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На основу члана 69. Статута Аутономне Покрајине Војводине 

("Службени лист АПВ" бр. 17/09) Скупштина Аутономне Покрајине 
Војводине на седници одржаној 14.12.2009. године донела је 
 

ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ 
О СПРОВОЂЕЊУ СТАТУТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

 
 

Примена Статута Аутономне Покрајине Војводине 
 

Члан 1. 
 
Статут Аутономне Покрајине Војводине (у даљем тексту: Статут) 
примењује се након проглашења и објављивања у „Службеном листу 
Аутономне Покрајине Војводине“, ако у погледу примене појединих 
његових одредаба овом покрајинском скупштинском одлуком није 
другачије одређено. 
 
Примена одредаба Статута о органима Аутономне Покрајине 

Војводине 
 

Члан 2. 
 
Скупштина Аутономне Покрајине Војводине (у даљем тексту: 
Скупштина) наставља са радом у досадашњем саставу до престанка 
мандата и врши послове у складу са важећим прописима.  
 

Члан 3. 
 
Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине (у даљем тексту: 
Извршно веће) наставља са радом у досадашњем саставу и врши 
послове у складу са важећим прописима под називом Влада Аутономне 
Покрајине Војводине (у даљем тексту: Влада) 
 
Председник, потпредседници и чланови Извршног већа настављају са 
радом као председник, потпредседници и чланови Владе. 
 

Члан 4. 
 
Покрајински органи управе, покрајинске организације и службе 
настављају са радом под досадашњим називом и врше послове у 
складу са важећим прописима до њиховог усклађивања са законом и 
Статутом. 
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Усклађивање назива важећих прописа 
 

Члан 5. 
 
Одлуке које је Скупштина донела у оквиру своје надлежности 
настављају да се примењују као покрајинске скупштинске одлуке и 
то: 

1. Одлука о организацији и начину рада Извршног већа Аутономне 
Покрајине Војводине («Службени лист АПВ», број 10/92, 01/95, 
03/02, 23/02, 17/03) као Покрајинска скупштинска одлука о 
организацији и начину рада Извршног већа Аутономне 
Покрајине Војводине; 

2. Одлука о вишејезичким обрасцима извода из матичних књига и 
о начину уписа у исте («Службени лист АПВ», број 01/01, 08/03) 
као Покрајинска скупштинска одлука о вишејезичким обрасцима 
извода из матичних књига и о начину уписа у исте; 

3. Одлука о полагању класификационог испита, пријемног испита 
односно испита за проверу склоности и способности за упис на 
вишу школу и факултет на језицима народности («Службени 
лист АПВ», број 05/01) као Покрајинска скупштинска одлука о 
полагању класификационог испита, пријемног испита односно 
испита за проверу склоности и способности за упис на вишу 
школу и факултет на језицима народности; 

4. Одлука о покрајинској управи («Службени лист АПВ», број 
21/02, 16/08) као Покрајинска скупштинска одлука о 
покрајинској управи; 

5. Одлука о употреби историјског знамења Аутономне Покрајине 
Војводине («Службени лист АПВ», број 10/02) као Покрајинска 
скупштинска одлука о употреби историјског знамења Аутономне 
Покрајине Војводине; 

6. Одлука о начину рада студентских центара са седиштем на 
територији Аутономне Покрајине Војводине («Службени лист 
АПВ», број 18/02, 08/06, 19/06) као Покрајинска скупштинска 
одлука о начину рада студентских центара са седиштем на 
територији Аутономне Покрајине Војводине; 

7. Одлука о  Покрајинском омбудсману ("Службени лист АПВ", број 
23/02, 5/04, 16/05) као Покрајинска скупштинска одлука о 
Покрајинском омбудсману; 

8. Одлука о ближем уређивању појединих питања службене 
употребе језика и писама националних мањина на територији 
Аутономне Покрајине Војводине  («Службени лист АПВ», број 
08/03, 09/03) као  Покрајинска скупштинска одлука о ближем 
уређивању појединих питања службене употребе језика и 
писама националних мањина на територији Аутономне 
Покрајине Војводине; 
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9. Одлука о испиту из страног језика и језика националне мањине 
за рад у органима управе  («Службени лист АПВ», број 14/03, 
02/06) као Покрајинска скупштинска одлука о испиту из страног 
језика и језика националне мањине за рад у органима управе; 

10.Одлука о Војвођанској академији наука и уметности ("Службени 
лист АПВ", број 15/03) као Покрајинска скупштинска одлукa о 
Војвођанској академији наука и уметности; 

11.Одлука о застави Аутономне Покрајине Војводине ("Службени 
лист АПВ", број 2/04) као Покрајинска скупштинска одлука о 
застави Аутономне Покрајине Војводине; 

12.Одлука о обављању послова правне заштите имовинских права 
и интереса Аутономне Покрајине Војводине («Службени лист 
АПВ», број 10/04, 16/05) као Покрајинска скупштинска одлука о 
обављању послова правне заштите имовинских права и 
интереса Аутономне Покрајине Војводине; 

13.Одлука о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине 
Војводине («Службени лист АПВ», број 12/04, 20/08, 05/09) као 
Покрајинска скупштинска одлука о избору посланика у 
Скупштину Аутономне Покрајине Војводине; 

14.Одлука о изборним јединицама за избор посланика у Скупштину 
Аутономне Покрајине Војводине («Службени лист АПВ», број 
12/04) као Покрајинска скупштинска одлука о изборним 
јединицама за избор посланика у Скупштину Аутономне 
Покрајине Војводине; 

15.Одлука о равноправности полова («Службени лист АПВ», број 
14/04) као Покрајинска скупштинска одлука о равноправности 
полова; 

16. Одлука о правима посланика у Скупштини Аутономне Покрајине 
Војводине («Службени лист АПВ», број 07/05, 04/07) као 
Покрајинска скупштинска одлука о  правима посланика у 
Скупштини Аутономне Покрајине Војводине 

17.Одлука о покрајинским административним таксама («Службени 
лист АПВ», број 10/05, 09/06, 14/07) као Покрајинска 
скупштинска одлука о покрајинским административним таксама; 

18.Одлука о покрајинским службеницима («Службени лист АПВ», 
број 05/07, 08/07, 05/09, 09/09) као Покрајинска скупштинска 
одлука о  покрајинским службеницима; 

19. Одлука о платама лица која бира и именује Скупштина 
Аутономне Покрајине Војводине («Службени лист АПВ», број 
24/08) као Покрајинска скупштинска одлука о  платама лица 
које бира и именује Скупштина Аутономне Покрајине Војводине; 

20. Одлука о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2009. 
годину („Службени лист АПВ“, број 04/09,14/09) као 
Покрајинска скупштинска одлука о буџету Аутономне Покрајине 
Војводине за 2009. годину. 

 
Одлуке Скупштине које нису наведене у ставу 1. овог члана 
настављају да се примењују под досадашњим називима. 
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Члан 6. 
 
Одлуке које је Извршно веће донело у оквиру своје надлежности 
настављају да се примењују као покрајинске уредбе и то: 
 

1. Одлука о посебним облицима социјалне заштите у Аутономној 
Покрајини Војводини («Службени лист АПВ», број 17/02) као 
Покрајинска уредба о посебним облицима социјалне заштите у 
Аутономној Покрајини Војводини; 

2. Одлука о платама именованих, постављених и запослених лица 
у покрајинским органима, организацијама, службама и 
дирекцијама («Службени лист АПВ», број 19/05, 09/06, 03/07, 
24/08) као Покрајинска уредба о платама именованих, 
постављених и запослених лица у покрајинским органима, 
организацијама, службама и дирекцијама. 

3. Одлука о оцењивању покрајинских службеника («Службени лист 
АПВ», број 17/07) као Покрајинска уредба о оцењивању 
покрајинских службеника; 

4. Одлука о начелима за унутрашњу организацију и 
систематизацију радних места у покрајинским органима 
(«Службени лист АПВ», број 17/07, 19/07, 21/07) као 
Покрајинска уредба о начелима за унутрашњу организацију и 
систематизацију радних места у покрајинским органима; 

5. Одлука о поступку и начину расписивања и спровођења 
интерног огласа и конкурса ради попуњавања радних места 
(«Службени лист АПВ», број 17/07) као Покрајинска уредба о 
поступку и начину расписивања и спровођења интерног огласа 
и конкурса ради попуњавања радних места; 

6. Одлука о разврставању радних места у покрајинским органима 
(«Службени лист АПВ», број 17/07, 21/07, 07/09) као 
Покрајинска уредба о разврставању радних места у 
покрајинским органима; 

7. Одлука о накнадама и другим примањима покрајинских 
службеника и намештеника («Службени лист АПВ», број 08/08) 
као Покрајинска уредба о накнадама и другим примањима 
покрајинских службеника и намештеника; 

8. Одлука о остваривању права на накнаду и висину накнаде за 
рад у одборима, комисијама и другим радним телима 
(«Службени лист АПВ», број 07/09) као Покрајинска уредба о 
остваривању права на накнаду и висину накнаде за рад у 
одборима, комисијама и другим радним телима. 

 
 
Одлуке Извршног већа које нису наведене у ставу 1. овог члана 
настављају да се примењују под досадашњим називима.  
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Члан 7. 
 
Друга општа и појединачна акта Скупштине и Извршног већа, изузев 
прописа наведених у чл. 5. и 6. ове покрајинске скупштинске одлуке, 
настављају да се примењују као општа и појединачна акта Скупштине, 
односно Владе.  

 
Рокови за усклађивање односно, доношење прописа 

 
Члан 8. 

 
Усклађивање покрајинских прописа са Уставом, законом и Статутом 
извршиће се у року од шест месеци од дана ступања на снагу ове 
покрајинске скупштинске одлуке. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Скупштини, о начину рада и 
избора Савета националних заједница Скупштине, о Влади и о 
покрајинској управи, донеће се у року од три месеца од дана ступања 
на снагу ове покрајинске скупштинске одлуке.  
Пословник Скупштине и Владе донеће се у року од 30 дана од дана 
ступања на снагу покрајинских скупштинских одлука из става 2. овог 
члана. 
 

Члан 9. 
 
Покрајинску скупштинску одлуку о избору и престанку мандата 
посланика, начину омогућавања сразмерне заступљености 
националних заједница и образовања изборних јединица Скупштина 
ће донети најкасније у року од годину дана пре расписивања нових 
покрајинских избора.  
 

Прелазне одредбе 
 

Члан 10.  
 
Влада и Секретаријат Владе настављају да до 31. децембра 2009. 
године извршавају расходе планиране Одлуком о буџету Аутономне 
Покрајине Војводине за 2009. годину («Службени лист АПВ» бр. 4/09 
и 14/09) у разделу под називом: „Извршно веће Аутономне Покрајине 
Војводине“, односно „Секретаријат Извршног већа Аутономне 
Покрајине Војводине“. 

 
Престанак важења Одлуке 

 
Члан 11. 

 
Даном ступања на снагу ове покрајинске скупштинске одлуке престаје 
да важи Одлука о спровођењу Статута Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“ бр. 17/91, 14/92). 
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Завршна одредба 

 
Члан 12. 

 
Ова покрајинска скупштинска одлука ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.  
 
 
 

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине 
 
 
01 Број:010-1/08 
Нови Сад, 14. децембра 2009.године 
 
 
 
 

Председник 
Скупштине АП Војводине, 
Егереши Шандор,ср. 


