
 

На пснпву шлана 34. алинеја 2. и шлана 41. став 2. алинеја 2. Статута Аутпнпмне 
ппкрајине Впјвпдине ("Сл. лист АП Впјвпдине", брпј 17/09), 

Скупщтина Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине, на седници пдржанпј 22. маја 2014. 
гпдине, дпнела је 

ППКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ПДЛУКУ 

П СПРПВПЂЕОУ  

СТАТУТА АУТПНПМНЕ ППКРАЈИНЕ  

ВПЈВПДИНЕ 

Члан 1. 

Статут Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине (у даљем тексту: Статут) се примеоује пд 
дана ступаоа на снагу. 

Члан 2. 

Скупщтина Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине (у даљем тексту: Скупщтина АПВ) 
наставља са радпм и врщи ппслпве у складу са важећим прпписима. 

Члан 3. 

Влада Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине наставља са радпм и врщи ппслпве у складу 
са важећим прпписима кап Ппкрајинска влада. 

Члан 4. 

Ппкрајински пмбудсман наставља са радпм и врщи ппслпве у складу са важећим 
прпписима кап Ппкрајински защтитник грађана – пмбудсман. 

Члан 5. 

Ппкрајински пргани управе, службе, управе и друге ппкрајинске прганизације 
настављају са радпм и врще ппслпве у складу са важећим прпписима дп оихпвпг 
усклађиваоа са Статутпм. 

Члан 6. 

Ппкрајинске скупщтинске пдлуке и други ппкрајински прпписи пстају на снази дп 
оихпвпг усклађиваоа са Статутпм у рпкпвима предвиђеним пвпм ппкрајинскпм 
скупщтинскпм пдлукпм, акп пвпм ппкрајинскпм скупщтинскпм пдлукпм није пдређенп да 
престају да важе. 



 

Члан 7. 

Данпм ступаоа на снагу пве ппкрајинске скупщтинске пдлуке престаје да важи 
Ппкрајинска скупщтинска пдлука п Савету наципналних заједница ("Сл. лист АП 
Впјвпдине" бр. 4/10). 

Члан 8. 

Усклађиваое ппкрајинских прпписа са Статутпм изврщиће се дп 30. нпвембра 2014. 
гпдине. 

Ппкрајинске скупщтинске пдлуке п Скупщтини АПВ, п Ппкрајинскпј влади, п 
ппкрајинскпј управи, п Ппкрајинскпм защтитнику грађана – пмбудсману и п изгледу и 
кприщћеоу симбпла и традиципналних симбпла АП Впјвпдине, дпнеће се најкасније у 
рпку пд три месеца пд дана ступаоа на снагу пве ппкрајинске скупщтинске пдлуке. 

Ппслпвник Скупщтине АПВ и Ппслпвник Ппкрајинске владе дпнеће се најкасније у 
рпку пд 60 дана пд дана ступаоа на снагу ппкрајинских скупщтинских пдлука из става 2. 
пвпг шлана. 

Други ппщти и ппјединашни акти Скупщтине АПВ и Владе Аутпнпмне ппкрајине 
Впјвпдине, настављају да се примеоују кап ппщти и ппјединашни акти Скупщтине АПВ, 
пднпснп Ппкрајинске владе. 

Члан 9. 

Ппкрајинска влада и Секретаријат Ппкрајинске владе настављају да дп 31. 
децембра 2014. гпдине изврщавају расхпде планиране Ппкрајинскпм скупщтинскпм 
пдлукпм п бучету Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине за 2014. гпдину ("Сл. лист АП 
Впјвпдине", бр. 50/13) у разделу ппд називпм: "Влада Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине" и 
"Секретаријат Владе Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине". 

Ппкрајински защтитник грађана – пмбудсман наставља да дп 31. децембра 2014. 
гпдине изврщава расхпде планиране Ппкрајинскпм скупщтинскпм пдлукпм п бучету 
Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине за 2014. гпдину ("Сл. лист АП Впјвпдине", бр. 50/13) у 
разделу ппд називпм: „Ппкрајински пмбудсман“. 

Члан 10. 

Данпм ступаоа на снагу пве ппкрајинске скупщтинске пдлуке престаје да важи 
Ппкрајинска скупщтинска пдлука п спрпвпђеоу Статута Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине 
("Сл. лист АП Впјвпдине" бр. 18/09). 



 

Члан 11. 

Ова ппкрајинска скупщтинска пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана 
пбјављиваоа у "Службенпм листу Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине". 

 

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине 

 

01 Брпј: 010-2/2014 

Нпви Сад, 22. мај 2014. гпдине 
 

 Председник 
Скупщтине АП Впјвпдине, 

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

 

 
 
 


