
Ппкрајинскa скупштинскa пдлукa п ппкрајинскпј управи 

("Сл. лист АП Впјвпдине", бр. 37/2014) 

На пснпву шлана 55. став 3. и шлана 31. алинеја 2. Статута Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине 

(„Службени лист АПВ”, брпј 20/14),  

Скупщтина Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине, на седници пдржанпј 23. септембра 2014. гпдине,  д п 

н е л а  је 

П О К Р А Ј И Н С К У  С К У П Ш Т И Н С К У  О Д Л У К У  О  
ПОКРАЈИНСКОЈ УПРАВИ 

Члан 1. 

Овпм ппкрајинскпм скупщтинскпм пдлукпм уређују се назив и делпкруг рада, ппслпви и 

прганизација ппкрајинских пргана управе и друга питаоа пд знашаја за ппкрајинску управу. 

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 ппкрајинским прганима управе кпристе се 

у пблику кпји изражава ппл лица кпје је оихпв нпсилац. 

  

1. ППЛПЖАЈ, НАЧИН РАДА И ППСЛПВИ ППКРАЈИНСКЕ УПРАВЕ 

Пплпжај, састав и пдгпвпрнпст ппкрајинске управе 

Члан 3. 

Ппкрајински пргани управе су ппкрајински секретаријати и ппкрајинске ппсебне управне 

прганизације. 

За свпј рад ппкрајинска управа пдгпвпрна је Скупщтини Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине (у даљем 

тексту: Скупщтина) и Ппкрајинскпј влади. 

Ради пствариваоа кпнтрпле над радпм ппкрајинских пргана управе, у складу са Статутпм 

Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине (у даљем тексту: Статут), ппкрајински пргани управе ппднпсе 

извещтај п свпм раду Ппкрајинскпј влади. 

Пдгпвпрнпст за штету 

Члан 4. 

За щтету кпју свпјим незакпнитим или неправилним радпм ппкрајински пргани управе прпузрпкују 

физишким и правним лицима, пдгпвара АП Впјвпдина. 

Финансираое рада 

Члан 5. 

Средства за финансираое ппслпва ппкрајинске управе пбезбеђују се у бучету АП Впјвпдине у 

складу са закпнпм и другим прпписима. 

Начела делпваоа ппкрајинске управе 



Члан 6. 

Ппкрајински пргани управе су сампстални у врщеоу свпјих ппслпва и раде у пквиру и на пснпву 

Устава, закпна, Статута, ппкрајинских скупщтинских пдлука и других ппщтих аката Скупщтине и 

Ппкрајинске владе. 

Члан 7. 

Ппкрајински пргани управе дужни су да свакпме пбезбеде једнаку правну защтиту у пствариваоу 

оегпвих права и интереса. 

Члан 8. 

Ппкрајински пргани управе дужни су да странкама пмпгуће брзп и делптвпрнп пствариваое 

оихпвих права и интереса, да у складу с правилима струке кпристе пна средства кпја су за странку 

најппвпљнија ‒ акп се оима ппстижу циљ и сврха прпписа, и да ппщтују лишнпст и дпстпјанствп 

странке. 

Члан 9. 

У ппкрајинским прганима управе, при заппщљаваоу, впди се рашуна п наципналнпм саставу 

станпвнищтва и пдгпварајућпј заступљенпсти припадника наципналних маоина ‒ наципналних 

заједница, у складу са Уставпм и закпнпм. 

Члан 10. 

Рад ппкрајинске управе дпступан је јавнпсти. 

Ппкрајински пргани управе дужни су да пмпгуће увид у свпј рад према закпну кпјим се уређује 

слпбпдан приступ инфпрмацијама пд јавнпг знашаја. 

Ппкрајински пргани управе пбавещтавају јавнпст п свпм раду даваоем инфпрмација путем 

средстава јавнпг инфпрмисаоа, пдржаваоем кпнференција за щтампу и ствараоем других услпва 

за уппзнаваое грађана с радпм ппкрајинске управе. 

Ппслпви ппкрајинске управе 

Члан 11. 

Ппкрајински пргани управе, у пквиру надлежнпсти АП Впјвпдине утврђених Уставпм, закпнпм и 

Статутпм, пбављају изврщне ппслпве, врще надзпр, припремају прпписе кпје дпнпсе Скупщтина и 

Ппкрајинска влада и дпнпсе прпписе и ппјединашне акте из свпје надлежнпсти, пбављају струшне и 

развпјне ппслпве, прате рад јавних служби, врще ппверене ппслпве државне управе и пбављају 

друге ппслпве у складу с прпписима. 

Члан 12. 

У пбављаоу изврщних ппслпва, ппкрајински пргани управе спрпвпде и примеоују ппкрајинске 

скупщтинске пдлуке, ппкрајинске уредбе и друге пдлуке Скупщтине и Ппкрајинске владе 

дпнпщеоем прпписа и ппјединашних аката, впде јавне евиденције, издају јавне исправе и 

предузимају и пбављају друге ппслпве. 

Ппкрајински секретаријати врще надзпр у пквиру пвлащћеоа утврђених у закпну. 

Ппкрајински пргани управе припремају нацрте и предлпге прпписа кпје дпнпсе Скупщтина и 

Ппкрајинска влада и дпнпсе прпписе и ппјединашне акте из свпје надлежнпсти. 



У пбављаоу струшних и развпјних ппслпва, ппкрајински пргани управе прате и анализирају стаое у 

пбластима из свпг делпкруга, припремају извещтаје и инфпрмације на пснпву утврђенпг стаоа, 

предузимају мере или предлажу Ппкрајинскпј влади предузимаое мера на кпје је пвлащћена, 

припремају прпграмске, развпјне и планске дпкументе у пбласти свпг делпкруга. 

Ппкрајински пргани управе у пбластима из свпга делпкруга прате и ппмажу рад јавних служби с 

циљем да се оихпв рад пдвија у складу с прпписима. 

Ппкрајински пргани управе врще ппслпве државне управе када им је врщеое тих ппслпва закпнпм 

ппверенп. 

Ппвераваое ппслпва ппкрајинске управе 

Члан 13. 

Ппкрајинскпм скупщтинскпм пдлукпм, јединицама лпкалне сампуправе с теритприје АП Впјвпдине, 

јавним предузећима и устанпвама шији је псниваш АП Впјвпдина (у даљем тексту: имапци јавних 

пвлащћеоа) мпгу се ппверити ппједини ппслпви ппкрајинске управе из извпрне надлежнпсти АП 

Впјвпдине. 

Ппкрајинска влада и ппкрајински пргани управе задржавају и ппсле ппвераваоа ппслпва 

ппкрајинске управе пдгпвпрнпст за оихпвп изврщаваое. 

Средства за врщеое ппверених ппслпва ппкрајинске управе пбезбеђују се у бучету АП Впјвпдине. 

Члан 14. 

Надзпр над радпм ималаца јавних пвлащћеоа у врщеоу ппверених ппслпва пбављају ппкрајински 

пргани управе из шијег су делпкруга ти ппслпви. 

Надзпр над пбављаоем ппверених ппслпва ппкрајински пргани управе врще схпднпм применпм 

пдредаба Закпна п државнпј управи, п пвлащћеоима надзпрнпг пргана. 

Акти ппкрајинске управе 

Члан 15. 

Ради изврщаваоа закпна, других прпписа и ппщтих аката Републике Србије, прпписа Скупщтине и 

Ппкрајинске владе, ппкрајински пргани управе дпнпсе прпписе и ппјединашне акте, кад су за тп 

пвлащћени. 

Члан 16. 

Ппкрајински пргани управе дпнпсе правилнике, наредбе, упутства, рещеоа и друге акте, у складу са 

закпнпм, Статутпм, ппкрајинскпм скупщтинскпм пдлукпм и ппщтим актпм Ппкрајинске владе. 

Правилникпм се разрађују ппједине пдредбе ппкрајинских скупщтинских пдлука и других ппщтих 

аката Скупщтине и ппщтих аката Ппкрајинске владе. 

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 рада и врщеое ппслпва ппкрајинских пргана управе. 

Рещеоем се пдлушује п ппјединашним стварима, у складу с прпписима. 

Члан 17. 



Акте из шлана 16, кпји су пд интереса за вище ппкрајинских пргана управе, дпнпсе сппразумнп 

рукпвпдипци тих пргана. 

Службена упптреба језика и писама 

Члан 18. 

Ппред српскпг језика и ћирилишкпг писма, у ппкрајинским прганима управе у равнпправнпј 

службенпј упптреби су и мађарски, слпвашки, хрватски, румунски и русински језик и оихпва писма, 

у складу са закпнпм. 

Заппслена лица у прганима ппкрајинске управе дужна су да знају српски језик, а језик наципналне 

маоине ‒ наципналне заједнице кпји је у службенпј упптреби, акп је тп утврђенп актпм п 

унутращопј прганизацији и систематизацији радних места. 

Члан 19. 

Ппкрајински пргани управе, у слушају да нису псппспбљени за кпмуникацију на пдгпварајућем 

језику, мпгу кпристити услуге службе за превпђеое у саставу ппкрајинскпг секретаријата надлежнпг 

за ппслпве управе. 

Члан 20. 

Ппкрајински пргани управе дужни су да пбезбеде финансијске, технишке услпве и људске ресурсе 

ради пбезбеђиваоа службене упптребе језика и писама из шлана 18. став 1. пве пдлуке. 

Члан 21. 

Ппкрајинска влада прати пствариваое службене упптребе језика и писама у ппкрајинским 

прганима управе и предузима мере с циљем пбезбеђиваоа језишке равнпправнпсти. 

Заппслена лица у ппкрајинским прганима управе 

Члан 22. 

Заппслена лица у ппкрајинским прганима управе пбављају ппслпве из делпкруга тпг пргана, кап и 

пратеће ппмпћнп-технишке ппслпве. 

  

2. УРЕЂЕОЕ ППКРАЈИНСКЕ УПРАВЕ 

Ппкрајински секретаријат 

Члан 23. 

Ппкрајински секретаријати се пбразују за врщеое ппслпва ппкрајинске управе у једнпј или вище 

међуспбнп ппвезаних пбласти. 

Ппкрајинским секретаријатпм рукпвпди ппкрајински секретар. 

Ппкрајински секретар 

Члан 24. 

Ппкрајински секретар је шлан Ппкрајинске владе задужен за рукпвпђеое ппкрајинским 

секретаријатпм. 

Ппкрајински секретар представља ппкрајински секретаријат, прганизује и пбезбеђује пбављаое 

ппслпва на ефикасан нашин, дпнпси акта за кпја је пвлащћен, пбразује кпмисије и радне групе ради 



пбављаоа слпженијих ппслпве из делпкруга секретаријата и пдлушује п правима, дужнпстима и 

пдгпвпрнпстима заппслених. 

Заменик ппкрајинскпг секретара 

Члан 25. 

Ппкрајински секретар мпже имати заменика кпга бира Скупщтина на мандат пд шетири гпдине. 

Престанкпм мандата Ппкрајинске владе, мандат престаје и заменику ппкрајинскпг секретара. 

Заменик ппкрајинскпг секретара замеоује ппкрајинскпг секретара и ппмаже ппкрајинскпм 

секретару у пквиру пвлащћеоа кпја му пн пдреди. 

У слушају дуже спрешенпсти ппкрајинскпг секретара, щтп треба да кпнстатује Ппкрајинска влада, 

заменик замеоује пдсутнпг ппкрајинскпг секретара и има сва пвлащћеоа ппкрајинскпг секретара. 

Ппкрајински секретар мпже пвластити заменика ппкрајинскпг секретара да присуствује и ушествује у 

раду на седницама Ппкрајинске владе, без права гласа.  

Ппдсекретар ппкрајинскпг секретаријата 

Члан 26. 

Ппкрајински секретаријат мпже да има ппдсекретара кпји за свпј рад пдгпвара ппкрајинскпм 

секретару. 

Ппдсекретар ппмаже ппкрајинскпм секретару у управљаоу кадрпвским, финансијским, 

инфпрматишким и другим ппслпвима, у усклађиваоу рада унутращоих јединица ппкрајинскпг 

секретаријата, те сарађује с другим прганима. 

Ппдсекретара ппставља и разрещава Ппкрајинска влада на шетири гпдине, на предлпг ппкрајинскпг 

секретара. 

Ппмпћник ппкрајинскпг секретара 

Члан 27. 

У ппкрајинскпм секретаријату мпгу се ппстављати ппмпћници ппкрајинскпг секретара. 

Ппмпћник ппкрајинскпг секретара рукпвпди пблащћу рада ппкрајинскпг секретаријата за кпји се 

пбразује сектпр и за свпј рад пдгпвара ппкрајинскпм секретару. 

Ппмпћника ппкрајинскпг секретара ппставља и разрещава Ппкрајинска влада на шетири гпдине, на 

предлпг ппкрајинскпг секретара. 

Ппсебан саветник ппкрајинскпг секретара 

Члан 28. 

Ппкрајински секретар мпже имати ппсебнпг саветника. 

Ппсебан саветник ппкрајинскпг секретара пп налпгу ппкрајинскпг секретара припрема предлпге 

аката, сашиоава мищљеоа и врщи друге ппслпве за ппкрајинскпг секретара. 

Права и пбавезе ппсебнпг саветника ппкрајинскпг секретара уређују се угпвпрпм. 

Брпј ппсебних саветника ппкрајинскпг секретара пдређује се актпм Ппкрајинске владе за сваки 

ппкрајински секретаријат. 



Ппкрајинске ппсебне управне прганизације 

Члан 29. 

Ппкрајинске ппсебне управне прганизације пбразују се за пбављаое струшних и с оима ппвезаних 

изврщних ппслпва. 

Ппкрајинске ппсебне управне прганизације јесу завпди и дирекције, а мпгу се прпписпм пдредити и 

другашији називи. 

У пснивашкпм акту прганизације из става 2. пвпг шлана изришитп се назнашава да је реш п 

ппкрајинскпј ппсебнпј управнпј прганизацији кпја ппслпве из свпг делпкруга и јавна пвлащћеоа 

пбавља у складу с прпписима кпјима се уређује рад ппкрајинске управе. 

Ппкрајинскпм ппсебнпм управнпм прганизацијпм рукпвпди директпр кпга ппставља Ппкрајинска 

влада на перипд пд шетири гпдине, на предлпг председника Ппкрајинске владе. Директпр 

ппкрајинске ппсебне управне прганизације пдгпвара Ппкрајинскпј влади. 

Правилник п унутрашопј прганизацији и систематизацији радних места 

Члан 30. 

Унутращое уређеое ппкрајинских пргана управе уређује се правилникпм п унутращопј 

прганизацији и систематизацији радних места. Правилник п унутращопј прганизацији и 

систематизацији радних места у ппкрајинскпм секретаријату дпнпси ппкрајински секретар, а у 

ппкрајинскпј ппсебнпј управнпј прганизацији ‒ директпр. 

Правилник п унутращопј прганизацији и систематизацији радних места ступа на снагу данпм 

даваоа сагласнпсти пд стране Ппкрајинске владе. 

Сукпб интереса 

Члан 31. 

Ппкрајински секретар, заменик ппкрајинскпг секретара, ппдсекретар и ппмпћник ппкрајинскпг 

секретара, кап и директпр ппсебне управне прганизације ппдлежу правилима прпписа п 

спрешаваоу сукпба интереса. 

  

3. ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТИ И ОИХПВ ДЕЛПКРУГ 

Ппкрајински секретаријати 

Члан 32. 

Ппкрајински секретаријати су: 

1. Ппкрајински секретаријат за ппљппривреду, впдппривреду и щумарствп. 

2. Ппкрајински секретаријат за пбразпваое, прпписе, управу и наципналне маоине ‒ наципналне 

заједнице. 

3. Ппкрајински секретаријат за културу и јавнп инфпрмисаое. 

4. Ппкрајински секретаријат за здравствп, спцијалну пплитику и демпграфију. 

5. Ппкрајински секретаријат за финансије. 

6. Ппкрајински секретаријат за међурегипналну сарадоу и лпкалну сампуправу. 



7. Ппкрајински секретаријат за урбанизам, градитељствп и защтиту живптне средине. 

8. Ппкрајински секретаријат за науку и технплпщки развпј. 

9. Ппкрајински секретаријат за енергетику и минералне сирпвине. 

10. Ппкрајински секретаријат за сппрт и пмладину. 

11. Ппкрајински секретаријат за привреду, заппщљаваое и равнпправнпст пплпва. 

Ппкрајински секретаријат за ппљппривреду, впдппривреду и шумарствп 

Члан 33. 

Ппкрајински секретаријат за ппљппривреду, впдппривреду и щумарствп, у складу са закпнпм и 

Статутпм, пбавља ппслпве ппкрајинске управе у пбласти ппљппривреде, впдппривреде, щумарства, 

лпва, стпшарства, аквакултуре, пшеларства и ветеринарства, кпји се пднпсе на припремаое аката за 

Скупщтину или Ппкрајинску владу, а кпјима се: дпнпси прпграм мера за ппдрщку спрпвпђеоа 

ппљппривредне пплитике; прпписују услпви и нашин расппделе кприщћеоа средстава пстварених 

пд кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта; пбразује ппсебан бучет у кпји се усмеравају средства 

пд кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта; пснива бучетски фпнд за впде, щуме и лпвствп; 

утврђују струшни ппслпви за унапређиваое ппљппривредне прпизвпдое; пснивају и преузимају 

ппљппривредне саветпдавне службе и врще пснивашка права над оима; пснивају прпгнпзнп-

извещтајне службе и врще пснивашка права над оима; предлажу надлежнпм министарству услпви 

извпза и увпза пдређених ппљппривредних прпизвпда; дпнпси дугпрпшни прпграм мера за 

спрпвпђеое пдгајивашкпг прпграма за теритприју АП Впјвпдине и гпдищои прпграм за оегпвп 

спрпвпђеое; пбразује наушнп-струшни савет за стпшарствп; дпнпсе, спрпвпде и надзиру редпвне и 

ванредне мере пдбране пд сппљних и унутращоих впда; управља впдним ресурсима и вещташким 

и прирпдним впдптпцима на теритприји АП Впјвпдине; дпнпсе планска дпкумента у пбласти 

интегралнпг управљаоа впдама; предлаже псниваое јавних предузећа из надлежнпсти 

секретаријата.  

Ппкрајински секретаријат за ппљппривреду, впдппривреду и щумарствп пбавља и ппслпве 

прпписане закпнима из пбласти ппљппривреде, впдппривреде, щумарства, лпва, стпшарства, 

аквакултуре, пшеларства и ветеринарства, када је тим закпнима прпписанп да ппслпве пбавља 

надлежан прган аутпнпмне ппкрајине. 

Ппкрајински секретаријат за ппљппривреду, впдппривреду и щумарствп пбавља кап ппверене пне 

ппслпве државне управе, кпји су закпнима из става 2. ппверени ппкрајинским прганима управе.  

Ппкрајински секретаријат за ппљппривреду, впдппривреду и щумарствп прима и пбрађује 

дпкументацију за дпделу ппдстицајних и других средстава из бучета АП Впјвпдине у пбласти 

ппљппривреде, щумарства, лпвства, впдппривреде и стпшарства.  

Ппкрајински секретаријат за ппљппривреду, впдппривреду и щумарствп пбавља изврщне, струшне и 

развпјне ппслпве ппкрајинске управе и врщи надзпр ради спрпвпђеоа прпписа из става 1. пвпг 

шлана. У пбластима из свпг делпкруга, прати, надзире и ппмаже рад јавних предузећа и јавних 

служби шији је псниваш АП Впјвпдина.  

Ппкрајински секретаријат за ппљппривреду, впдппривреду и щумарствп пбавља и друге ппслпве 

када му је тп закпнпм, ппкрајинскпм скупщтинскпм пдлукпм или другим прпписпм ппверенп. 

Ппкрајински секретаријат за културу и јавнп инфпрмисаое 



Члан 34. 

Ппкрајински секретаријат за културу и јавнп инфпрмисаое, у складу са закпнпм и Статутпм, пбавља 

ппслпве ппкрајинске управе у пбласти културе, защтите културних дпбара, кинематпграфије, 

задужбина, фпндпва и фпндација, библиптешке делатнпсти, издаваоа публикација, 

међурегипналне сарадое у пбласти културе, кап и защтите права интелектуалне свпјине у пбласти 

културе, кпји се пднпсе на припремаое аката Скупщтине или Ппкрајинске владе кпјима се: пснивају 

устанпве у пбласти културе, утврђују пптребе и интерес грађана на теритприји АП Впјвпдине у 

пбласти културе; уређују пптребе и интерес у пбласти културе наципналних маоина ‒ наципналних 

заједница и пбезбеђују средства за оихпвп пствариваое; пснивају архиви, музеји, библиптеке, 

ппзприщта, завпди и друге устанпве у пбласти културе и врще пснивашка права над оима; предлаже 

деп Стратегије културнпг развпја Републике Србије за теритприју АП Впјвпдине; утврђује прпграм 

културнпг развпја АП Впјвпдине, у складу са Стратегијпм културнпг развпја Републике Србије; 

утврђују награде и уређује нашин и ппступак оихпве дпделе за ппдстицај културнпг стваралащтва у 

ппјединим пбластима културе, пднпснп за ппсебан дппринпс у пбласти културнпг стваралащтва; 

пбезбеђују средства за рад, инвестиципнп и текуће пдржаваое, пднпснп финансираое дела 

прпграма устанпва културе, шији је псниваш АП Впјвпдина; утврђују мерила, критеријуми и ппступак 

дпделе средстава за устанпве и прганизације шији псниваш није АП Впјвпдина, а кпје дппринпсе 

развпју културе и уметнпсти у АП Впјвпдини, или пбезбеђују развпј културе наципналних маоина ‒ 

наципналних  заједница и припремају акта кпјима се пбезбеђују средства за оихпв рад, 

инвестиципнп и текуће пдржаваое и ппремаое, пднпснп прпграме; прпписују дппунски услпви за 

рад Архива Впјвпдине у Нпвпм Саду, Библиптеке Матице српске у Нпвпм Саду, Музеја Впјвпдине у 

Нпвпм Саду, Музеја савремене ликпвне уметнпсти у Нпвпм Саду и Ппзприщнпг музеја Впјвпдине; 

утврђује испуоенпст услпва за ппшетак рада и пбављаое делатнпсти устанпва защтите културе на 

теритприји АП Впјвпдине.  

Ппкрајински секретаријат за културу и јавнп инфпрмисаое пбавља изврщне, струшне и развпјне 

ппслпве ппкрајинске управе и врщи надзпр ради спрпвпђеоа прпписа из става 1. пвпг шлана. У 

пбластима из свпг делпкруга прати, надзире и ппмаже рад устанпва и јавних служби шији је псниваш 

АП Впјвпдина.  

Ппкрајински секретаријат за културу и јавнп инфпрмисаое, у пбласти културе, пстварује 

међурегипналну сарадоу на прпјектима пд интереса за развпј културе на теритприји АП Впјвпдине.  

Ппкрајински секретаријат за културу и јавнп инфпрмисаое у пбласти защтите културних дпбара: 

ппкреће ппступак за утврђиваое неппкретних културних дпбара на теритприји АП Впјвпдине; 

утврђује услпве за предузимаое мера технишке защтите и других радпва на неппкретним културним 

дпбрима, када за теритприју АП Впјвпдине прпјекат и дпкументацију за те радпве израђује завпд за 

защтиту сппменика културе; пбавещтава у закпнскпм рпку Ппкрајински завпд за защтиту сппменика 

културе у Нпвпм Саду п утврђеним услпвима, када те услпве утврђује завпд с теритприје АП 

Впјвпдине; даје сагласнпст на прпјекат и дпкументацију за предузимаое мера технишке защтите и 

других радпва на неппкретним културним дпбрима, када прпјекат и дпкументацију израђује завпд 

за защтиту сппменика културе с теритприје АП Впјвпдине; даје мищљеое п нацртима прпстпрних и 

урбанистишких планпва за теритприју АП Впјвпдине и пбавещтава надлежни прган акп план нема 

прпписану садржину.  

Ппкрајински секретаријат за културу и јавнп инфпрмисаое у пбласти защтите културних дпбара, 

кинематпграфије, задужбина, фпндпва и фпндација, библиптешке делатнпсти, издаваоа 

публикација и защтите права интелектуалне свпјине и аутпрских и српдних права и предузимаоа 



мера прптив пиратерије, у складу са закпнпм, пбавља ппверене ппслпве државне управе кпји су 

закпнпм ппверени прганима АП Впјвпдине.  

Ппкрајински секретаријат за културу и јавнп инфпрмисаое, у складу са закпнпм и Статутпм, пбавља 

ппслпве ппкрајинске управе у пбласти јавнпг инфпрмисаоа и медија кпји се пднпсе на припрему 

аката за Скупщтину и Ппкрајинску владу кпјима се уређују питаоа пд ппкрајинскпг знашаја; утврђује 

јавни интерес грађана АП Впјвпдине у пбласти јавнпг инфпрмисаоа и медија и дпнпси стратегију 

развпја у пбласти јавнпг инфпрмисаоа, на теритприји АП Впјвпдине, у складу с републишкпм 

стратегијпм у пбласти јавнпг инфпрмисаоа.  

Ппкрајински секретаријат за културу и јавнп инфпрмисаое прати и утврђује стаое у пбласти јавнпг 

инфпрмисаоа и пбавља ппслпве кпји се пднпсе на унапређиваое и ппдстицаое јавнпг 

инфпрмисаоа на теритприји АП Впјвпдине; пбезбеђује средства и друге услпве за пствариваое 

јавнпг интереса у пбласти јавнпг инфпрмисаоа ‒ расппређује средства на пснпву спрпведених 

јавних кпнкурса и ппјединашних даваоа, на пснпву принципа п дпдели државне ппмпћи и защтити 

кпнкуренције, без дискриминације; пбезбеђује средства или друге услпве за рад медија кпји 

пбјављују инфпрмације на језицима маоинских наципналних заједница у складу са закпнпм; 

пбезбеђује деп средстава или других услпва за несметанп кприщћеое права лица с ппсебним 

пптребама, ради несметанпг примаоа инфпрмација намеоених јавнпсти; пбезбеђује деп средстава 

за финансираое делатнпсти јавнпг медијскпг сервиса и тп за прпјекте намеоене развпју нпвих 

технплпгија, дигитализацији архива, прпјекте дигитализације технплпщке ппреме, развпја нпвих 

дистрибутивних сервиса у складу с мпгућнпстима кпје дпнпси дигитализација и друге прпјекте пд 

ппсебнпг друщтвенпг знашаја у складу са закпнпм кпјим се регулище јавнп инфпрмисаое, и у складу 

са закпнпм, у Регистар медија дпставља ппдатке п изнпсу нпвшаних средстава кпја је секретаријат 

пдпбрип јавним гласилима.  

Ппкрајински секретаријат за културу и јавнп инфпрмисаое пбавља ппслпве кпји се пднпсе на 

пбезбеђиваое јавнпсти рада ппкрајинских пргана и прганизација; прати писане и електрпнске 

медије, припрема и израђује прегледе оихпвих садржаја и сашиоава анализе; издаје публикације п 

АП Впјвпдини.  

Ппкрајински секретаријат за културу и јавнп инфпрмисаое пбавља изврщне, струшне и развпјне 

ппслпве ппкрајинске управе и врщи надзпр над спрпвпђеоем прпписа п јавнпм инфпрмисаоу и 

медијима, кап ппверени ппсап.  

Ппкрајински секретаријат за културу и јавнп инфпрмисаое пстварује сарадоу с републишким 

прганима и прганима лпкалне сампуправе и пбавља друге ппслпве, када му је тп закпнпм, 

ппкрајинскпм скупщтинскпм пдлукпм или другим прпписпм ппверенп. 

Ппкрајински секретаријат за здравствп, спцијалну пплитику и демпграфију 

Члан 35. 

Ппкрајински секретаријат за здравствп, спцијалну пплитику и демпграфију, у складу са закпнпм и 

Статутпм, пбавља ппслпве ппкрајинске управе у пбласти здравства, кпји се пднпсе на припрему 

аката за Скупщтину или Ппкрајинску владу кпјима се: уређују питаоа пд ппкрајинскпг знашаја у 

здравству и здравственпм псигураоу и унапређују защтита здравља, здравствена и фармацеутска 

служба на теритприји АП Впјвпдине; утврђују мере за пбезбеђиваое и спрпвпђеое здравствене 

защтите пд интереса за грађане на теритприји АП Впјвпдине, кап и мере за пбезбеђиваое и 

спрпвпђеое делатнпсти у пбласти јавнпг здравља пд интереса за грађане АП Впјвпдине; дпнпсе 

ппсебни прпграми здравствене защтите за ппједине категприје станпвнищтва, пднпснп врсте 



бплести кпје су специфишне за АП Впјвпдину, а за кпје није дпнет ппсебан прпграм здравствене 

защтите на републишкпм нивпу; дпнпси ппсебан прпграм из пбласти јавнпг здравља за теритприју 

АП Впјвпдине; пснивају здравствене устанпве (ппщте бплнице, специјалне бплнице, клинике, 

институти, клинишки центар, завпд пднпснп институт за јавнп здравље, завпд за трансфузију крви и 

завпд за антирабишну защтиту) и врще пснивашка права над оима; предлаже план мреже 

здравствених устанпва за теритприју АП Впјвпдине; даје мищљеое п укидаоу, спајаоу и ппдели 

здравствених устанпва шији је псниваш АП Впјвпдина; утврђују недељни расппред рада, ппшетак и 

заврщетак раднпг времена у здравственпј устанпви шији је псниваш; утврђују недељни расппред 

рада, ппшетак и заврщетак раднпг времена здравствених устанпва и приватне праксе на теритприји 

АП Впјвпдине за време епидемије и птклаоаоа ппследица прпузрпкпваних елементарним и 

другим већим неппгпдама и ванредним приликама на теритприји АП Впјвпдине; утврђује минимум 

прпцеса рада за време щтрајка здравствених устанпва на теритприји АП Впјвпдине; пснива 

Здравствени савет Впјвпдине и Етишки пдбпр Впјвпдине; предлаже директпр Ппкрајинскпг завпда 

за здравственп псигураое и дпнпсе мере за пбезбеђиваое и спрпвпђеое делатнпсти у пбласти 

јавнпг здравља пд интереса за грађане АП Впјвпдине. 

Ппкрајински секретаријат за здравствп, спцијалну пплитику и демпграфију пбавља изврщне, 

струшне и развпјне ппслпве ппкрајинске управе, врщи надзпр и прати спрпвпђеое прпписа из става 

1. пвпг шлана. У пбласти свпг делпкруга, прати и ппмаже рад здравствених устанпва шији су псниваши 

пргани АП Впјвпдине. 

Ппкрајински секретаријат за здравствп, спцијалну пплитику и демпграфију: даје предлпг министру 

надлежнпм за ппслпве здравља за утврђиваое брпја приправника у здравственим устанпвама са 

седищтем на теритприји АП Впјвпдине, кпје су здравствене устанпве дужне да приме за пбављаое 

приправнишкпг стажа на гпдищоем нивпу; даје предлпг министру надлежнпм за ппслпве здравља 

за план развпја кадра у здравству за устанпве кпје се налазе на теритприји АП Впјвпдине; даје 

предлпг министру надлежнпм за ппслпве здравља за утврђиваое референтних здравствених 

устанпва за ппједине пбласти здравствене делатнпсти на теритприји АП Впјвпдине; даје мищљеое 

на предлпг за дпбијаое назива примаријус за дпктпре медицине, дпктпре стпматплпгије и 

диплпмиране фармацеуте с теритприје АП Впјвпдине. 

Ппкрајински секретаријат за здравствп, спцијалну пплитику и демпграфију сарађује с хуманитарним 

и струшним прганизацијама, савезима и удружеоима у пбласти здравства, фпрмира базе ппдатака 

из пбласти здравства, прати рад здравствене службе на теритприји АП Впјвпдине. 

Ппкрајински секретаријат за здравствп, спцијалну пплитику и демпграфију, у пбласти санитарнпг 

надзпра, у складу са закпнпм, пбавља ппверене ппслпве државне управе, кпји су закпнпм ппверени 

прганима АП Впјвпдине. Дпнпси рещеое п пдређиваоу зпна санитарне защтите извприщта на 

теритприји АП Впјвпдине. 

Ппкрајински секретаријат за здравствп, спцијалну пплитику и демпграфију, у складу са закпнпм и 

Статутпм, пбавља ппслпве ппкрајинске управе у пбласти спцијалне защтите, защтите ппрпдице и 

деце, трудница, мајки тпкпм ппрпдиљскпг пдсуства, сампхраних рпдитеља с децпм, пмладине, 

пдраслих и старих, правне защтите ппрпдице и старатељства, пензијскпг псигураоа, бпрашке и 

инвалидске защтите и цивилних инвалида рата, кпји се пднпсе на припремаое аката за Скупщтину 

или Ппкрајинску владу кпјима се: уређују питаоа пд ппкрајинскпг знашаја у спцијалнпј защтити 

ппрпдице, деце, пмладине, пдраслих и старих, у складу са закпнпм; уређују, у складу с 

материјалним мпгућнпстима, ппвпљнији услпви за пствариваое спцијалне защтите акп је 

секретаријат претхпднп у бучету за тп пбезбедиo средства; утврђује и пбезбеђује вищи степен 



защтите ппрпдице, права деце, трудница, мајки тпкпм ппрпдиљскпг пдсуства и сампхраних 

рпдитеља с децпм, у складу с прпгрампм демпграфскпг развпја АП Впјвпдине с мерама за оегпвп 

спрпвпђеое; пснивају устанпве спцијалне защтите устанпве спцијалне защтите на теритприји АП 

Впјвпдине у складу са закпнпм и актпм Ппкрајинске владе и врще пснивашка права над оима; 

пснива Ппкрајински завпд за спцијалну защтиту;  даје сагласнпст на прпмену делатнпсти и на 

статусне прпмене устанпва спцијалне защтите шији је псниваш; даје сагласнпст на статут и акт п 

прганизацији и систематизацији ппслпва устанпве спцијалне защтите шији је псниваш; дпнпси 

Прпграм унапређиваоа спцијалне защтите;  дпнпси прпграм демпграфскпг развпја АП Впјвпдине с 

мерама за оегпвп спрпвпђеое; даје мищљеое на предлпг пдлуке п мрежи устанпва спцијалне 

защтите кпје пружају услуге дпмскпг смещтаја, спцијалнп-здравствених устанпва и центара за 

ппрпдишни смещтај и усвпјеое кпје пснива Република Србија пднпснп аутпнпмна ппкрајина, кпју 

утврђује Влада Републике Србије, у делу кпји се пднпси на мрежу устанпва на теритприји АП 

Впјвпдине; даје сагласнпст на именпваое директпра и врщипца дужнпсти директпра центара за 

спцијални рад на теритприји АП Впјвпдине; предлаже директпра Ппкрајинскпг фпнда за пензијскп и 

инвалидскп псигураое. 

Ппкрајински секретаријат за здравствп, спцијалну пплитику и демпграфију пбавља изврщне, 

струшне и развпјне ппслпве ппкрајинске управе и врщи надзпр ради спрпвпђеоа прпписа из става 6. 

пвпг шлана. У пбластима из свпг делпкруга, прати, надзире и ппмаже рад устанпва, фпндпва и јавних 

служби шији је псниваш АП Впјвпдина и сарађује са прганизацијама и удружеоима грађана. 

Ппкрајински секретаријат за здравствп, спцијалну пплитику и демпграфију прати примену 

кпнвенција кпје се пднпсе на защтиту деце, планираое ппрпдице; пбезбеђује средства за 

реализацију прпграма унапређиваоа спцијалне защтите у аутпнпмнпј ппкрајини, защтите 

ппрпдице, сампхраних рпдитеља с децпм, за реализацију прпграма и активнпсти инвалидских, 

спцијалнп-хуманитарних прганизација и удружеоа грађана, кпјима се дппринпси унапређиваоу 

спцијалнп-екпнпмскпг и друщтвенпг пплпжаја, рехабилитацији и спцијализацији инвалида и других 

лица у стаоу спцијалне пптребе, пбезбеђује средства за реализацију прпграма рада устанпва шији је 

псниваш, псим устанпва дпмскпг смещтаја и пбезбеђује средства за реализацију инпваципних услуга 

и услуга спцијалне защтите пд ппсебнпг знашаја за аутпнпмну ппкрајину. 

Ппкрајински секретаријат за здравствп, спцијалну пплитику и демпграфију утврђује испуоенпст 

услпва за ппшетак рада и пбављаое делатнпсти устанпва спцијалне защтите за смещтај кприсника. 

Ппкрајински секретаријат за здравствп, спцијалну пплитику и демпграфију прати стаое и предлаже 

мере у пбласти пбезбеђиваоа спцијалне сигурнпсти избеглих, прпгнаних и расељених лица; прати 

спрпвпђеое прпграма демпграфскпг развпја АП Впјвпдине; предузима активнпсти на планираоу 

ппрпдице и предлаже мере за ппдстицаое рађаоа деце у АП Впјвпдини. 

Ппкрајински секретаријат за здравствп, спцијалну пплитику и демпграфију, у пбласти спцијалне 

защтите, правне защтите ппрпдице и старатељства, друщтвене бриге п деци, бпрашке и инвалидске 

защтите, защтите цивилних инвалида рата, у складу са закпнпм, пбавља ппверене ппслпве државне 

управе, кпји су закпнпм ппверени прганима АП Впјвпдине. 

Ппкрајински секретаријат за здравствп, спцијалну пплитику и демпграфију пбавља и друге ппслпве 

када му је тп закпнпм, ппкрајинскпм скупщтинскпм пдлукпм или другим прпписпм ппверенп. 

Ппкрајински секретаријат за здравствп, спцијалну пплитику и демпграфију рещава пп жалби прптив 

рещеоа инспектпра спцијалне защтите. 



Ппкрајински секретаријат за финансије 

Члан 36. 

Ппкрајински секретаријат за финансије, у складу са закпнпм и Статутпм, пбавља ппслпве 

ппкрајинске управе у пбласти финансија и екпнпмије, кап и ппслпве бучета и трезпра у складу са 

закпнпм.  

Ппкрајински секретаријат за финансије у складу са закпнпм и Статутпм пбезбеђује средства за 

финансираое капиталних прпјеката пд знашаја за Аутпнпмну ппкрајину Впјвпдину. 

Ппкрајински секретаријат за финансије: врщи ппслпве фискалне и макрпекпнпмске анализе; прати 

систем јавних прихпда и јавних расхпда, кап и закпнску регулативу кпјпм су пни уведени и пп 

пптреби ппкреће иницијативу за оихпву измену; прати наплату јавних прихпда на теритприји 

Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине и анализира фискални пптенцијал ппщтина и градпва, те п тпме 

извещтава Ппкрајинску владу; прати и анализира пплпжај регипна на пснпву екпнпмских и других 

ппказатеља, сарађује с надлежним републишким, ппкрајинским, ппщтинским и градским прганима, 

прганизацијама, устанпвама и институцијама ради реализације равнпмернпг регипналнпг развпја; 

ушествује у међурегипналнпј сарадои и сарадои са пдгпварајућим теритпријалним заједницама 

других држава, с циљем привлашеоа страних инвестиција, прибављаоа дпнација и других пблика 

развпјне ппмпћи и усклађује активнпсти с циљем успещнпг кприщћеоа средстава из 

претприступних, структурних и кпхезипних фпндпва Еврппске уније у Аутпнпмнпј ппкрајини 

Впјвпдини. 

Ппкрајински секретаријат за финансије врщи надзпр над примеоиваоем пдредаба Закпна п јавнпј 

свпјини и на пснпву оега дпнетих ппдзакпнских прпписа п прибављаоу, кприщћеоу, управљаоу и 

распплагаоу стварима у свпјини Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине. 

Ппкрајински секретаријат за финансије врщи бучетску инспекцијску кпнтрплу закпнитпг и 

наменскпг трпщеоа средстава бучета Аутпнпме ппкрајине Впјвпдине; кпнтрплище примене закпна 

у пбласти материјалнпг финансијскпг ппслпваоа и наменскпг закпнитпг кприщћеоа средстава 

кприсника бучетских средстава, прганизација, предузећа, правних лица и других субјеката 

пдређених закпнпм кпјима се уређује бучетски систем. Ппкрајински секретаријат за финансије 

припрема акте за Скупщтину и Ппкрајинску владу у пквиру свпје надлежнпсти и пбавља и друге 

ппслпве пдређене закпнпм, Статутпм и другим прпписима. 

Ппкрајински секретаријат за пбразпваое, прпписе, управу и наципналне маоине ‒ наципналне 

заједнице 

Члан 37. 

Ппкрајински секретаријат за пбразпваое, прпписе, управу и наципналне маоине ‒ наципналне 

заједнице, у складу са закпнпм и Статутпм, пбавља ппслпве ппкрајинске управе у пбласти 

предщкплскпг, пснпвнпг и средоег пбразпваоа и васпитаоа, ушенишкпг стандарда, нефпрмалнпг 

пбразпваоа пдраслих и пбразпваоа наципналних маоина ‒ наципналних заједница, кпји се пднпсе 

на припремаое аката за Скупщтину или Ппкрајинску владу, а кпјима се: уређују питаоа пд 

ппкрајинскпг знашаја у пбласти предщкплскпг, пснпвнпг и средоег пбразпваоа и васпитаоа; 

пснивају устанпве предщкплскпг, пснпвнпг и средоег пбразпваоа и васпитаоа на теритприји АП 

Впјвпдине и врще пснивашка права над оима; уређују питаоа пд ппкрајинскпг знашаја у пбласти 

ушенишкпг стандарда; утврђују нашин и ппступак расппделе места у дпмпвима; ближе уређују 

питаоа пд ппкрајинскпг знашаја у ппгледу прганизпванпг и институципналнпг пбразпваоа изван 

щкплскпг система, ради струшнпг псппспбљаваоа и пбуке пдраслих на теритприји АП Впјвпдине; 



уређује питаоа пд ппкрајинскпг знашаја у пбезбеђиваоу пствариваоа права на пбразпваое на 

матероем језику припадницима наципналних маоина ‒ наципналних заједница на теритприји АП 

Впјвпдине, на нивпу предщкплскпг, пснпвнпг и средоег пбразпваоа и васпитаоа. 

Ппкрајински секретаријат за пбразпваое, прпписе, управу и наципналне маоине ‒ наципналне 

заједнице пбавља изврщне, струшне и развпјне ппслпве ппкрајинске управе и врщи надзпр ради 

спрпвпђеоа прпписа из става 1. пвпг шлана. У пбласти пбразпваоа, прати, надзире и ппмаже рад 

устанпва на теритприји АП Впјвпдине. 

Ппкрајински секретаријат за пбразпваое, прпписе, управу и наципналне маоине ‒ наципналне 

заједнице, у пбласти предщкплскпг, пснпвнпг и средоег пбразпваоа и васпитаоа: сарађује с 

министарствпм надлежним за ппслпве пбразпваоа у ппступку фпрмираоа щкплске управе; 

сппразумнп с надлежним министрпм, пдпбрава учбенике и наставна средства за ппједине 

предмете пд интереса за наципналне маоине ‒ наципналне заједнице; сппразумнп с надлежним 

министрпм, дпнпси наставне планпве и прпграме из ппјединих предмета пд интереса за 

наципналне маоине ‒ наципналне заједнице и утврђује услпве и нашин прганизпваоа наставе на 

језицима наципналних маоина ‒ наципналних заједница; пдпбрава учбенике и наставна средства 

за језике наципналних маоина ‒ наципналних заједница; даје мищљеое у ппступку дпнпщеоа 

наставних планпва и прпграма и дпнпси наставне прпграме за језике наципналних маоина ‒ 

наципналних заједница. 

Ппкрајински секретаријат за пбразпваое, прпписе, управу и наципналне маоине ‒ наципналне 

заједнице, у пбласти предщкплскпг, пснпвнпг и средоег пбразпваоа и васпитаоа и ушенишкпг 

стандарда, у складу са закпнпм, пбавља ппслпве државне управе, кпји су закпнпм ппверени 

прганима АП Впјвпдине.  

Ппкрајински секретаријат за пбразпваое, прпписе, управу и наципналне маоине ‒ наципналне 

заједнице, у складу са закпнпм, пбавља ппслпве ппкрајинске управе кпји се пднпсе на припрему 

аката за Скупщтину или Ппкрајинску владу, а кпјима се: уређује прганизација и рад ппкрајинске 

управе; ближе уређује садржина и изглед пешата пргана АП Впјвпдине, пргана јединица лпкалне 

сампуправе и ималаца јавних пвлащћеоа, кпји имају седищте на теритприји АП Впјвпдине; 

дппринпси развпју интеркултурализма, афирмације мултикултурализма, тплеранције и суживпта 

наципналних маоина ‒ наципналних заједница кпје живе на теритприји АП Впјвпдине; стара 

п  пствариваоу права у пбласти људских права и права припадника наципналних маоина ‒ 

наципналних заједница и утврђују дпдатна права припадника наципналних маоина ‒ наципналних 

заједница; пбезбеђују средства за финансираое, пднпснп суфинансираое наципналних савета 

наципналних маоина, удружеоа и прганизација наципналних маоина ‒ наципналних заједница, 

цркава и верских заједница, кап и унапређиваое пствариваоа права припадника наципналних 

маоина ‒ наципналних заједница с теритприје АП Впјвпдине; уређује упптреба назива АП 

Впјвпдине у називу удружеоа; уређује и спрпвпди прпвера знаоа језика кпји се кпристе у раду 

пргана и прганизација ппкрајинске управе. Ппкрајински секретаријат за пбразпваое, прпписе, 

управу и наципналне маоине ‒ наципналне заједнице припрема и пна акта шије припремаое није у 

делпкругу других ппкрајинских пргана управе.  

Ппкрајински секретаријат за пбразпваое, прпписе, управу и наципналне маоине ‒ наципналне 

заједнице пбавља изврщне, струшне и развпјне ппслпве ппкрајинске управе и врщи надзпр ради 

спрпвпђеоа прпписа из става 5. пвпг шлана.  



Ппкрајински секретаријат за пбразпваое, прпписе, управу и наципналне маоине ‒ наципналне 

заједнице прати усаглащенпст прпписа и ппщтих аката у правнпм систему у ппступку оихпвпг 

дпнпщеоа и стара се п оихпвпј нпрмативнп-технишкпј и језишкпј исправнпсти (лектприсаое). 

Ппкрајински секретаријат за пбразпваое, прпписе, управу и наципналне маоине ‒ наципналне 

заједнице издаваш је „Службенпг листа Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине” и стара се п пбјављиваоу 

прпписа и других аката Скупщтине, Ппкрајинске владе, ппкрајинских пргана управе и других пргана 

и прганизација.  

Ппкрајински секретаријат за пбразпваое, прпписе, управу и наципналне маоине ‒ наципналне 

заједнице пбезбеђује, у складу с пптребама ппкрајинских и других пргана, писменп и усменп 

превпђеое са српскпг језика на језике наципналних маоина ‒ наципналних заједница и пбрнутп, 

кап и превпђеое с других језика на српски језик и пбрнутп. 

Ппкрајински секретаријат за пбразпваое, прпписе, управу и наципналне маоине ‒ наципналне 

заједнице прати и сагледава стаое у пбласти вера, цркава и верских заједница, пстварује сарадоу с 

оима, те предузима мере кпјима се ппмаже оихпва делатнпст кпју пбављају у јавнпм интересу, у 

складу са закпнпм. 

Ппкрајински секретаријат за пбразпваое, прпписе, управу и наципналне маоине ‒ наципналне 

заједнице прати, аналитишки сагледава стаое у пбласти защтите и пствариваоа људских права и 

права наципналних маоина ‒ наципналних заједница, те предлаже предузимаое мера у тпј 

пбласти. 

Ппкрајински секретаријат за пбразпваое, прпписе, управу и наципналне маоине ‒ наципналне 

заједнице у пбласти службене упптребе језика и писама, правпсуднпг испита, државнпг струшнпг 

испита, судских тумаша, експрппријације и пешата, у складу са закпнпм, пбавља ппслпве државне 

управе, кпји су закпнпм ппверени прганима АП Впјвпдине. 

Ппкрајински секретаријат за пбразпваое, прпписе, управу и наципналне маоине ‒ наципналне 

заједнице припрема акта за Скупщтину и Ппкрајинску владу у пбластима из свпга делпкруга, акп је 

за тп пвлащћен ппсебним прпписпм.  

Ппкрајински секретаријат за пбразпваое, прпписе, управу и наципналне маоине ‒ наципналне 

заједнице пбавља и друге ппслпве када му је тп закпнпм, ппкрајинскпм скупщтинскпм пдлукпм или 

другим прпписпм ппверенп. 

Ппкрајински секретаријат за међурегипналну сарадоу и лпкалну сампуправу 

Члан 38. 

Ппкрајински секретаријат за међурегипналну сарадоу и лпкалну сампуправу, у складу са закпнпм, 

Статутпм и у пквиру сппљне пплитике Републике Србије, пбавља ппслпве ппкрајинске управе кпји 

се пднпсе на: међурегипналну сарадоу и пдржаваое пднпса АП Впјвпдине са пдгпварајућим 

теритпријалним заједницама других држава; иницираое и пдржаваое шланства у еврппским и 

светским удружеоима регипна; припрему, закљушиваое и праћеое спрпвпђеоа сппразума са 

пдгпварајућим теритпријалним заједницама других држава; припрему ппсета представника 

теритпријалних заједница и других пблика аутпнпмије других држава; припрему ушещћа 

представника АП Впјвпдине на кпнференцијама еврппских и светских удружеоа регипна; израду, 

прикупљаое, шуваое и пбјављиваое инфпрмација п сарадои са пдгпварајућим теритпријалним 

заједницама других држава; припрему извещтаја и инфпрмација и предлагаое прпграма и планпва 

развпја из свпг делпкруга; кппрдинацију активнпсти свих ппкрајинских пргана управе у прпцесу 



прпграмираоа инструмената Еврппске уније; ствараое услпва за реализацију прпјеката кпји се 

финансирају из фпндпва Еврппске уније, дпнација и других пблика развпјне ппмпћи; ушещће у 

припреми и спрпвпђеоу макрпрегиналних стратегија; ушещће у пбразпваоу ппсебних јединица у 

пквиру диплпматскп-кпнзуларних представнищтава Републике Србије, у складу са закпнпм, кпја ће 

представљати и унапређивати привредне, пбразпвне и туристишке капацитете АП Впјвпдине; 

праћеое пствариваоа диплпматских и кпнзуларних активнпсти на теритприји АП Впјвпдине; 

ушeщће п стараоу п равнпмернпм развпју на теритприји АП Впјвпдине, у складу са закпнпм.   

Ппкрајински секретаријат за међурегипналну сарадоу и лпкалну сампуправу, у складу са закпнпм и 

Статутпм, пбавља ппслпве ппкрајинске управе у пбласти лпкалне сампуправе кпји се пднпсе на: 

припрему предлпга аката за Ппкрајинску владу кпјим се Влади Републике Србије предлаже 

распущтаое скупщтине јединице лпкалне сампуправе на теритприји АП Впјвпдине; припрему 

извещтаја и инфпрмација за Ппкрајинску владу и Скупщтину и предлагаое прпграма и планпва 

развпја из делпкруга секретаријата; даваое претхпдне сагласнпсти скупщтини јединице лпкалне 

сампуправе на теритприји АП Впјвпдине, приликпм утврђиваоа празника и пдлушиваоа п називима 

улица, тргпва, градских шетврти, заселака и других делпва насељених места на теритприји јединице 

лпкалне сампуправе; усмераваое и ппдрщку јединицама лпкалне сампуправе и месне сампуправе 

у пбезбеђиваоу закпнитпсти и ефикаснпсти рада; усклађиваое и ппдстицај сарадое АП Впјвпдине 

и јединица лпкалне сампуправе на оенпј теритприји у пбласти изградое ефикасне и савремене 

лпкалне сампуправе; предлагаое и ппдржаваое мера у пбласти изградое система лпкалне 

сампуправе, међуппщтинскпг ппвезиваоа, уједнашаваоа капацитета и мпдернизације рада лпкалне 

администрације; праћеое пствариваоа месне сампуправе у јединицама лпкалне сампуправе у 

Впјвпдини, кап и других пблика неппсреднпг ушещћа грађана у дпнпщеоу пдлука на лпкалнпм 

нивпу; даваое струшних правних и саветпдавних  мищљеоа у вези с применпм закпна и других 

прпписа кпји су пд неппсреднпг утицаја на развпј и пствариваое лпкалне сампуправе и за рад 

пргана јединице лпкалне сампуправе; ппкретаое ппступка за пцену уставнпсти и закпнитпсти 

статута, или других ппщтих аката јединице лпкалне сампуправе акп секретаријат сматра да тај 

прппис није у сагласнпсти с ппкрајинским прпписпм; кпнтрплу усклађенпсти ппщтих аката пргана 

јединице лпкалне сампуправе с оеним статутпм, предузимаое мера и пружаое струшне ппмпћи у 

оенпм спрпвпђеоу; кпнтрплу усаглащенпсти ппјединашнпг акта прптив кпјег није пбезбеђена 

судска защтита, са закпнпм или ппщтим актпм јединице лпкалне сампуправе и предузимаое 

пдгпварајућих мера; праћеое примене прпписа п неппсреднпм ушещћу грађана у пствариваоу 

лпкалне сампуправе; праћеое ппступка и прпцедуре спрпвпђеоа лпкалних избпра. 

Ппкрајински секретаријат  за међурегипналну сарадоу и лпкалну сампуправу пбавља и друге 

ппслпве када му је тп закпнпм, ппкрајинскпм скупщтинскпм пдлукпм или другим прпписпм 

ппверенп.  

Ппкрајински секретаријат за урбанизам, градитељствп и заштиту живптне средине 

Члан 39. 

Ппкрајински секретаријат за урбанизам, градитељствп и защтиту живптне средине, у складу са 

закпнпм и Статутпм, пбавља ппслпве ппкрајинске управе у пбласти прпстпрнпг и урбанистишкпг 

планираоа и изградое пбјеката, кпји се пднпсе на припремаое аката за Скупщтину или 

Ппкрајинску владу, а кпјима се: израђују, дпнпсе и спрпвпде дпкументи прпстпрнпг развпја АП 

Впјвпдине; израђују, дпнпсе и спрпвпде регипнални прпстпрни планпви и прпстпрни планпви 

ппсебне намене; предлажу мере и активнпсти прпграма имплементације прпстпрнпг плана 

Републике Србије за теритприју АП Впјвпдине, регипналних прпстпрних планпва и прпстпрних 



планпва ппдрушја ппсебне намене и прати оихпвп спрпвпђеое; пснива јавнп предузеће за 

прпстпрнп и урбанистишкп планираое и прпјектпваое и врще пснивашка права над оим. 

Ппкрајински секретаријат за урбанизам, градитељствп и защтиту живптне средине пбавља изврщне, 

струшне и развпјне ппслпве ппкрајинске управе, врщи надзпр и прати спрпвпђеое прпписа из става 

1. пвпг шлана. У пбластима из свпг делпкруга, прати, надзире и ппмаже рад јавних предузећа и 

јавних служби шији је псниваш АП Впјвпдина. 

Ппкрајински секретаријат за урбанизам, градитељствп и защтиту живптне средине пружа струшну 

ппмпћ и пбезбеђује средства за финансираое, пднпснп суфинансираое лпкалним сампуправама за 

израду прпстпрне и урбанистишке дпкументације, технишке дпкументације за пбјекте 

инфраструктуре, прпјеката струкпвних и невладиних прганизација из пбласти прпстпрнпг 

планираоа, урбанизма, архитектуре и градитељства; врщи струшну кпнтрплу и јавни увид 

регипналних прпстпрних планпва и прпстпрних планпва ппсебне намене за ппдрушја на теритприји 

АП Впјвпдине; даје претхпдну сагласнпст и сагласнпст у ппступку израде и дпнпщеоа прпстпрних и 

урбанистишких планпва јединица лпкалне сампуправе с теритприје АП Впјвпдине и предлаже једну 

трећину шланпва кпмисије за струшну кпнтрплу прпстпрних и урбанистишких планпва у јединици 

лпкалне сампуправе; ушествује у пбављаоу струшне кпнтрпле технишке дпкументације пбјеката за 

кпје издаје дпзвплу за изградоу у складу са закпнпм; прати развпј кпмуналне инфраструктуре и 

кпмуналне делатнпсти на теритприји АП Впјвпдине; ушествује у раду кпмисија и радних тела кпје 

пбразује министар надлежан за ппслпве урбанизма и грађевинарства и даје мищљеое на статут и 

ппщте акте Републишке агенције за прпстпрнп планираое и Инжеоерске кпмпре Србије. 

Ппкрајински секретаријат за урбанизам, градитељствп и защтиту живптне средине, у пбласти 

прпстпрнпг и урбанистишкпг планираоа, изградое пбјеката и станпваоа, у складу са закпнпм, 

пбавља ппслпве државне управе, кпји су закпнпм ппверени прганима АП Впјвпдине. 

Ппкрајински секретаријат за урбанизам, градитељствп и защтиту живптне средине, у складу са 

закпнпм и Статутпм, пбавља ппслпве ппкрајинске управе у пбласти защтите живптне средине, кпји 

се пднпсе на припремаое аката за Скупщтину или Ппкрајинску владу кпјима се: прирпднп дпбрп 

ставља ппд защтиту; дпнпси прпграм защтите живптне средине за теритприју АП Впјвпдине; дпнпси 

прпграм мпнитпринга, екстерни план защтите пд удеса и планпви и прпграми управљаоа 

прирпдним ресурсима и дпбрима; пснива бучетски фпнд; пснива Ппкрајински завпд за защтиту 

прирпде и врще пснивашка права над оим; прпглащава стаое угрпженпсти живптне средине на 

теритприји АП Впјвпдине. 

Ппкрајински секретаријат за урбанизам градитељствп и защтиту живптне средине пбавља изврщне, 

струшне и развпјне ппслпве ппкрајинске управе и врщи надзпр ради спрпвпђеоа прпписа из става 5. 

пвпг шлана. У пбластима из свпг делпкруга, прати, надзире и ппмаже рад јавних предузећа, устанпва 

и јавних служби шији је псниваш АП Впјвпдина. 

Ппкрајински секретаријат за урбанизам, градитељствп и защтиту живптне средине: кпнтрплище 

кприщћеое и защтиту прирпдних ресурса и дпбара на теритприји АП Впјвпдине; пбезбеђује 

кпнтинуалну кпнтрплу и праћеое стаоа живптне средине (мпнитпринг); даје услпве за пбезбеђеое 

мера и услпва защтите живптне средине, на захтев пргана надлежнпг за припрему и дпнпщеое 

прпстпрних и урбанистишких планпва, а на пснпву услпва и мищљеоа надлежних струшних 

прганизација; ушествује у ппступку припреме и дпнпщеоа прпстпрних, урбанистишких и других 

планпва (планпви уређеоа и пснпве кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта, щумске, 



впдппривредне, лпвнппривредне пснпве и прпграми унапређиваоа рибарства на рибарским 

ппдрушјима и други планпви). 

Ппкрајински секретаријат за урбанизам, градитељствп и защтиту живптне средине у пбласти 

унапређиваоа живптне средине, рибарства и управљаоа рибљим фпндпм у рибплпвним впдама, у 

складу са закпнпм, пбавља ппверене ппслпве државне управе, кпји су закпнпм ппверени прганима 

АП Впјвпдине. Ппкрајински секретаријат за урбанизам, градитељствп и защтиту живптне средине 

пбавља друге ппслпве када му је тп закпнпм, ппкрајинскпм скупщтинскпм пдлукпм или другим 

прпписпм ппверенп. 

Ппкрајински секретаријат за науку и технплпшки развпј 

Члан 40. 

Ппкрајински секретаријат за науку и технплпщки развпј, у складу са закпнима кпји дефинищу пве 

пбласти и Статутпм, пбавља ппслпве ппкрајинске управе у пбласти науке, технплпщкпг развпја и 

виспкпг пбразпваоа и студентскпг стандарда, кпји се пднпсе на припремаое аката за Скупщтину 

или Ппкрајинску владу, а кпјима се: пснивају, пднпснп супснивају наушни институти и 

истраживашкпразвпјни центри и врще пснивашка права над оима; уређују питаоа пд ппкрајинскпг 

знашаја у виспкпм пбразпваоу; предлаже шлан Наципналнпг савета за виспкп пбразпваое; уређују 

питаоа пд ппкрајинскпг знашаја у пбласти студентскпг стандарда. 

Ппкрајински секретаријат за науку и технплпщки развпј, у складу с Прпгрампм пд ппщтег интереса 

за Републику Србију, пбавља ппслпве ппкрајинске управе у вези са: рещаваоем стамбенпг питаоа 

младих, наставних и наушних радника; ппдстицаоем међунарпдне сарадое и инпваципне 

делатнпсти; пбезбеђиваоем финансијских средстава за суфинансираое ппсебних прпграма 

инпваципне делатнпсти и инфраструктуре на теритприји АП Впјвпдине; суфинансираоем прпграма 

Огранка Српске академије наука и уметнпсти у Нпвпм Саду, Матице српске, Матице слпвашке и 

других устанпва кпје пбављају наушнпистраживашку делатнпст, а знашајне су за АП Впјвпдину; 

пбезбеђиваоем средстава за суфинансираое прпграма пснпвних истраживаоа и прпграма 

истраживаоа у пбласти технплпщкпг развпја у АП Впјвпдини, за суфинансираое ушещћа 

наушнпистраживашких радника и студената на наушним скуппвима и усаврщаваоима у инпстранству 

и за прганизацију наушних скуппва на теритприји АП Впјвпдине. 

Ппкрајински секретаријат за науку и технплпщки развпј пбавља изврщне, струшне и развпјне 

ппслпве ппкрајинске управе у пбластима из свпг делпкруга и прати, надзире и ппмаже рад устанпва 

и јавних служби шији је псниваш АП Впјвпдина. 

Ппкрајински секретаријат за науку и технплпщки развпј у пбласти виспкпг пбразпваоа и студентскпг 

стандарда, у складу са закпнпм, пбавља ппслпве државне управе, кпји су закпнпм ппверени 

прганима АП Впјвпдине. 

Ппкрајински секретаријат за науку и технплпщки развпј пбавља и друге ппслпве када му је тп 

закпнпм, ппкрајинскпм скупщтинскпм пдлукпм или другим прпписпм ппверенп. 

Ппкрајински секретаријат за енергетику и минералне сирпвине 

Члан 41. 

Ппкрајински секретаријат за енергетику и минералне сирпвине, у складу са закпнпм и Статутпм, 

пбавља ппслпве ппкрајинске управе у пбласти енергетике, раципналне упптребе енергије и 

цевпвпднпг трансппрта гаспвитих и тешних угљпвпдпника и дистрибуције гаспвитих угљпвпдпника, 



кап и ппслпве у пбласти геплпгије и рударства, кпји се пднпсе на изврщаваое закпна, кап и на 

припремаое аката за Скупщтину или Ппкрајинску владу.  

Ппкрајински секретаријат за енергетику и минералне сирпвине пбавља изврщне, струшне и развпјне 

ппслпве ппкрајинске управе и врщи надзпр над спрпвпђеоем прпписа из става 1. пвпг шлана. 

Ппкрајински секретаријат за енергетику и минералне сирпвине прати стаое у сектпру енергетике и 

минералних сирпвина: прати сигурнпст снабдеваоа енергијпм и енергентима; развпј и примену 

свих видпва примарне и секундарне енергије; инвестиципне и развпјнп-истраживашке прпграме у 

пбласти угља, нафте, деривата нафте и бипгприва, прирпднпг гаса, тпплптне и електришне енергије, 

гептермалних и минералних впда и свих видпва пбнпвљивих извпра енергије; енергетску 

ефикаснпст и раципналнп кприщћеое енергије; текућу пплитику развпја енергетике и минералних 

сирпвина и функципнисаое енергетскпг система, прпизвпдое и пптрпщое свих видпва енергије. 

Ппкрајински секретаријат за енергетику и минералне сирпвине суфинансира прпјекте у пбласти 

енергетике, кпји се нарпшитп пднпсе на примену пбнпвљивих извпра енергије и енергетске 

ефикаснпсти, кап и  прпјекте у пбласти кприщћеоа минералних сирпвина на ппдрушју ппкрајине; 

инфпрмище и едукује из свпг делпкруга прганизпваоем састанака, кпнференција и сајамских 

манифестација; сарађује с пптенцијалним инвеститприма и институцијама из свпг делпкруга. 

Ппкрајински секретаријат за енергетику и минералне сирпвине у пбласти енергетике, за теритприју 

аутпнпмне ппкрајине: израђује Предлпг дела Прпграма пствариваоа стратегије развпја енергетике; 

захтева пд енергетских и других субјеката ппдатке за израду енергетскпг биланса; планира пптребе 

за енергијпм у планпвима развпја, кап и услпве и нашин пбезбеђиваоа неппхпдних енергетских 

капацитета; спрпвпди Акципни план за енергетску ефикаснпст, у пквиру свпјих надлежнпсти; 

утврђује ппсебне финансијске и друге ппдстицаје за реализацију активнпсти за ефикаснп 

кприщћеое енергије на свпјпј теритприји. 

Ппкрајински секретаријат за енергетику и минералне сирпвине у пбласти геплпгије и рударства, за 

теритприју аутпнпмне ппкрајине: предлаже деп Прпграма за пствареое Стратегије управљаоа 

минералним ресурсима и деп Дугпрпшнпг прпграма развпја пснпвних геплпщких истраживаоа; 

дпнпси и спрпвпди Гпдищои прпграм пснпвних геплпщких истраживаоа; впди евиденцију п 

пдпбреним истраживаоима и катастар пдпбрених истражних прпстпра; разматра и евидентира 

утврђене ресурсе и резерве минералних сирпвина и ппдземних впда, кап и утврђене пптенцијале 

гептермалних ресурса; рещеоем издаје пптврду п ресурсима и резервама минералних сирпвина и 

ппдземних впда, пднпснп утврђенпм пптенцијалу гептермалних ресурса, кап и пдпбреоа за 

извпђеое рударских радпва и пдпбреое за упптребу рударскпг пбјекта (упптребну дпзвплу); 

дпнпси рещеоа: п укидаоу и п престанку пдпбреоа за експлпатацију резерви минералних 

сирпвина и гептермалних ресурса, кап и п пдпбреоу за пущтаое пбјекта у прпбни рад; израђује 

билансе ресурса и резерви минералних сирпвина, ппдземних впда и гептермалних ресурса; 

пбразује кпмисију у слушају да дпђе дп пптпунпг и трајнпг пбустављаоа експлпатације, кпја испитује 

разлпге за пбустављаое радпва, ппследице те пбуставе и предлаже пдређене мере; даје сагласнпст 

на прпграм мера кпји дпнпси надлежни прган јединице лпкалне сампуправе за кприщћеое 

средстава пд накнаде за кприщћеое минералних сирпвина и гептермалних ресурса; впди катастре 

истражних и експлпатаципних ппља, активних и санираних рударских пбјеката, лежищта и биланса 

минералних сирпвина и гептермалних ресурса, ппља рударскпг птпада, кап и напущтених рудника и 

рударских пбјеката; впди коигу исправа и евиденцију привредних субјеката, кпјима је издатп 

пдпбреое за извпђеое геплпщких истраживаоа и експлпатацију. 



Ппкрајински секретаријат за енергетику и минералне сирпвине, за теритприју аутпнпмне ппкрајине: 

пбразује кпмисије и прганизује пплагаое струшнпг испита, ради пбављаоа ппслпва технишкпг 

рукпвпђеоа, рукпваоа и пдржаваоа: нафтпвпда и унутращоих гасних инсталација; у пбјектима за 

трансппрт и дистрибуцију прирпднпг гаса; у пбјектима за прпизвпдоу, пренпс и дистрибуцију 

електришне енергије; врщи инспекцијски надзпр прекп електрпенергетскпг инспектпра и 

инспектпра ппреме ппд притискпм; врщи и финансира пснпвна геплпщка истраживаоа; пбразује 

кпмисију и прганизује пплагаое струшнпг испита за пбављаое ппслпва у пбласти геплпщких 

истраживаоа и рударства; рещеоем издаје пдпбреое за: примеоена геплпщка истраживаоа; 

експлпатацију резерви минералних сирпвина и гептермалних ресурса; извпђеое рударских радпва; 

упптребу рударских пбјеката; врщи инспекцијски надзпр прекп геплпщких и рударских инспектпра. 

Ппкрајински секретаријат за енергетику и минералне сирпвине пбавља и друге ппслпве када му је 

тп закпнпм, ппкрајинскпм скупщтинскпм пдлукпм или другим прпписпм ппверенп. 

Ппкрајински секретаријат за сппрт и пмладину 

Члан 42. 

Ппкрајински секретаријат за сппрт и пмладину, у складу са закпнпм и Статутпм, пбавља ппслпве 

ппкрајинске управе у пбласти сппрта и пмладине, кпји се пднпсе на припремаое аката за 

Скупщтину или Ппкрајинску владу, а кпјима се уређују питаоа пд ппкрајинскпг знашаја у сппрту, 

физишкпј култури и у пбластима у вези са интереспм младих. У пбласти сппрта: пбезбеђује 

пствариваое пптреба и интереса грађана у пбласти сппрта, утврђених закпнпм; утврђује сппртске 

пбјекте и прпграме међунарпдних сппртских такмишеоа знашајних за АП Впјвпдину, пснива 

прганизације за пбављаое сппртских делатнпсти пд интереса за АП Впјвпдину и врщи пснивашка 

права над оима; ближе уређује услпве за пбављаое сппртских делатнпсти прганизација у пбласти 

сппрта и кприщћеое јавних сппртских терена; утврђује путем кпјих се ппкрајинских сппртских 

савеза задпвпљавају пптребе и интереси грађана на теритприји АП Впјвпдине, када је у једнпј 

сппртскпј грани регистрпванп вище ппкрајинских гранских сппртских савеза и утврђује кпје сппртске 

гране су ппсебнп знашајне за АП Впјвпдину; впди евиденције у пбласти сппрта; утврђује испуоенпст 

услпва за прганизпваое сппртских приредби и пбезбеђује услпве за рад, пднпснп пбављаое 

делатнпсти Ппкрајинскпг завпда за сппрт и медицину сппрта и других прганизација у пбласти 

сппрта. 

Ппкрајински секретаријат за сппрт и пмладину пбавља изврщне, струшне и развпјне ппслпве 

ппкрајинске управе и врщи инспекцијски надзпр над спрпвпђеоем прпписа из пбласти сппрта. У 

пбластима из свпг делпкруга, прати, надзире и ппмаже рад устанпва и јавних служби шији је псниваш 

АП Впјвпдина. 

Ппкрајински секретаријат за сппрт и пмладину прати и ппдржава рад удружеоа младих и за младе, 

савеза, кап и лпкалних канцеларија за младе; пснива Савет за младе АПВ и кппрдинира оегпв рад, 

у складу са закпнпм; припрема прпграме и предлаже мере за унапређиваое пплпжаја младих у 

складу са акципним планпм пплитике за младе; ппдржава прпјекте из пбласти кпје су знашајне за 

младе; предлаже устанпвљаваое награда из пбласти сппрта и пмладине, награђује сппртисте за 

пстварене сппртске резултате, дпдељује стипендије перспективним сппртистима, те награђује 

дарпвиту и успещну децу и пмладину у АП Впјвпдини и кпнтинуиранп ппдржава оихпв развпј. 

Ппкрајински секретаријат за сппрт и пмладину у пбласти сппрта, у складу са закпнпм, пбавља 

ппверене ппслпве државне управе, кпји су закпнпм ппверени прганима АП Впјвпдине. 



Ппкрајински секретаријат за сппрт и пмладину пбавља друге ппслпве када му је тп закпнпм, 

ппкрајинскпм скупщтинскпм пдлукпм или другим прпписпм ппверенп. 

Ппкрајински секретаријат за привреду, заппшљаваое и равнпправнпст пплпва 

Члан 43. 

Ппкрајински секретаријат за привреду, заппщљаваое и равнпправнпст пплпва, у складу са закпнпм 

и Статутпм, пбавља ппслпве ппкрајинске управе у пбласти привреднпг и регипналнпг развпја, 

туризма, угпститељства, баоа и лешилищта, индустрије и занатства, друмскпг, решнпг и железнишкпг 

сапбраћаја, развпја лпгистике и интермпдалнпг трансппрта, државних путева II реда на теритприји 

АП Впјвпдине, безбеднпсти сапбраћаја на путевима, електрпнских кпмуникација, сајмпва и других 

привредних манифестација, а кпји се пднпсе на припремаое аката за Скупщтину или Ппкрајинску 

владу кпјима се: уређује и пбезбеђује равнпмерни регипнални развпј у пбласти привреде; пснивају 

прганизације кпје се баве усппстављаоем равнпмернпг регипналнпг развпја у пбласти привреде и 

врще пснивашка права над оима; утврђују и дпнпсе стратещка и друга дпкумента регипналнпг 

развпја у пбласти привреде; уређују питаоа пд ппкрајинскпг знашаја у пбласти туризма; уређује 

планираое и развпј туризма; утврђује и дпнпси стратегија развпја туризма; предлаже прпглащеое 

туристишкпг прпстпра на теритприји АП Впјвпдине, предлаже шлан Кпмисије за категпризацију 

туристишких места;  предлаже псниваое прганизација за унапређиваое и развпј туризма и врще 

пснивашка права над оима; уређује кприщћеое минералних и термалних впда, балнеплпщких и 

климатских ресурса; уређују питаоа пд ппкрајинскпг знашаја у пбласти индустрије; утврђују план и 

прпграм равнпмернпг привреднпг развпја; утврђују стари занати свпјствени ппдрушју АП Впјвпдине, 

кап и мере за оихпвп унапређиваое и развпј; уређују питаоа пд ппкрајинскпг знашаја у друмскпм, 

решнпм и железнишкпм сапбраћају, у развпју лпгистике и интермпдалнпг трансппрта,  безбеднпсти 

сапбраћаја на путевима; уређују питаоа пд ппкрајинскпг знашаја у пбласти електрпнских 

кпмуникација и уређује планираое и развпј електрпнских кпмуникација и инфпрмаципнпг друщтва 

на теритприји АП Впјвпдине; уређује и пбезбеђује нашин управљаоа, защтите, пдржаваоа 

државних путева II реда на теритприји АП Впјвпдине у складу са закпнпм; уређује и пбезбеђује 

унутращоа плпвидба на државним впдним путевима на теритприји АП Впјвпдине; уређују сајмпви 

и друге привредне манифестације пд ппкрајинскпг знашаја; уређује псниваое, категпризација и 

нашин рада сајамских центара; утврђује мрежа сајамских и других привредних манифестација на 

теритприји АП Впјвпдине.  

Ппкрајински секретаријат за привреду, заппщљаваое и равнпправнпст пплпва прати спрпвпђеое 

прпграма, мера и активнпсти за равнпмерни регипнални развпј; предлаже једнпг шлана Тендерске и 

Аукцијске кпмисије када је субјект приватизације с теритприје АП Впјвпдине; ушествује у припреми 

стратещких дпкумената и акципних планпва кпјима се утврђују нашела, циљеви и припритети 

развпја електрпнских кпмуникација у Републици Србији; ушествује у дпнпщеоу Плана намене 

радипфреквенцијских ппсега и Плана расппделе радип-фреквенција; ушествује у утврђиваоу нашина 

кприщћеоа препсталпг ппсега радип-фреквенција намеоених земаљскпј дигиталнпј 

радипдифузији, кап и пружаоу щирпкпппјасних сервиса (дигитална дивиденда). 

Ппкрајински секретаријат за привреду, заппщљаваое и равнпправнпст пплпва у пбласти туризма, 

државних путева, друмскпг, решнпг и железнишкпг сапбраћаја, защтите аутпрских и српдних права у 

прпизвпдои и прпмету рпбе и електрпнских кпмуникација, у складу са закпнпм, пбавља ппслпве 

државне управе кпји су закпнпм ппверени прганима АП Впјвпдине.  



Ппкрајински секретаријат за привреду, заппщљаваое и равнпправнпст пплпва пбавља изврщне, 

струшне и развпјне ппслпве ппкрајинске управе и врщи надзпр ради спрпвпђеоа прпписа у 

пбластима из свпг делпкруга; прати рад устанпва и јавних служби шији је псниваш АП Впјвпдина.  

Ппкрајински секретаријат за привреду, заппщљаваое и равнпправнпст пплпва, у складу са закпнпм 

и Статутпм пбавља ппслпве ппкрајинске управе у пбласти рада и заппщљаваоа, кпји се пднпсе на 

припрему аката за Скупщтину, Ппкрајинску владу, псниваое фпндпва и других правних лица у тим 

пбластима и врщеое пснивашких права над оима; израду предлпга плана активне пплитике 

заппщљаваоа у Ппкрајини;  припремаое ппкрајинских акципних планпва за заппщљаваое; 

спрпвпђеое мера активне пплитике заппщљаваоа у Ппкрајини, у складу са закпнпм, акципним 

планпм и стратегијпм заппщљаваоа у АП Впјвпдини; прати примену прпписа и стратещких 

дпкумената из пбласти заппщљаваоа, рада, безбеднпсти и здравља на раду; припрема акте п 

псниваоу прганизација пд интереса за АП Впјвпдину у наведеним пбластима; даје правна 

мищљеоа и упутства за примену закпнских прпписа и других аката прганизацијама, устанпвама, 

институцијама и грађанима; прати стаое и примену прпписа у пбласти безбеднпсти и здравља на 

раду у ппкрајинским прганима управе; предлаже активнпсти и мере за рещаваое прпблема у 

пбласти безбеднпсти и здравља на раду; прати стаое и примену прпписа у вези с раднп-правним 

статуспм пспба са инвалидитетпм; предлаже активнпсти и мере за унапређиваое раднп-правнпг 

статуса пспба са инвалидитетпм; ппдстише заппщљаваое пспба са инвалидитетпм и других теже 

заппщљивих категприја грађана; прати реализацију антидискриминаципне пплитике у пбласти рада 

и заппщљаваоа; прати субвенципнираое привредних субјеката у Ппкрајини и трансфера нижим 

прганима власти у пбласти заппщљаваоа; припрема презентације у земљи и инпстранству за 

представљаое пптенцијала Ппкрајине у пбласти рада и заппщљаваоа; прати стаое и кретаоа на 

тржищту рада у АП Впјвпдини; прати примену ратификпваних кпнвенција и преппрука 

Међунарпдне прганизације рада и сашиоава извещтаје п оихпвпј примени; сарађује с 

међунарпдним, регипналним и дпмаћим прганима, прганизацијама и удружеоима у пбласти 

заппщљаваоа, рада, безбеднпсти и здравља на раду; кппрдинира рад и пружа ппдрщку у раду 

Ппкрајинскпг спцијалнп-екпнпмскпг савета, Ппкрајинскпг савета за заппщљаваое, Ппкрајинскпг 

савета за безбеднпст и защтиту на раду и другим радним телима из пбласти рада и заппщљаваоа; 

предлаже директпра Ппкрајинске службе за заппщљаваое; ппдстише развпј трипартитнпг 

спцијалнпг дијалпга у Ппкрајини, прати институципнални спцијални дијалпг и важећи закпнски 

пквир; прати делпваое спцијалнпг партнерства у услпвима кризе (неуспеле приватизације, 

щтрајкпви, најугрпженије привредне гране); с ппкрајинским спцијалнп-екпнпмским саветпм и 

другим заинтереспванпм субјектима, ппкреће иницијативе за измене раднпг закпнпдавства и 

спцијалне пплитике; иницира активнпсти за хармпнизацију раднпг и спцијалнпг закпнпдавства с 

нпрмативнп-институципналним пквирпм и пракспм спцијалнпг дијалпга; предузима активнпсти на 

ппдизаоу капацитета спцијалних партнера (синдиката и ппслпдаваца) за равнпправнп ушещће у 

спцијалнпм дијалпгу; прати утицај макрпекпнпмских елемената (привредна кретаоа, тржищте 

рада, пплитика заппщљаваоа) на функципнисаое спцијалнпг дијалпга у Ппкрајини; афирмище 

преднпсти развијенпг спцијалнпг дијалпга кпнстантним инфпрмисаоем јавнпсти п актерима, 

садржајима и инструментима спцијалнпг дијалпга; сарађује са синдикалним прганизацијама, 

прганизацијама ппслпдаваца и удружеоима; ушествује у рещаваоу питаоа пд знашаја за 

пствариваое екпнпмских слпбпда и права заппслених, материјалнпг и спцијалнпг пплпжаја 

ппслпдаваца и заппслених; афирмище развпј културе прегпвараоа и ппдстицаоа мирнпг рещаваоа 

кплективних радних сппрпва; прати спцијални дијалпг на лпкалнпм нивпу и рад мреже савета за 

заппщљаваое у Ппкрајини; прати умрежаваоа ушесника спцијалнпг дијалпга у Ппкрајини; прати 



закљушиваоа кплективних угпвпра у Ппкрајини; прати пднпс јавнпсти и медија према спцијалнпм 

дијалпгу.  

Ппкрајински секретаријат за привреду, заппщљаваое и равнпправнпст пплпва, у складу са закпнпм 

и Статутпм, пбавља ппслпве ппкрајинске управе, кпји се пднпсе на: припремаое аналитишких и 

других материјала у вези с применпм прпписа из пбласти равнпправнпсти пплпва за Скупщтину и 

Ппкрајинску владу; активнпсти за унапређиваое пбласти равнпправнпсти пплпва у Ппкрајини; 

прпмпцију принципа једнаких мпгућнпсти за жене и мущкарце; праћеое стаоа и предлагаое мера 

за унапређиваое пплпжаја жена и пствариваое једнаких мпгућнпсти у Ппкрајини; праћеое 

примене ратификпваних кпнвенција и преппрука међунарпдних прганизација у пвпј пбласти; 

пствариваое сарадое с невладиним прганизацијама, синдикатима и другим аспцијацијама и 

медијима,  предлагаое и спрпвпђеое мера афирмативне акције ради ппбпљщаоа екпнпмскпг и 

друщтвенпг пплпжаја жена, нарпшитп раоивих група жена, кап и елиминације насиља над женама 

и насиља у ппрпдици; сарадоу с републишким и ппкрајинским прганима управе и прганима 

јединица лпкалне сампуправе из пбласти равнпправнпсти пплпва; активнпсти ка интегрисаоу 

принципа рпдне равнпправнпсти у све пбласти рада ппкрајинских пргана и пружаое струшне 

ппдрщке. Кап ппверени ппсап, пбавља се надзпр над применпм Закпна п равнпправнпсти пплпва 

на теритприји АП Впјвпдине.  

У Ппкрајинскпм секретаријату за привреду, заппщљаваое и равнпправнпст пплпва, пбављају се 

ппслпви ппкрајинске управе кпји се пднпсе на: имплементацију и примену стратегија за интеграцију 

Рпма и реализацију акципних планпва на теритприји Ппкрајине; кппрдинацију разлишитих прпјеката 

за интеграцију Рпма на теритприји Ппкрајине; пствариваое кппрдинације с рпмским саветима у 

Ппкрајини и са пдгпварајућим прганизацијама и прганима на међунарпднпм нивпу; ппдстицаое и 

унапређиваое женских и људских права Рпма и Рпмкиоа на теритприји Ппкрајине; припремаое 

аналитишке дпкументације за планираое и прпграмираое активнпсти у вези са интеграцијпм Рпма 

у Ппкрајини; пствариваое сарадое и кпнсултација с владиним и невладиним прганизацијама и 

прганима у пбласти интеграције Рпма и унапређиваоа оихпвпг пплпжаја; реализација прпјеката 

кпји су заснпвани на циљевима дефинисаним у стратегијама и акципним планпвима, 

кппрдинираое примене и пствариваоа дпмаћих и међунарпдних прпграма за интеграцију и 

унапређиваое пплпжаја Рпма; инфпрмаципнп-дпкументаципну делатнпст и впђеое евиденција у 

ппгледу интеграције Рпма на теритприји Ппкрајине; праћеое и прикупљаое инфпрмација у вези с 

мерама кпје се у Републици Србији и другим земљама предузимају ради унапређиваоа струшнпг 

рада у ппгледу интеграције Рпма, кап и праћеое псппспбљаваоа и усаврщаваоа струшоака у 

пбласти интеграције Рпма.  

Ппкрајински секретаријат за привреду, заппщљаваое и равнпправнпст пплпва пбавља и друге 

ппслпве када му је тп закпнпм, ппкрајинскпм скупщтинскпм пдлукпм или другим прпписпм 

ппверенп. 

  

4. ППСЛПВИ ЗАЈЕДНИЧКИ ЗА СВЕ ППКРАЈИНСКЕ СЕКРЕТАРИЈАТЕ 

Регипнална и међуппштинска сарадоа 

Члан 44. 

Ппкрајински секретаријати у пквиру свпг делпкруга, у складу са Статутпм и закпнпм, пстварују 

регипналну и међуппщтинску сарадоу и старају се п оенпм унапређиваоу. 

Међурегипнална сарадоа 



Члан 45. 

Ппкрајински секретаријати у пквиру свпг делпкруга, у складу са Статутпм и закпнпм, пстварују 

међурегипналну сарадоу с теритпријалним заједницама и другим пблицима аутпнпмије других 

држава, у пквиру сппљне пплитике Републике Србије,  старају се п оенпм унапређиваоу и пбављају 

ппслпве ппкрајинске управе кпји се пднпсе на припрему, закљушиваое и примену сппразума. 

Ппкрајински секретаријати стварају услпве за приступ и реализацију прпјеката кпји се финансирају 

из средстава претприступних фпндпва ЕУ, дпнација и других пблика ппмпћи из надлежнпсти 

секретаријата. 

  

5. ПДНПС ППКРАЈИНСКЕ УПРАВЕ С ДРУГИМ ПРГАНИМА И ГРАЂАНИМА 

Пднпс према Скупштини и Ппкрајинскпј влади 

Члан 46. 

Ппкрајински пргани управе пбавезни су да Скупщтини дају пбавещтеоа, пбјащоеоа и ппдатке из 

свпг делпкруга. 

Ппкрајински пргани управе врще ппслпве у складу са смерницама за рад кпје дпнпси Ппкрајинска 

влада. 

Ппкрајинска влада усмерава и усклађује рад пргана ппкрајинске управе. 

Међуспбни пднпси ппкрајинских пргана управе 

Члан 47. 

Ппкрајински пргани управе међуспбнп сарађују у пбављаоу ппслпва пд заједнишкпг интереса, 

пружају ппдатке и пбавещтеоа неппхпдна за рад, дпстављају списе и пстварују друге пблике 

заједнишкпг рада и сарадое. 

Ради изврщаваоа слпжених ппслпва кпји захтевају заједнишки рад заппслених из вище 

ппкрајинских пргана управе, мпгу се пбразпвати кпмисије и радне групе, шији састав и ппслпве 

утврђују рукпвпдипци сппразумнп. 

Рукпвпдипци ппкрајинских пргана управе, када су пвлащћени да сппразумнп дпнпсе прпписе, а не 

ппстигну сппразум, п тпме пбавещтавају Ппкрајинску владу. 

Пднпси ппкрајинскпг пргана управе и пргана лпкалне сампуправе 

Члан 48. 

Ппкрајински пргани управе и пргани лпкалне сампуправе међуспбнп сарађују и пбавещтавају се п 

питаоима пд заједнишкпг интереса. 

Ппкрајински пргани управе пружају струшну ппмпћ прганима лпкалне сампуправе у изврщаваоу 

закпна. 

Пднпси према грађанима и правним лицима 

Члан 49. 

Ппкрајински пргани управе дужни су да, у пквиру свпјих права и дужнпсти, физишким и правним 

лицима пмпгуће несметанп пствариваое оихпвих права и пбавеза, дају им пптребне ппдатке и 

пбавещтеоа, сарађују с оима и шувају углед ппкрајинске управе. 



Члан 50. 

Ппкрајински пргани управе дужни су да разматрају представке, петиције и предлпге кпје им 

физишка и правна лица ппднпсе, да ппступају пп оима и п тпме их пбавещтавају. 

Физишка и правна лица мпгу се пбратити ппкрајинскпм пргану управе ради даваоа мищљеоа п 

примени пдредаба ппкрајинских скупщтинских пдлука и других ппщтих аката. Мищљеоа 

ппкрајинских пргана управе нису пбавезујућа. 

Пднпс ппкрајинске управе и Ппкрајинскпг заштитника грађана ‒ пмбудсмана 

Члан 51. 

Ппкрајински пргани управе дужни су да Ппкрајинскпм защтитнику грађана ‒пмбудсману пмпгуће 

несметан приступ ппдацима пд интереса за пствариваое права грађана. 

Ппкрајински пргани управе дужни су да размптре указиваоа, предлпге и преппруке Ппкрајинскпг 

защтитника грађана ‒ пмбудсмана кпји ппступа у интересу грађана. 

Ради пмпгућаваоа несметанпг рада Ппкрајинскпг защтитника грађана ‒ пмбудсмана, ппкрајински 

пргани управе дужни су да предузимају све пптребне мере и активнпсти. 

  

6. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 

Члан 52. 

Ппкрајински пргани управе дужни су да свпја акта п унутращопј прганизацији и систематизацији 

радних места ускладе са пдредбама пве пдлуке дп 31.12.2014. гпдине. 

Члан 53. 

Ступаоем на снагу пве пдлуке престаје да важи Ппкрајинска скупщтинска пдлука п ппкрајинскпј 

управи („Службени лист АПВ”, брпј: 40/12 ‒ прешищћен текст). 

Члан 54. 

Ова пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм листу Аутпнпмне 

ппкрајине Впјвпдине”. 

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

Нпви Сад, 23. септембар 2014. гпдине. 

ППТПРЕДСЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ АП ВПЈВПДИНЕ 

Ана Тпманпва Маканпва, с.р. 

 


