
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

СКУПШТИНА АП ВОЈВОДИНЕ 

01 Број: 6 - 2/2001. 

30.03.2001. године 

НОВИ САД 

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

БЕОГРАД 

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине на седници одржаној 

29. марта 2001. године утврдила је ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И 

ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДЕЛАТНОСТИМА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА У 

ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ, који вам у прилогу достављамо на даљи поступак. 

Поводом утврђеног Предлога закона Скупштина Аутономне 

Покрајине Војводине одредила је за представника ФИЛИПОВ 

др ПРЕДРАГА, потпредседника Скупштине АП Војводине. 

Прилог: 1. 
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Члан 1. 
" 0' " 

у Закону . о делатностима од општег интереса у области 
културе ("Службени гласник РС", број · 49/92) У члр.ну 1. испред речи : 
"општине" додају се речи: "аутономне покрајине , " . . : 

Члан 2. 
, . ':"; 

у члану 2. став 1. тачка " 2. речи : "ВојВОђЭНСI<ОГ музеја" 
замењују се речима: "Музеја Војводине". .,:':': 

Члан 3. 
,,',: 

у члану 3. додаје се нови став 2. који гласи: 

"Средства за рад, одржавање и остваривање прогр.ама Музеја 
Војводине у Новом Саду, Српског народног позоришта у Ново'м Саду и 
Архива Војводине преносе се у буџет Аутономне Покрајине Војводине и 
воде се на посебном рачуну покрајинског органа управе надлежног за 

послове културе. 

Досадашњи став 2. постаје став 3. 

Члан 4. 

у члану 7. додаје се нов став 2. који гласи : 

"Покрајински орган управе надлежан за послове културе даје 
сагласност на делове статута којима се уређује обављање делатности 

установа у области културе за чији се рад и програме обезбеђују средства 
преко буџета Аутономне Покрајине Војводине и на акте о систематизацији 
радних места ових установа" . 
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Досадашњи став 2. постаје став З . 

Иза става З. додаје се став 4. који гласи : 

"Скупштина Аутономне . Покрајине ' Војводине иМ~.t:fује 
директоре и чланове управних и надзо'рн'их 'одбора установа :чиј"v1' је .
оснивач Покрајина или према којима права и ДУЖНОСТИ оснивача врши 
Покрајина . " 

Ч[lан 5. 

После члана 9. додајесе, НОВ члан 9.а који гласи ; , ., 

" Члан 9 . а 

Корисници средстава из члана З . став 2. и члана 9. овог 
закона достављају покрајинском органу управе надлежном за послове 
културе своје потребе за финансирање рада и програма до 1. октобра 
теКУће године, ради планирања' висине средстава у буџеЈУ , aY~OHOMHe 
покрајине за ове намене." ,,'" . 

. " '~' 

Члан 6. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана обј~вљивања у 
"Службеном гласнику РепуБЛИ,ке ~рбије " , ' . 
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Материјапно правни основ за доношнње овог закона садржан 

јl9 у члану '109. став 1. тачtcа 3. Устава. РепуБЛИI<е Србије а формално 
правни основ у члану 73. став 1. Tal·H<a 2. Устава Републике Србије . 

Сагласно члану 80. став ? Устава Рвпублике Србије 
Скупштина AYTOHOMHIS! Покрајине Војводине има право првдлагања эакона, 

па сходно том€! И ИЗМIS1на и допуна важе!;их закона. 

Законом о јавним службама ("Службени гласник РС", број 
42/91 и 71/94) детаљно је прописан статус установа као јавних служби и 
остваривање интереса оснивача у односу на установе I<oje је основао. 

Приликом нормирања односа у Закону о делатностима од 
општег интервса у области културе, није се водило рачуна о интвресима 
fpa1)aHa дп Војводине, који су преко своје Скупштине основали Музеј 
Војводине у Новом Саду, Архив Војводине и који су на :захтев запослених 
преузели права и дужности оснивача у односу на Српско народно 
позориште у Новом Саду, Библиотеку Матице српске и Галерију Матице 
српске у Новом Саду. 

()снива'-Iка права везана за именоваЊЕЈ диреf<тора ових 
YCTati0Ba, чланова управног и надзорног одбора ових установа законом су 
пренЪта (члан 7. став 2) на Владу Републике Србијв, без сагласности 
Скупштине Аутономне Покрајине Војводине и без прибављања ПРЕПХОДНОГ 
мишљења ов-е Скупштине . 

Да би се овакво стаt·ье исправило, предложено је да св поново 
успоставе целовита оснивачка права дп Војводине у односу на Музеј 
ВојвоДине у Новом Саду, Архив ВојE;lрдине у Новом Саду и Српско народно 
позориште у НОВОМ СадУ, и да се; рад ових VI других ус анова којима се 
доприноси развоју културе наРОД1:iQСТИ у Војводини финансира из буџета 
АП Војводине за који је, сагласнq· члану 109. став З. Устава Рнпублике 
Србије, Нf~ОПХОДНО законом обеэбеД~IТИ одговарајУћЕI приходе. 



·. Одредбом ЧЈ1ана 11. Предлога закона првдложена јв допуна 
члана 1. каЈ<О би се аутономна покрајина равноправно уврстила у ред 
територијалних јединица у саставу Репу6ликн Србије које су Законом о 
јавним службама овлаlJJћене да (JICH~I Bany устаНОElе, па према томе · и да 
врше према ТИ 1\11 установама прав.а и дужности оснvшаЧEl утврђена :законом . 

Одредбом члана 2. Ilредложено је усклађИ8ањв назива 
Војвођанског музеја са називом УТВР'I)еним Одлуком о изменама и 
допунама Одлуке о оснивању BojBoijaHcKor музеја ("Службени лист АПВ", 
број 15/92) 

. Clдрs!дБClМ 'l.naHa 3. ПРЕ~Дl~ога Зlакона предложено је да се 
обеэбеђивање cpE~ДCTaBal за !рад Музеја Војводине у Новом Саду, 
Српског народног позоришта у Новом Саду и Архива Војводине у Новом 
Саду поново пренвсе на дп Војводину и да се за ове намене обезбеде 
средства у буџ6fУ ЛП Војводине преношењем из буџета Рвпубликв Србије. 

- ОДРI3!дБОI\ll члана, 4. ГlредлоГi:! Зi8КОIНа предлаже се и 
преношење на покрајину одрнђени)( оснивачких права у односу на 
установе чији се рад финансира средствима буџета аутономне Покрајине , 
као што су: · давање сагласности на одредбе статута установа којима се 
уређује обављање · делатности и давање сагласности на акте о 
систематизациЈи радних места. 

Предлаже се да Скупштина Аутономне Покрајине 
Војводине поново преузме права оснивача. у погледу именовања и 
разрешења директора установа чији је оснивач и према којима врши права 
и дужности оснивача и именовања чланова управних и нЭДзорних одбора 
ових установа, ради усклађивања са одредбама Закона () јавним 
службама. . 

.. Одр,едбом члана, 5. Предлога заКОНЕI предлаже се нов 
члан у Закону 9.а којим би се уредио поступак за ОСТElаривање средстава 
из буџета аутономне покрајине увођењl3М обавезе установа за 
достављањв потреба за финансирање рада и програма до 1. октобра 
текуЋе године. Ову обавезу је НI~ОПХОДНО утврдити , ако се усвоји предлог 
да се финансира рад одре'ђени" установа из буџета аутономне покрајине, 
ради планирања средстава у буџету эа наредну годину. 

" 
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.- PIYTOHOMHa Покрајина Војводина i \8 1l0свбним aKrolVI , који Tj€! 
усвојити СКУПLJ.Iти на дп EiОјВОДИНН , утврдити ус:тановв за чији -I;е се рад 
средства обвзбеђИЕ::ати из буџета Покрајине , дефинисати програме I(оји tю 
се q:lинансирати ИЗ БУЏ I8Т.а. и прописати обаВGЗEl :за rшриснике средстава . 

Эа спровођење О Е-ОГ Закона није потрвбно 06еэбедити 
посебна среАства, јер се решења: прндложвна: ОЕiИМ законом креЋУ у 
ш::виру средстава планираних у буџету Републикв Србије за установе у 

области I<ул-туре . 
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