скупщтинска пдлука п Влади
Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине ("Службени лист АПВ" брпј 4/2010).
Члан 41.
Ова пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у "Службенпм листу
Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине".
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