
ODLUKA 

O OBRAZOVANJU POKRAJINSKOG SAVETA ZA 
BEZBEDNOST 

("Sl. list AP Vojvodine", br. 54/2014 i 43/2016) 

  

I OPŠTE ODREDBE  

Član 1  

Obrazuje se Pokrajinski savet za bezbednost (u daljem tekstu: Savet) kao savetodavno-
stručno telo u okviru sistema bezbednosti Republike Srbije.  

Savet se obrazuje u cilju unapređenja prevencije na suzbijanju kriminaliteta, podizanja 
bezbednosne kulture građana, poboljšanja ukupne bezbednosti građana, kao i stalne 
procene bezbednosti stanja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini (u daljem tekstu: Pokrajina).  

II ZADACI I SREDSTVA ZA RAD SAVETA  

Član 2  

U ostvarivanju ciljeva zbog kojih se obrazuje Savet ima sledeće zadatke:  

1. vrši odgovarajuće procene bezbednosnog ambijenta na nivou Pokrajine.  

2. donosi smernice za akciono delovanje na prevenciji i cilju suzbijanja kriminala na nivou 
Pokrajine.  

3. vrši procenu potrebnih resursa za realizaciju svojih aktivnosti i predlaže način za njihovo 
obezbeđivanje,  

4. pruža pomoć organima lokalne samouprave na unapređenju bezbednosti,  

5. najmanje jednom godišnje podnosi izveštaj Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine o 
svom radu i proceni bezbednosnog ambijenta na nivou Pokrajine.  

Član 3  

Sredstva za rad Saveta obezbeđuju se iz:  

1. Budžetskih sredstava;  

2. Donacija;  

3. Drugih izvora u skladu sa zakonom.  

III SASTAV I NAČIN RADA SAVETA  



Član 4  

Savet ima predsednika, zamenika predsednika i petnaest članova. 

Predsednik Saveta je predsednik Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.  

Zamenik predsednika Saveta je potpredsednik Pokrajinske vlade.  

Članovi Saveta su:  

- Pokrajinski zaštitnik građana - Ombudsman,  

- Članovi Pokrajinske vlade. - Pokrajinski sekretari za: obrazovanje, upravu i nacionalne 
zajednice; međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu; zdravstvo, socijalnu politiku i 
demografiju; urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine;  

- Šest poslanika Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine s tim da su četiri člana Odbora 
za bezbednost Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine/ predsednik i tri člana Odbora/;  

- Tri člana Ministarstva unutrašnjih poslova.  

Mandat predsednika, zamenika predsednika i članova Saveta traje četiri godine.  

Član 5  

U radu Saveta učestvuju i predstavnici međunarodnih institucija, vladinih i nevladinih 
organizacija, predstavnici Nacionalnih saveta nacionalnih manjina i verskih zajednica sa 
teritorije Pokrajine, na način utvrđen Poslovnikom o radu Saveta.  

Član 6  

Način rada Saveta uređuje se Poslovnikom o radu Saveta.  

Član 7  

Stručne i administrativne poslove i potrebe Saveta obavlja Služba Skupštine Autonomne 
pokrajine Vojvodine.  

Član 8  

Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine imenovaće članove Saveta nakon stupanja na 
snagu ove Odluke.  

IV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

Član 9  

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o obrazovanju Pokrajinskog saveta 
za bezbednost ("Službeni list APV", br. 4/05, 27/09 i 9/11).  

Član 10  



Savet imenovan Odlukom o imenovanju članova Pokrajinskog saveta za bezbednost 
("Službeni list APV", br. 25/2012) nastavlja sa radom do imenovanja novih članova Saveta.  

Član 11  

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu 
Autonomne pokrajine Vojvodine".  

  

Samostalni član Odluke o izmenama i dopunama  
Odluke o obrazovanju Pokrajinskog saveta za bezbednost  

("Sl. list AP Vojvodine", br. 43/2016)  

Član 2  

Ova odluka objaviće se u "Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine".  

 



На основу члана 31. Статута Аутономне покрајине Војводине("Службени лист АПВ", 
бр. 20./2014.), и члана 7. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о Скупштини 
Аутономне покрајине Војводине (Службени лист АПВ", бр. 28/2014), Скупштина 
Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 23. децембра 2014. године, 
донела је: 

ОДЛУКУ О ОБРАЗОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ 

Одлука је објављена у "Службеном листу АПВ", бр. 54/2014 
од 23.12.2014. године, а ступила је на снагу 31.12.2014. 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Образује се Покрајински савет за безбедност (у даљем тексту: Савет) као 
саветодавно-стручно тело у оквиру система безбедности Републике Србије. 

Савет се образује у циљу унапређења превенције на сузбијању криминалитета, 
подизања безбедносне културе грађана, побољшања укупне безбедности грађана, као 
и сталне процене безбедности стања у Аутономној покрајини Војводини (у даљем 
тексту: Покрајина). 

II ЗАДАЦИ И СРЕДСТВА ЗА РАД САВЕТА 

Члан 2. 

У остваривању циљева због којих се образује Савет има следеће задатке: 
1. врши одговарајуће процене безбедносног амбијента на нивоу Покрајине. 
2. доноси смернице за акционо деловање на превенцији и циљу сузбијања 

криминала на нивоу Покрајине. 
3. врши процену потребних ресурса за реализацију својих активности и предлаже 

начин за њихово обезбеђивање, 
4. пружа помоћ органима локалне самоуправе на унапређењу безбедности, 
5. најмање једном годишње подноси извештај Скупштини Аутономне покрајине 

Војводине о свом раду и процени безбедносног амбијента на нивоу Покрајине. 

Члан 3. 

Средства за рад Савета обезбеђују се из: 
1. Буџетских средстава; 
2. Донација; 
3. Других извора з складу са законом. 

III САСТАВ И НАЧИН РАДА САВЕТА 

Члан 4. 

Савет има председника, заменика председника и четрнаест чланова. 
Председник Савета је председник Скупштине Аутономне покрајине Војводине. 
Заменик председника Савета је потпредседник Покрајинске владе. 
Чланови Савета су: 
- Покрајински заштитник грађана- Омбудсман, 
- Чланови Покрајинске владе.- Покрајински секретари за: образовање, управу и 

националне заједнице; међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу; здравство, 
социјалну политику и демографију; урбанизам, градитељство и заштиту животне 
средине; 

- Шест посланика Скупштине Аутономне покрајине Војводине с тим да су четири 
члана Одбора за безбедност Скупштине Аутономне покрајине Војводине/ председник 
и три члана Одбора/; 

- Три члана Министарства унутрашњих послова. 



Мандат председника, заменика председника и чланова Савета траје четири године. 

Члан 5. 

У раду Савета учествују и представници међународних институција, владиних и 
невладиних организација, представници Националних савета националних мањина и 
верских заједница са територије Покрајине, на начин утврђен Пословником о раду 
Савета. 

Члан 6. 

Начин рада Савета уређује се Пословник ом о раду Савета. 

Члан 7. 

Стручне и административне послове и потребе Савета обавља Служба Скупштине 
Аутономне покрајине Војводине. 

Члан 8. 

Скупштина Аутономне покрајине Војводине именоваће чланове Савета након 
ступања на снагу ове Одлуке. 

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 9. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о образовању Покрајинског 
савета за безбедност ("Службени .лист АПВ " , бр. 4/05, 27/09 и 9/11). 

Члан 10. 

Савет именован Одлуком о именовању чланова Покрајинског савета за безбедност 
("Службени лист АПВ " бр. 25/2012) наставља са радом до именовања нових чланова 
Савета. 

Члан 11. 

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

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 
01 Број: 020-33/14 
Нови Сад, 23. децембар 2014. године 

Потпредседник 
Скупштине АП Војводине 

Ана Томанова Маканова, с.р. 
  

  
На основу члана 31. Статута Аутономне покрајине Војводине ("Службени лист АПВ" 

број: 20/2014) и члана 7. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о Скупштини 
Аутономне покрајине Војводине ("Службени лист АПВ" број 28/2014), Скупштина 
Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 18. јула 2016. године, донела је 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ САВЕТА ЗА 
БЕЗБЕДНОСТ 

Одлука је објављена у "Службеном листу АПВ", бр. 43/2016 
од 18.7.2016. године. 

Члан 1. 

У Одлуци о образовању Покрајинског савета за безбедност ("Службени лист АПВ", 
број 54/2014) у члану 4. став 1. мења се и гласи: 

"Члан 4. 

Савет има председника, заменика председника и петнаест чланова." 



Члан 2. 

Ова одлука објавиће се у "Службеном листу Аутономне покрајине Војводине". 
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

01 Број: 020-33/14 
Нови Сад 18. јул 2016. године 

Председник 
Скупштине Ап Војводине 

Иштван Пастор, с.р. 
(Pásztor István, s.k.) 

 


