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Извештај о раду
Службе Скупштине
Аутономне покрајине Војводине
Покрајинском скупштинском одлуком о Скупштини Аутономне Покрајине Војводине
(„Службени лист АПВ”, бр. 28/2014) утврђено је да Скупштина Аутономне покрајине Војводине
образује јединствену Службу Скупштине ради обављања стручних и других послова из своје
надлежности за потребе Скупштине Аутономне покрајине Војводине, њених радних тела,
посланика и посланичких група.
Извештај о раду Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине представља преглед
послова, задатака и активности ‒ по организационим јединицама ‒ које је Служба обавила за
потребе Скупштине Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Скупштина), радних тела
Скупштине и покрајинских посланика за период од 2012. до 2016. године, а настао је као резултат
тимског рада запослених у Служби Скупштине (у даљем тексту: Служба).
Сам н а ч и н рада је унапређен, уведени су нови процеси и процедуре у раду и
постигнути су значајни ефекти, а све ради примене добре праксе и модернизације рада Скупштине
и Службе Скупштине.

Служба Скупштине
Служба Скупштине обавља стручне, административно-техничке и друге послове за потребе
Скупштине и њених радних тела, посланика, председника и потпредседника Скупштине, посланичких
група у Скупштини, као и друге послове у складу с Пословником Скупштине, другим актима Скупштине
и њених радних тела.
Организација и рад Службе уређују се Одлуком о организацији и раду службе Скупштине
Аутономне покрајине Војводине.
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Служби Скупштине
Аутономне покрајине Војводине образују се две посебне унутрашње организационе јединице и
четири сектора.
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Организациона шема Службе Скупштине АП Војводине

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ
ЗАМЕНИК ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ

КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА

СЕКТОР ЗА ПРИПРЕМУ И
ОБРАДУ СЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ И РАДНИХ
ТЕЛА

СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ,
АНАЛИТИЧКЕ И ОПШТЕ
ПОСЛОВЕ

ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ
ПРИПРЕМЕ И ОБРАДЕ
СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

ОДСЕК ЗА ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ

ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ
РАДНИХ ТЕЛА И
ПОСЛАНИЧКИХ ГРУПА
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА СТРУЧНЕ И
ПАРЛАМЕНТАРНЕ
ПОСЛОВЕ

СЕКТОР ЗА
МЕЂУРЕГИОНАЛНУ
САРАДЊУ

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈСКЕ,
ИНФОРМАТИЧКЕ И
АДМИНИСТРАТИВНЕ
ПОСЛОВЕ

ОДСЕК ЗА
МЕЂУПАРЛАМЕНТАРНУ
И МЕЂУРЕГИОНАЛНУ
САРАДАЊУ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ,
ФИНАНСИЈЕ И ПОСЛОВЕ
ЈАВНИХ НАБАВКИ

ОДСЕК ЗА
ИСТРАЖИВАЧКО БИБЛИОТЕЧКЕ ПОСЛОВЕ

ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ
ПРОТОКОЛА

ОДСЕК
ИНФОРМАЦИОНИХ
ТЕХНОЛОГИЈА

ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ
ПИСАРНИЦЕ,
ЕКСПЕДИЦИЈЕ И АРХИВЕ

ГРУПА ЗА ОДНОСЕ СА
ЈАВНОШЋУ

ОДСЕК ЗА
АДМИНИСТРАТИВНЕ И
БИРОТЕХНИЧКЕ
ПОСЛОВЕ
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КОЛЕГИЈУМ СКУПШТИНЕ
Колегијум Скупштине (у даљем тексту: Колегијум) јесте тело Скупштине које сазива
председник Скупштине ради координације рада и обављања консултација у вези с њеним радом.
Колегијум чине председник Скупштине, потпредседници Скупштине и председници
посланичких група у Скупштини.
У периоду од конституисања Скупштине, од 22. јуна 2012. године до краја 2015. године,
Колегијум је одржао 52 седнице.
Највише одржаних седница било је у вези с припремом и утврђивањем предлога дневног реда
седница Скупштине.
Након Одлуке Уставног суда Републике Србије, од 05. децембра 2013. године, којом је
утврђено да нису у сагласности одређене одредбе Статута Аутономне покрајине Војводине
(„Службени лист АПВ”, број 17/09) са Уставом Републике Србије, као и након одлагања да се та одлука
објави у „Службеном гласнику Републике Србије” за шест месеци од дана њеног доношења, многе
активности Колегијума биле су усмерене на усаглашавање ставова у поступку припреме предлога
Статута АП Војводине.
Осим тога, чланови Колегијума консултовали су се у погледу предлога Покрајинске
скупштинске одлуке о спровођењу Статута АП Војводине. Након што је Скупштина АП Војводине
донела Статут АП Војводине и Покрајинску скупштинску одлуку о спровођењу Статута АП Војводине, у
оквиру Колегијума такође су усаглашавани ставови у вези с припремом аката ради усклађивања са
Статутом, и то: Покрајинска скупштинска одлука о Скупштини АП Војводине, Пословник о раду
Скупштине АП Војводине и Покрајинска скупштинска одлука о изгледу и коришћењу симбола и
традиционалних симбола АП Војводине.
У више наврата, Колегијум се консултовао и у погледу радног текста за израду предлога закона
о финансирању АП Војводине.

СЕКТОР ЗА ПРИПРЕМУ И ОБРАДУ СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ И
РАДНИХ ТЕЛА
У Сектору за припрему и обраду седница Скупштине и радних тела обављају сe нормативноправни, аналитичко-документациони и стручно-оперативни послови у вези са припремањем и
организовањем седница Скупштине, седница радних тела и седница посланичких група, израдом
извештаја, информација и давањем стручног мишљења о питањима која се разматрају на седницама,
као и други стручни и административни послови за потребе седница Скупштине, седница радних тела
и седница посланичких група у Скупштини.
У Сектору за припрему и обраду седница Скупштине и радних тела образују се следеће
унутрашње јединице:


Одсек за послове припреме и обраде седница Скупштине;



Одсек за послове радних тела и посланичких група.
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Одсек за послове припреме и обраде седница Скупштине
У периоду од конституисања, од 22. јуна 2012. године до краја 2015. године, Скупштина је
одржала 50 седница, од којих су 44 биле редовне, четири – тематске и две – свечане седнице.
Током одржавања 44 редовних седница, Скупштина је разматрала 395 тачака дневног реда.
Свечану седницу Скупштина је одржала 24. новембра 2012. године, поводом обележавања 94.
годишњице присаједињења Војводине Србији. Такође, свечана седница одржана је и 09. маја 2015.
године, поводом обележавања 70 година од победе над фашизмом и поводом Дана Европе.
Скупштина је одржала тематску седницу, 01. октобра 2013. године, на тему „Дунавска
стратегија – нова улога региона”. С тим у вези, 21. новембра 2013. године одржана је седница на тему
„Пример добре праксе: аутономија Ломбардије”. Такође, 16. децембра 2013. године одржана је
седница – „Процес приступања Србије Европској унији”, а последња у низу тематских седница у овом
мандату одржана је 12. маја 2015. године –„Регионални оквир за европску будућност: искуства
Немачке савезне покрајине Баден-Виртемберг у процесима европских интеграција”.
Скупштина АП Војводине, на 29. седници, одржаној 14. маја 2014. године, утврдила је Предлог
статута Аутономне покрајине Војводине и доставила га Народној Скупштини Републике Србије ради
давања претходне сагласности. Након добијене претходне сагласности, на 30. седници, одржаној 22.
маја 2014. године, Скупштина је донела Статут Аутономне покрајине Војводине, као и Покрајинску
скупштинску одлуку о спровођењу Статута Аутономне покрајине Војводине.
Имајући у виду промене које су настале услед доношења Статута Аутономне покрајине Војводине, на
33. седници, одржаној 02. јула 2014. године, Скупштина је донела Покрајинску скупштинску одлуку о
Скупштини АП Војводине, док је на 34. седници усагласила и друге акте с новим статутом, те су тако
донети: Пословник о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска скупштинска
одлука о Покрајинској влади, Покрајинска скупштинска одлука о Покрајинској управи, Покрајинска
скупштинска одлука о Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману и Покрајинска скупштинска
одлука о Правобранилаштву Аутономне покрајине Војводине. Предлог покрајинске скупштинске
одлуке о изгледу и коришћењу симбола и традиционалних симбола Аутономне покрајине Војводине
једина је одлука која није донета у року предвиђеном Покрајинском скупштинском одлуком о
спровођењу Статута АП Војводине, па ни до данас.
На 31. седници, одржаној 06. јуна 2014. године, Скупштина је донела Покрајинску скупштинску
одлуку о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, којом се после десет година
мења изборни систем у АП Војводини – с дотадашњег, такозваног комбинованог система, према коме
се шездесет посланика бирало по пропорционалном и шездесет по већинском изборном систему – на
пропорционални изборни систем, према коме се 120 посланика бира по пропорционалном систему у
Војводини као једној изборној јединици.
У оквиру 145 покрајинских скупштинских одлука које је донела Скупштина у овом мандату,
поред основних аката АП Војводине, треба свакако издвојити доношење Покрајинске скупштинске
одлуке о оснивању Института Биосенс – истраживачко-развојног института за информационе
технологије биосистема и Покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Јавне установе „Војвођанска
академија наука, уметности и културе”. Такође, донете су покрајинске скупштинске одлуке о Јавном
предузећу за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине”
Нови Сад, о Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине” и о Јавном предузећу
„Војводинашуме”, Петроварадин, ради усаглашавања аката са Законом о јавним предузећима.
На 37. седници, 23. децембра 2014. године, Скупштина је донела Покрајинску скупштинску
одлуку о престанку рада Фонда за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине и
Покрајинском скупштинском одлуком о образовању Управе за капитална улагања Аутономне
покрајине Војводине основала Управу за капитална улагања.
Поред ових покрајинских скупштинских одлука, донете су и покрајинске скупштинске одлуке о
доношењу просторних планова и то: Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног
коридора нафтовода од сабирно отпремне станице Турија север до Рафинерије нафте Нови Сад, са
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елементима детаљне регулације, Просторног плана подручја посебне намене културног предела Бач,
Просторног плана подручја посебне намене мултифункционалног еколошког коридора Тисе, као и
Покрајинска скупштинска одлука о заштити предела изузетних одлика „Караш–Нера”. Такође, донете
су и покрајинске скупштинске одлуке којима се приступа изради просторних планова и то: Просторног
плана подручја посебне намене система за наводњавање Срема, Просторног плана подручја посебне
намене система за водоснабдевање „Источни Срем”, Просторног плана подручја посебне намене
заштићених природних добара „Окањ бара” и „Русанда”, Просторног плана подручја посебне намене
Специјалног резервата природе „Слано копово”, Просторног плана подручја посебне намене
Специјалног резервата природе „Тителски брег” и Просторног плана подручја посебне намене
„Суботичке пустаре и језера”.
Такође, Скупштина је донела и неколико планских и стратешких докумената, као што су:
Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја АП Војводине 2014–2020. године са Акционим
планом за реализацију приоритета програма развоја АП Војводине 2014–2020. године, Покрајинска
скупштинска одлука о Програму за смарт специјализацију у истраживању и иновацијама Аутономне
покрајине Војводине за период 2015–2020. године, Покрајинска скупштинска одлука о доношењу
Акционог плана политике за младе у АП Војводини за период 2015–2020. године, Покрајинска
скупштинска одлука о доношењу Стратегије развоја школског спорта у Аутономној покрајини
Војводини за период 2013–2017. године, те Покрајинска скупштинска одлука о Програму
имплементације Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине за период 2013–2017
године.
Након мајских поплава 2014. године, Скупштина је донела Покрајинску скупштинску одлуку о
утврђивању програма обнове и помоћи општинама и грађанима погођеним поплавама на територији
Аутономне покрајине Војводине.
Скупштина АП Војводине била је предлагач три закона Народној скупштини Републике Србије
и дала је два мишљења по амандманима поднетим на законе где је била предлагач. Скупштина је
била предлагач Закона о Развојном фонду Аутономне покрајине Војводине, Закона о допуни Закона о
буџетском систему и Закона о измени и допуни Закона о високом образовању.
Такође, Скупштина је утврдила и поднела Народној скупштини 12 амандмана на предлоге
закона и то амандмане I, II и III на Предлог закона о Буџету Републике Србије за 2013. годину,
амандмане I–III на Предлог закона о Буџету Републике Србије за 2014. годину и предлог амандмана I–
VI на Предлог закона о изменама и допунама закона о пољопривредном земљишту.
У овом мандатном периоду, Скупштина је донела и 175 одлука којима је бирала, именовала и
разрешавала функционере органа и организација којима је оснивач.
Од политичких аката, Скупштина је донела три декларације и то: Декларацију о потреби за
покретање поступка измене Устава Републике Србије или доношење новог устава Републике Србије,
Декларацију о осуди злочина учињених над припадницима српског народа на просторима бивше
Југославије и Декларацију о заштити уставних и законских права Аутономне покрајине Војводине.
На 22. седници, 08. новембра 2013. године, Скупштина је донела Платформу о полазним
основама за израду закона о финансирању Аутономне покрајине Војводине.
У четворогодишњем мандату донето је и 11 закључака поводом поднетих информација и
других аката.
Скупштина АП Војводине је разматрала и усвојила 67 извештаја о пословању покрајинских
органа, јавних предузећа, установа и других организација чији је оснивач Аутономна покрајина
Војводина.
У току овог мандатног периода, Скупштина је донела и Покрајинску скупштинску одлуку о
закључивању споразума Аутономне покрајине Војводине са одговарајућим територијалним
заједницама других држава. Такође, донела је и закључке поводом Међурегионалног споразума –
заједничке изјаве о намерама о међурегионалном здруживању територијалних самоуправа на
подручју слива Тисе, закључке поводом Споразума о сарадњи између Аутономне покрајине
Војводине и Прешовског самоуправног краја Републике Словачке, којима је утврдила текст споразума
и овластила председника Скупштине да их потпише. Такође, Скупштина је донела и закључке
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поводом Меморандума о разумевању Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) и Регије
Ломбардија (Република Италија), Меморандума о сарадњи између Регије Умбрија (Република
Италија) и Аутономне покрајине Војводине (Република Србија), као и закључке поводом Заједничке
изјаве о намерама о сарадњи између дистрикта Штутгарт (Баден-Виртемберг, Савезна Република
Немачка) и Аутономне покрајине Војводине (Република Србија), којима је утврдила текст споразума и
овластила др Бојана Пајтића, председника Покрајинске владе, да их потпише.

Одсек за послове радних тела и посланичких група
1. Одбор за питања уставно-правног положаја Покрајине
У периоду од 2012. године (од свог конституисања) до краја 2015. године, Одбор за питања
уставно-правног положаја Покрајине одржао је десет седница на којима је размотрио десет тачака
дневног реда.
У мандатном периоду од 2012. до 2016. године, састав овог одбора – поред десет посланика –
чинила су и четири члана из реда истакнутих научних и стручних радника.
Током свог рада, Одбор за питања уставно-правног положаја Покрајине разматрао је
Декларацију о заштити уставних и законских права Аутономне покрајине Војводине и Платформу о
полазним основама за израду Закона о финансирању Аутономне покрајине Војводине.
Од значајних активности у овом мандатном периоду, треба истаћи то што је поменути одбор, на
основу Одлуке Уставног суда, број: IУо-360/2009, којом је оспорено 48 одредби Статута АП Војводине
– јер нису у сагласности са Уставом Републике Србије, одлуком председника одбора основао Радну
групу за израду радног текста нацрта статута Аутономне покрајине Војводине. На основу нацрта ове
радне групе, наведени одбор утврдио је Предлог статута Аутономне покрајине Војводине, који је
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Скупштина донела – уз претходну сагласност Народне скупштине Републике Србије.
На основу донетог Статута Аутономне покрајине Војводине, одбор је размотрио Покрајинску
скупштинску одлуку о спровођењу Статута Аутономне покрајине Војводине. Такође, наведени одбор
био је и предлагач Покрајинске скупштинске одлуке о изгледу и коришћењу симбола и
традиционалних симбола Аутономне покрајине Војводине, коју је Скупштина разматрала, али је није
донела.

2. Одбор за сарадњу са одборима Народне скупштине у остваривању
надлежности Покрајине
У периоду од 2012. до 2016. године, Одбор за сарању са одборима Скупштине Републике
Србије одржао је пет седница. На седицама често су разматрани предлози амандмана на предлог
Закона о буџету Републике Србије.
У 2012. години разматран је предлог о томе да Скупштина буде предлагач закона о измени и
допуна закона о високом образовању с текстом предлога закона.
У току протекле године, поменути одбор разматрао је предлог амандмана на предлог закона
о измени и допуни Закона о пољопривредном земљишту и предожио Скупштини да размотри и
усвоји амандман.

3. Одбор за прописе
У периоду од конституисања – од 2012. године до краја 2015. године – Одбор за прописе
одржао је четрдесет седница. На дневном реду седница овог одбора била је 171 тачка.
Током свог рада у наведеном периоду, Одбор за прописе, поред разматрања
Предлога Статута АП Војводине, разматрао је и оценио усклађеност са Статутом АП Војводине и
правним системом 90 предлога покрајинских скупштинских одлука и 12 предлога одлука.
Такође, поменути одбор разматрао је и три предлога о томе да Скупштина буде предлагач
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закона и то: Закона о допуни Закона о буџетском систему, Закона о измени и допуни Закона о
високом образовању и Закона о Развојном фонду АП Војводине, с текстом за предлог закона.
Такође, тај одбор утврдио је одговоре Уставном суду поводом иницијативе Српске радикалне
странке за оцену уставности члана 17. Статута АП Војводине и иницијативе групе посланика
Скупштине за оцену уставности и законитости Покрајинске скупштинске одлуке о полагању пријемног
испита, односно испита за проверу склоности и способности за упис на високошколску установу на
језицима националних заједница.
Од значајнијих активности у овом мандатном периоду, треба истаћи и то што је Одбор за
прописе био предлагач Покрајинске скупштинске одлуке о Скупштини АП Војводине. Такође, овај
одбор утврдио је и предлог новог пословника Скупштине, који је донела Скупштина, чиме је он
усклађен са одредбама новог Статута АП Војводине и Покрајинском скупштинском одлуком о
Скупштини АП Војводине.

4. Одбор за привреду
Одбор за привреду у четворогодишњем мандату од 2012. године до 2016. године, сазван је
23 пута с тим што је одржана 21 седница. Две седнице нису одржане услед недостатка кворума.
Најчешће теме које је овај одбор разматрао била су питања у вези с годишњим извештајем
покрајинских фондова или јавних педузећа значајних за АП Војводину.
У више наврата, током четворогодишњег мандата, разматрано је питање Програма за
побољшање стања привреде, предузетнишва и занатства .
У надлежности Одбора за привреду било је питање именовања председника и чланова
Управног одбора Фонда за капитална улагања АП Војводине.

5. Одбор за пољопривреду
У извештајном периоду, Одбор за пољопривреду Скупштине одржао је 27 седница са 89
тачака дневног реда, на којима је разматрао више различитих питања из домена своје надлежности.
Првенствено, Одбор за пољопривреду разматрао је годишње извештаје о пословању, планове рада,
давање сагласности на расподелу добити јавних предузећа и фондова чији је оснивач Скупштина / ЈП
„Војводинашуме”; ЈВП „Воде Војводине”; Покрајински фонд за развој пољопривреде. Поред
поменутих, значајан део активности Одбор за пољопривреду посветио је доношењу и спровођењу
основних и честих измена и допуна покрајинских скупштинских одлука о годишњим програмима
унапређивања саветодавних послова у пољоприведи, Програму коришћења средстава из Буџетских
фондова за воде, шуме, развој ловства, као и програмима заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта, програмима подршке спровођења пољопривредне политике за развој
села, развоја и унапређивања сточарства.
Један део активности овога одбора, у извештајном периоду, био је усмерен ка утврђивању
предлога одлука о разрешењу и именовању органа управљања у јавним предузећима.
Поред тога, поменути одбор је учествовао у расправама о статусним питањима јавних
предузећа у области водопривреде, шумарства и слично, а анализирао је и пратио мере и активности
приликом давања у закуп државног пољопривредног земљишта. Такође, укључио се у расправу
поводом доношења новог закона о пољопривредном земљишту.
Традиционално, Одбор за пољопривреду у више наврата одржао је своје седнице у седиштима
локалних самоуправа на територији АП Војводине, када су се посланици на лицу места а на предлог и
позив пољопривредника из тих општина, разматрали актуелна питања из примарне пољопривредне
производње као и друга важна питања с тим у вези.
Делегација Одбора за пољопривреду остварила је контакт и успоставила парламентарну
сарадњу са Одбором за пољопривреду Републике Словеније – како током посете нашој земљи, тако и
приликом посете представника нашег одбора Републици Словенији током 2014. и 2015. године чиме
је настављена и продубљена већ традиционална регионална парламентарна сарадња.
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6. Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне
средине
У извештајном периоду, Одбор је одржао 16 седница са 38 тачака дневног реда, на којима је
разматрао питања из своје надлежности, а најпре предлоге покрајинских скупштинских одлука о
изради или доношењу регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине, просторних
планова више подручја посебне намене, о заштити предела изузетних одлика.
Годишњи извештаји о пословању са финансијским извештајем Јавног предућа за просторно и
урбанистичко планирање и пројектовање „Завода за урбанизам Војводине”, као и разматрање
извештаја Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана (у даљем тексту: Омбудсман), били су
предмет редовног годишњег разматрања.

7. Одбор за буџет и финансије
Одбор за буџет и финансије, у мандатном периоду од јуна 2012. године, одржао је 32
седнице, на којима је разматрано 118 тачка дневног реда.
На седницама, између осталог, Одбор за буџет и финансије разматрао је и предлоге
покрајинских скупштинских одлука о буџету АП Војводине, предлоге покрајинских скупштинских
одлука о завршном рачуну буџета Аутономне покрајине Војводине, извештаје о извршењу
покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине, извештаје о раду и
пословању, као и завршне рачуне фондова и завода чији је оснивач АП Војводина.
Такође, разматрао је и предлоге одлука о изради просторних планова: подручја посебне намене
културног предела „Бач”, „Суботичке пустаре и језера”, специјалног резервата природе „Тителски
брег”, специјалног резервата природе „Слано Копово”, система за наводњавање Срема, подручја
посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем”, подручја посебне намене заштићених
природних добара „Окањ Бара” и „Русанда”, предлоге покрајинских одлука о заштити предела
изузетних одлика „Караш–Нера”, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о програму развоја 2014–
2020. године са акционим планом за реализацију приоритета програма развоја АП Војводине 2014–
2020. године, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о праву на суфинансирање трошкова за
биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете, Предлог покрајинске
скупштинске одлуке о обезбеђивању средстава за суфинансирање новина које објављују
информације на језицима националних мањина – националних заједница, предлоге покрајинских
одлука о додели буџетских средстава црквама и верским заједницама, критеријумима за доделу
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буџетских средстава за националне савете националних мањина. На седницама, Одбор за буџет и
финансије разматрао је: интегрисање родне перспективе у реформу буџета ка буџетским политикама
које ефикасно доприносе побољшању положаја жена и мушкараца у АП Војводини, Предлог
покрајинске одлуке о изгледу и коришћењу традиционалних симбола АП Војводине, Предлог
покрајинске скупштинске одлуке о оснивању института Биосенс, Предлог покрајинске скупштинске
одлуке о доношењу просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора
нафтовода од сабирно отпремне станице Турија север до рафинерије нафте Нови Сад, са елементима
детаљне регулације, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму лечења узнапредовале
дегенеративне болести зглоба колена методом апликовања матичних ћелија из коштане сржи
пацијената у Аутономној покрајини Војводини за 2016. годину, Предлог покрајинске скупштинске
одлуке о Програму очувања плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини
Војводини за 2016. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму унапређивања
онколошке заштите у Аутономној покрајини Војводини за 2016. годину, Предлог покрајинске
скупштинске одлуке о Програму раног откривања и праћења промена функције срца код
хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини за 2016. годину, достављен Предлог
покрајинске скупштинске одлуке о Програму раног откривања и лечења компликација шећерне
болести на очима у Аутономној покрајини Војводини за 2016. годину, Предлог покрајинске
скупштинске одлуке о Програму неонаталног скрининга на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини
Војводини за 2016. годину, достављен Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму увођења
нове информационе технологије у дијагностици и лечењу од хроничних незаразних болести и
унапређивања радиолошке службе у Аутономној покрајини Војводини за 2016. годину, достављен
Предлог покрајинске скупштинске одлуке о програму унапређивања лечења брачне неплодности
биомедицински потпомогнутим оплођењем и преимплантационом генетском дијагностиком у
Аутономној покрајини Војводини за 2016. годину, као и друге предлоге одлука.

8. Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт
У периоду од конституисања – од 2012. године до краја 2015. године – Одбор за образовање,
науку, културу, омладину и спорт одржао је четрдесет седница. На дневном реду одржаних седница
овог одбора било је 157 тачака.
Наведени одбор размотрио је 19 предлога покрајинских скупштинских одлука, три предлога
одлука, 41 информацију и 17 извештаја из области образовања, науке, културе, омладине и спорта.
Такође, био је и предлагач знатног броја одлука о разрешењу и именовању чланова савета
универзитета и савета факултета у саставу Универзитета у Новом Саду, те одлука о разрешењу и
именовању директора, председника и чланова Управног одбора Педагошког завода Војводине и
Надзорног одбора Педагошког завода Војводине.
Од значајнијих активности у овом мандатном периоду, треба истаћи и то што је Одбор за
образовање, науку, културу, омладину и спорт, на седници одржаној 09. новембра 2012. године,
утврдио предлог да Скупштина буде предлагач закона о измени и допуни Закона о високом
образовању с текстом за предлог закона, који је – након разматрања на седници Скупштине – упућен
Народној скупштини. Такође, 05. септембра 2013. године, Одбор за образовање, науку, културу,
омладину и спорт одржао је тематску седницу на којој је разматрао Нацрт закона о изменама и
допунама Закона о високом образовању. У склопу јавне расправе одржане у периоду од 19. августа
до 07. септембра 2013. године, коју је организовало Министарство просвете, науке и технолошког
развоја, поменути одбор је утврдио закључке, који су упућени поменутом министарству.
Такође, Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт, 04. јуна 2013. године одржао
је заједничку седницу са Одбором за европске интеграције и међурегионалну сарадњу, на којој су се
чланови одбора упознали са активностима у оквиру Дунавске стратегије.
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9. Одбор за здравство, социјалну политику и рад
Одбор за здравство, социјалну политику и рад – oд 2012. године до 2016. године – одржао је
21 седницу, и разматрао укупно 35 тачaка дневног реда.
Овај одбор разматрао је предлоге одлука и општих аката из области здравствене и социјалне
политике, пензијског – инвалидског осигурања и здравственог осигурања, запошљавања и заштите на
раду. На његовим седницама расправљано је и о проблемима избеглих, прогнаних и расељених лица
на територији АП Војводине.
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На дневном реду поменутог одбора сваке године разматрали су се Омбудсмана, посебно
делови који су у вези са здравственом и социјалном заштитом, извештаји Фонда за пружање помоћи
избеглим, прогнаним и расељеним лицима, као и разни извештаји о заштити деце, омладине, деце
без родитељског старања и заштите старих и изнемоглих лица.
Одбор је разматрао и предлоге одлука: о програму лечења узнапредовале дегенеративне
болести зглоба колена методом апликовања матичних ћелија из коштане сржи пацијената у АП
Војводини за 2016. годину, о програму очувања плодности код оболелих од малигних болести у АП
Војводини за 2016. годину, о програму унапређивања онколошке заштите у АП Војводини за 2016.
годину, о програму раног откривања и праћења промена функције срца код хипертензивних трудница
у АП Војводини за 2016. годину, о програму раног откривања и лечења компликација шећерне
болести на очима у АП Војводини за 2016. годину, о програму неонаталног скрининга на цистичну
фиброзу у АП Војводини за 2016. годину, о програму увођења нове информационе технологије у
дијагностици и лечењу од хроничних незаразних болести и унапређивања радиолошке службе у АП
Војводини за 2016. годину, о програму унапређивања лечења брачне неплодности биомедицински
потпомогнутим оплођењем и преимплантационом генетском дијатностиком у АП Војводини, као и
многе друге теме.

10. Одбор за демографску политику и друштвену бригу о деци
Одржане су две седнице Одбора за демографску политику и друштвену бригу о деци. Рад и
број седница условљени су радом и доставом материјала из Покрајинског секретаријата за здравство,
социјалну политику и демографију, с којим добро сарађују. Обрађивани материјали били су у вези са:
програмима поменутог секретаријата у погледу унапређивања социјалне заштите, предлозима мера
против насиља у породици, анализама демографске слике АП Војводине, извештајима Омбудсмана о
темама из делокруга рада поменутог одбора и тако даље.

11. Одбор за информисање
У периоду од 2012. до 2016. године, Одбор за информисање одржао је 24 седнице и
размотрио је 38 тачака дневног реда.
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У овом мандатном периоду, Одбор за информисање разматрао је Нацрт закона о медијима и јавном
информисању с циљем решавања проблема у области информисања на различитим нивоима власти
и сарађивао је са Одбором за културу и информисање Народне скупштине Републике Србије.
Одбор је био предлагач одлука о разрешењу и именовању чланова Програмског одбора
Радиодифузне установе Војводине (напомена: променом закона у области информисања
промењена је надлежност овог одбора); у складу са законским одредбама, тај одбор расписао је
јавни конкурс и утврдио предлог листе кандидата за избор чланова Програмског савета Јавне
медијске установе „Радио-телевизије Војводине”; утврдио је предлог листе кандидата за избор члана
у Савет Регулаторног тела за електронске медије; био предлагач одлука о разрешењу и именовању
председника односно представника Аутономне покрајине Војводине у Скупштини „Дневника”
холдинг акционарског друштва за новинско-издавачку делатност у реструктурирању, Нови Сад.
Такође, у овом периоду, на својим седницама, Одбор за информисање расправљао је и о
проблемима у вези са: приватизацијом медија који извештавају на језицима националних мањина –
националних заједница на локалу, финансирањем и опстанком јавних гласила „Хлас људу” и „Руске
слово”, приватизацијом „Дневника” – холдинг акционарског друштва за новинско-издавачку
делатност у реструктурирању, Нови Сад, знаковним језиком глувих и наглувих лица Војводине, радом
и начином извештавања новинара са седница Скупштине.
На седницама Одбора за информисање разматрани су: Годишњи извештај рада Одбора за
2015. годину, извештаји о раду Омбудсмана (стање мањинских медија у Аутономној покрајини
Војводини) и извештај о резултатима истраживања Омбудсмана о експлоатацији деце на интернету и
улога и активност жена у медијима.

12.Одбор за представке и предлоге
Од конституисања Скупштине АП Војводине – од 2012. до 2016. године, Одбор за представке и
предлоге одржао је десет седница и размотрио 24 тачке дневног реда.
Овај одбор разматрао је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском заштитнику
грађана – омбудсману.
Такође, разматрани су и извештаји Омбудсмана за 2011, 2012, 2013. и 2014. годину, извештаји
о раду на представкама и предлозима за 2011, 2012, 2013. и 2014. годину и информације о
примљеним, обрађеним и завршеним представкама и предлозима у периоду од конституисања
Скупштине (од 2012. године до 2016. године).
На свим седницама констатовано је то да је и даље највише представки и предлога био у вези
са: убрзањем поступака који се воде пред надлежним судовима, стамбено-комуналним проблемима,
нерешеним имовинско-правним односима, остваривањем права из пензијског и инвалидског
осигурања, тешким материјалним ситуацијама, радом и радним односима. Такође, уочено је
смањење броја представки и предлога, односно број обраћања грађана поменутом одбору (у 2012.
години било је укупно 227 представки, 2013. године – 168 представки, 2014. године – 89 представки).

13.Одбор за организацију управе и локалну самоуправу
У периоду од 2012. године до 2016. године, Одбор за организацију управе и локалну
самоуправу Скупштине одржао је 23 седнице и размотрио 39 тачака дневног реда. Овај одбор
обављао је послове из делокруга свог рада, утврђене у члану 69. Пословника Скупштине АП
Војводине и послове утврђене другим прописима и општим актима.
Одбор за организацију управе и локалну самоуправу разматрао је годишње извештаје о раду
Омбудсмана, извештај о раду Фонда „Европски послови”, Извештај о реформи покрајинске управе и
остваривању права на службену употребу језика и писама националних заједница на територији АП
Војводине. Такође, наведени одбор дао је сагласност на Правилник о организацији и систематизацији
радних места у служби Омбудсмана и Покрајинског јавног правобранилаштва Војводине, утврдио је
разлоге за престанак мандата заменика Омбудсмана, као и предлог за избор нових заменика.
страна | 15

Скупштина Аутономне покрајине Војводине

Извештај о раду 2012–2016

Одбор за организацију управе и локалну самоуправу разматрао је Предлог одлуке о избору
посланика у Скупштину АП Војводине, као и Предлог одлуке о максималном броју запослених на
неодређено време у систему АП Војводине.
Такође, овај одбор разматрао је и Предлог одлуке о образовању управе за капитална улагања
у АП Војводини, као и Предлог одлуке о дирекцији за робне резерве АП Војводине.
Разматрани су и предлози одлука о Скупштини, Покрајинској влади и Покрајинској управи, као и
амандмани на њих.
У оквиру својих надлежности, из области локалне самоуправе, поменути одбор разматрао је
актуелне ситуације у области финансирања јединица локане самоуправе на територији АП Војводине,
те је донет Предлог одлуке о додели буџетских средстава органима и организацијама у чијем раду су
у службеној употреби језици и писма националних мањина – националних заједница.

14.Одбор за административна и мандатна питања
У периоду од јуна 2012. до фебруара 2016. године, Одбор за административна и мандатна
питања Скупштине одржао је 81 седницу са 289 тачака дневног реда.
Одбор за административна и мандатна питања, приликом конститусања Скупштине, а ради
верификације мандата посланика у овом сазиву, разматрао je уверења о избору посланика и извештај
Покрајинске изборне комисије о резултатима избора и подносио Скупштини извештај с предлогом за
потврђивање мандата, разматрао разлоге престанка мандата појединих посланика и о томе подносио
Скупштини извештај.
У својству овлашћеног предлагача, наведени одбор подносио је Скупштини акта у вези са
именовањем чланова Покрајинске изборне комисије и њихових заменика ради разматрања и
њиховог доношења, био предлагач одлуке о платама лица која бира Скупштина, као и других аката.
Одбор је доносио акте којима се уређују питања статусног и материјалног положаја и права
посланика и лица које бира и именује Скупштина, акте о накнади за ангажовање лица из реда
научних и стручних радника у раду Скупштине и одбора, доносио појединачна акта у остваривању
права посланика, изабраних и именованих лица, односно постављених лица у Скупштини и Служби
Скупштине.

Како је Покрајинском скупштинском одлуком о Скупштини Аутономне покрајине Војводине
утврђено да Скупштина самостално утвређује и располаже средствима за њен рад, у надлежности
овог одбора јесте утврђивање скупшинског буџета за сваку календарску годину, који је саставни део
буџета АП Војводине, као и доношење финансијског плана Скупштине и Службе Скупштине.
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На предлог генералног секретара, одбор је више пута дао сагласност на Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Служби Скупштине, вршио постављења и
обављао друге послове у вези с радом и организацијом Службе Скупштине.
На основу Статута АП Војводине и Покрајинске скупштинске одлуке о Савету националних
заједница, у овом сазиву, поменути одбор спровео је комплетну процедуру и поступак, те је
предложио Скупштини избор чланова савета националних заједница, из реда посланика.
На основу Статута АП Војводине и Покрајинске скупштинске одлуке о Савету националних
заједница, одбор је у овом сазиву спровео комплетну процедуру и поступак, те је предложио
Скупштини избор чланова савета националних заједница, из реда посланика.
У складу са Законом о Агенцији за борбу против корупције, Одбор за административна и
мандатна питања разматрао је захтеве за давање мишљења за истовремено обављање функција,
функционеру изабраном или именованом у Скупштини, који намерава да обавља више функција
истовремено. Мишљење овог одбора функционер доставља – уз захтев – Агенцији за борбу против
корупције, за добијање сагласности за обављање јавних функција на које је изабран, именован,
односно постављен. Имајући у виду рад и надлежности Агенције за борбу против корупције у вези са
спречавањем сукоба интереса, као и наведене надлежности одбора, одржано је неколико радних
састанака представника поменуте агенције с члановима одбора, ради успостављања конкретније
сарадње с циљем утврђивања и дефинисања функција, послова и делатности које посланик у
Скупштини може истовремено да обавља.
У свом раду, Одбор за административна и мандатна питања веома добро сарађује са Службом
Скупштине и органима покрајинске управе.
Председник одбора јесте Роберт Санто.

15.Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на
језицима у службеној употреби
Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби,
одржао је седам седница са 68 тачака. Дневни ред и број седница одређен је радом самих пленарних
заседања. Рад с пододбором је уходан, а проблеми настају због великог броја пленарних седница по
хитном поступку.

16.Одбор за безбедност
Од конституисања, Одбор за безбедност Скупштине Аутономне покрајине Војводине одржао
је 13 седница, од којих једну заједничку седницу са Одбором за одбрану и унутрашње послове
Народне скупштине Републике Србије (разматрање стања јавне безбедности у Републици Србији),
једну заједничку седницу са Одбором за међунационалне односе Скупштине Аутономне покрајине
Војводине (стање безбедности у АП Војводини) и две заједничке седнице са Одбором за
равноправност полова Скупштине Аутономне покрајине Војводине (обележавање међународног дана
борбе против насиља над женама и међународна кампања тим поводом).
Основне теме расправа и активности Одбора за безбедност биле су у вези са анализарањем и
актуелним питањима стања безбедности на територији АП Војводине.
Посебну пажњу поменути одбор посветио је питањима повећања броја миграната на
територији Републике Србије, нарочито на подручју АП Војводине.
Значајну пажњу одбор је посветио расправи приликом доношења покрајинских скупштинских
одлука: одлуке о образовању чланова Покрајинског савета за безбедност и одлуке о њиховом
именовању.

страна | 17

Скупштина Аутономне покрајине Војводине

Извештај о раду 2012–2016

17.Одбор за европске интеграције и међурегионалну сарадњу
У периоду од конституисања сазива Скупштине АП Војводине, од 2012. године, па до 2016.
године, Одбор за европске интеграције и међурегионалну сарадњу одржао је 65 седница и
размотрио 400 тачака дневног реда.
У својим активностима, овај одбор разматрао је међурегионалну сарадњу Скупштине АП
Војводине са одговарајућим територијалним заједницама других држава и сарадњу с међународним
регионалним организацијама и институцијама, која се у наведеном периоду заснивала на
реализацији активности из следећих области:
Скупштина европских региона (АЕР);
Институт европских региона (ИРЕ);
Стратегија европске уније за Дунавски регион – Дунавска стратегија (ЕУСДР);
Међупарламентарна и међурегионална сарадња.
У активностима поменутог одбора, у оквиру ангажмана Скупштине у Скупштини европских
региона (АЕР), посебно се издваја разматрање и доношење амандмана на предлог Статута АЕР-а, који
су прихваћени на седници Генералне скупштине АЕР-а, одржаној у јуну 2015. године, у Гетеборгу
(Краљевина Шведска).

У оквиру међупарламентарне и међурегионалне сарадње, Одбор за европске интеграције и
међурегионалну сарадњу Скупштине активно је сарађивао са Одбором за Европу и међународне
односе парламента Покрајине Баден-Виртемберг, те је дефинисана заједничка агенда о
парламентарној сарадњи за период од две године. Ради конкретизације сарадње ова два одбора,
одржане су две заједничке седнице: у Новом Саду – септембра 2014. године и у Штутгарту – октобра
2015. године. Такође, у оквиру области међупарламентарне и међурегионалне
сарадње, марта 2015. године одржана је седница одбора посвећена успостављању сарадње с регијом
Норботен (Краљевина Шведска) којој је присуствовала Моника Карлсон – потпредседница регије
Норботен и потпредседница Скупштине европских региона и Елизабет Лакс – из регионалног већа
регије Норботен. С циљем продубљивања међурегионалне сарадње између Војводине и региона
чланица АЕР-а, августа 2014. године, у Новом Саду, одржан је састанак чланова поменутог одбора с
представницима региона Оломоуц, Приморско-горанске жупаније, региона Флеволанд, региона
Сормланд, региона Тирана и региона Беч.
Ради реализације међурегионалне сарадње из наведених области, Одбор за европске
интеграције и међурегионалну сарадњу упућивао је делегације и функционере Скупштине на
службена путовања у иностранство и разматрао извештаје о њима по повратку.
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Одбор за европске интеграције и међурегионалну сарадњу именовао је председнике и
чланове: Организационог одбора Летње академије 2014, Организационог одбора Тренинг академије
2015 и Радне групе Скупштине Аутономне покрајине Војводине за реализацију Споразума о сарадњи
између АП Војводине и Прешовског самоуправног краја, чиме је активно учествовао и у реализацији
међурегионалних активности.
Такође, поменути одбор утврдио је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о закључивању
споразума АП Војводине са одговарајућим територијалним заједницама других држава.
У наведеном периоду, одбор је разматрао и утврдио предлоге Протокола о сарадњи, односно
изјаве о намeрама, између Скупштине и регионалних парламената у Европи: Скупштине жупаније
Бач–Кишкун (Мађарска), Скупштине жупаније Чонград (Мађарска), Скупштине Покрајине БаденВиртемберг (Савезна Република Немачка), као и Споразум о сарадњи између АП Војводине и
Прешовског самоуправног краја, Предлог меморандума о сарадњи између Регије Умбрија (Република
Италија) и Аутономне покрајине Војводине (Република Србија), Предлог заједничке изјаве о
намерама о сарадњи између Дистрикта Штутгарт (Баден-Виртемберг, Савезна Република Немачка) и
Аутономне покрајине Војводине (Република Србија), Предлог текста заједничке изјаве о намерама о
међународном здруживању територијалних самоуправа на подручју слива Тисе, Предлог
Меморандума о разумевању Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) и Регије
Ломбардија (Република Италија).
У мандату 2012–2016. одражана је и заједничка седница Одбора за европске интеграције и
међурегионалну сарадњу и Одбора за образовање, науку, културу, омладину и спорт на тему
Дунавске стратегије, а која је била фокусирана на дијалог о могућностима које пружа Дунавска
стратегија, као и о могућностима укључивања у рад Приоритетне области 10 (унапређивање
институционалних капацитета и сарадње).
Седницама одбора редовно су присуствовали представници Фонда „Европски послови” и
Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, тако да су чланови
одбора редовно непосредно информисани о свим значајнијим питањима из области европских
интеграција и међурегионалне сарадње.

18.Одбор за равноправност полова
Од конституисања Скупштине АП Војводине – од 2012. до 2016. године – Одбор за
равноправност полова одржао је 37 седница са 69 тачака дневног реда.
На седницама овог одбора разматрани су: Предлог покрајинске скупштинске одлуке о буџету
Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину, Предлог одлуке о програму за заштиту жена од
насиља у породици и у партнерским односима у Аутономној покрајини Војводини за период од 2015.
до 2020. године и амандман на њега.
Одбор је био предлагач одлука о разрешењу и именовању Управног и Надзорног одбора
Покрајинског завода за равноправност полова.
Одбор је присуствовао јавним слушањима поводом обележавања: „Међународног дана
борбе против насиља над женама”, 26.11.2012. године, у Дому Народне скупштине Републике Србије,
са Одбором за људска и мањинска права и равноправност полова; „Међународног дана људских
права”, 10.12.2012. године, у Дому Народне скупштине; и скупа на тему „Независно праћење и
извештавање о спровођењу НАП за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених
нација”, 10.10.2013. године, у Дому Народне скупштине, у организацији Београдског центра за
безбедносну политику.
Заједничке седнице поменути одбор одржао је са Одбором за здравство, социјалну политику
и рад – „Европска недеља превенције рака грлића материце”, 22.01.2014. године; са Одбором за
буџет и финансије – „Интегрисање родне перспективе у реформу буџета ка буџетским политикама
које ефикасно доприносе побољшању положаја жена и мушкараца у Аутономној покрајини
Војводини”, 21.01.2015. године; са Одбором за безбедност – „Иницијатива Покрајинског секретара за
привреду, запошљавање и равноправност полова поводом актуелних трагичних дешавања”,
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22.05.2015. године, са Одбором за информисање – „Родно осетљив језик и његова употреба и слика
жене у медијима са освртом на родну равноправност”, 23.06.2015. године и са Одбором за људска и
мањинска права и равноправност полова Народне скупштине Републике Србије – „Достигнућа и
перспективе у борби против насиља над женама”, 10.12.2015. године.
Разматрани су Модел закона о родној равноправности Заштитника грађана, Нацрт закона о
родној равноправности и годишњи извештаји о пословању Покрајинског завода за равноправност
полова, извештаји Омбудсмана, као и информације: о одржаним јавним слушањима, о одржаном
састанку с представницима општина Јабланичког округа, о активностима и плановима Покрајинског
секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова у превенцији и заштити од насиља
у породици и других облика родно заснованог насиља, о спровођењу Националног акционог плана за
примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација у Републици Србији, о
репродуктивном здрављу мушкараца у Аутономној покрајини Војводини.

19. Одбор за националну равноправност
Од конституисања Скупштине АП Војводине, од 2012. до 2016. године, Одбор за
међунационалне односе одржао је 20 седница и размотрио 59 тачака. Одлуком о образовању Одбора
за националну равноправност Скупштине АП Војводине, 01 број: 020-15/12-1 од 28.04.2015. године,
престао је да ради Одбор за међунационалне односе. Одбор за националну равноправност одржао је
две седнице и размотрио осам тачака.
Одбор је присуствовао јавном слушању поводом обележавања „Међународног дана људских
права”, 10.12.2012. године, у Дому Народне скупштине Републике Србије у Београду, организована је
заједничка седница са Одбором за безбедност „Стање безбедности у Аутономној покрајини
Војводини”, 27.02.2013. године и организован је састанак с члановима Експертске мисије Европске
комисије и Канцеларије за људска и мањинска права Владе Републике Србије – „Актуелна питања из
области остваривања права националних мањина – националних заједница”, 25.03.2015. године.
На седницама поменутог одбора разматрани су предлози покрајинских скупштинских одлука
и предлози одлука, чији је предлагач Покрајинска влада, извештаји Омбудсмана за 2011, 2012, 2013.
и 2014. годину, Извештај о остваривању права на службену употребу језика и писама националних
мањина – националних заједница у Аутономној покрајини Војводини за 2011. годину, Извештај о
финансирању/суфинансирању програма неговања и развоја културе и уметничког стваралаштва
националних мањина – националних заједница и мултикултурних програма у Аутономној покрајини
Војводини у периоду од 2010. до 2012. године, истраживање Омбудсмана „Познавање језика и
писама националних мањина – националних заједница који су у равноправној службеној употреби у
органима Покрајинске управе”.
Разматране су и уобичајене годишње информације о припремном предшколском, основном и
средњем образовању и васпитању, с посебним освртом на образовање припадника националних
мањина – националних заједница; о упису студената у високе школе струковних студија и на
факултете Универзитета у Новом Саду, с посебним освртом на образовање припадника националних
мањина – националних заједница; информације полицијских управа за Нови Сад и Београд;
информација са одржаних седница Покрајинског савета за безбедност, Одбора за одбрану и
унутрашње послове Народне скупштине Републике Србије и Одбора за безбедност Скупштине АП
Војводине и информација о посети Скупштини општине Бачка Топола.
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Посланичке групе
У извештајном периоду од 2012. до 2016. године:
-

Посланичка група СРС одржала је 43 седнице углавном ради припреме за седницу Скупштине;

Послaничка група СПС, ПУПС, ЈС – СДП Србије одржала је 43 седнице углавном ради припреме
за седницу Скупштине;
Посланичка група Лига социјалдемократа Војводине одржала је 46 седница углавном у ради
припреме за седницу Скупштине;
Посланичка група „Избор за бољу Војводину” одржала је 53 седнице углавном ради припреме
за седницу Скупштине;
Посланичка група „Покренимо Војводину” одржала је 48 седница углавном ради припреме за
седницу Скупштине;
Посланичка група „Савез војвођанских Мађара” одржала је 45 седница углавном ради
припреме за седницу Скупштине.

Покрајински савет за безбедност
У овом сазиву Скупштине АП Војводине, Покрајински савет за безбедност (у даљем тексту:
Савет) одржао је три седнице.
Полазећи од циљева дефинисаних Одлуком о образовању, на својим седницама Савет је
анализирао безбедносни амбијент и формулисао смернице с циљем превенције свих појава које могу
представљати претњу за безбедност у АП Војводини, и – у виду препорука – формулисао закључке
који су упућени свим надлежним институцијама на локалном, покрајинском и републичком нивоу.

Важан сегмент закључака усвојених на Савету – где су у два наврата (2012. и 2015. године)
разматрани извештаји о раду Министарства унутрашњих послова, одржаном заједно са актуелним
министром унутрашњих послова Републике Србије и његовим најближим сарадницима, као и с
представницима свих полицијских управа с територије АП Војводине, јесу и конкретне мере
применљиве у областима превентивног деловања и у области унапређивања стања безбедности, с
циљем очувања АП Војводине као безбедне заједнице, а као део јединственог система безбедности
Републике Србије.
Посебан нагласак у раду Савета стављен је на нужност превенције појава које угрожавају
међунационалне односе и усклађен и ефикасан рад свих институција, полиције, тужилаштва и
судства, како би коришћењем доступних правних инструмената у свом раду имплементирали
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постојећу законску регулативу која препознаје дела изазивања националне, расне и верске мржње и
нетрпељивости, као и друга слична кривична дела.

Женска парламентарна мрежа Скупштине АП Војводине
Женска парламентарна мрежа Скупштине АП Војводине (у даљем тексту: Женска
парламентарна мрежа), као неформална група посланица (без обзира на припадност политичкој
партији) делује ради остваривања начела и циљева који су гарант парламентарне демократије,
владавине права и људских слобода. Чланице Женске парламентарне мреже равноправне су у својим
правима и обавезама.
Рад ове групе уређен је Пословником Женске парламентарне мреже Скупштине АП
Војводине. Програмска начела и циљеве Женска парламентарна мрежа остварује заједнички и
јединствено, промоцијама права жена, активним укључивањем у доношења одлука, као и јачањем и
ширењем демократије у свим друштвеним сферама, као што су:













поштовање човека, његовог достојанства, права и слобода без обзира на верску, расну и
националну припадност, пол, полну оријентацију, политичко уверење и социјално стање;
заштита права радника и радница;
заштита права и слобода запостављених, обесправљених особа и особа са инвалидитетом;
заштита права националних мањина;
остваривање равноправности полова;
заштита и унапређивање положаја породице;
заштита и остваривање интереса грађанки и грађана;
заштита загарантованих права на својину, здравствену и социјалну заштиту, образовање, рад,
пензију, заштита животне средине и друга права;
остваривање и очување демократског, политичког и правног поретка у држави, као и
владавине права и социјалне правде;
успостављање европских стандарда живљења за све друштвене слојеве и складног и убрзаног
друштвеног развоја;
унапређивање развоја АП Војводине, локалне самоуправе и уравнотежење регионалног
развоја;
праћење доношења и извршења одлука и подношење иницијатива.

У складу с програмским начелима и циљевима, Женска парламентарна мрежа сарађује са одборима
Скупштине (посебно са Одбором за равноправност полова), политичким партијама, локалним
самоуправама, невладиним сектором, државним и међурегионалним институцијама.
Органи Женске парламентарне мреже јесу: скупштина и извршни одбор. Женску парламентарну
мрежу представља и заступа координаторка и заменица координаторке. Рад Женске парламентарне
мреже јесте јаван, организовањем јавних скупова, трибина, учествовањем на округлим столовима
путем званичних интернет презентација и другим начинима деловања на јавно мњење грађанки и
грађана.
Пословником Женске парламентарне мреже Скупштине АП Војводине уређују се назив, јавност рада,
програмска начела и циљеви, састав, права и обавезе чланица, облици организовања, органи
управљања, избор, разрешење, трајање мандата, престанак рада, као и друга питања значајна за рад
Женске парламентарне мреже.
АКТИВНОСТИ ЖЕНСКЕ ПАРЛАМЕНТАРНЕ МРЕЖЕ





Иницијатива за формирање Женске парламентарне мреже у Скупштини , 06.09.2013. године;
Одржан састанак Женске парламентарне мреже, 01.10.2013. године;
Конференција „Заједно против насиља над женама”, 25.11.2013. године;
У Скупштини одржана Конференција „Заједно против насиља над женама”, 25.11.2013. године;
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 Најављене активности Женске парламентарне мреже током „16. Дани активизма”, 25.11.2013.






























године;
У Суботици и Кикинди одржане трибине Женске парламентарне мреже о борби против насиља
над женама, 28.11.2013. године;
Конференција: „Заједно против насиља над женама” у Панчеву, 02.12.2013. године;
Женска парламентарна мрежа одржала конференцију о борби против насиља над женама у
Сремској Митровици, 03.12.2013. године;
Конференција „Заједно против насиља над женама” у Сомбору, 04.12.2013. године;
Информација о активностима Женске парламентарне мреже Скупштине АП Војводине, 05.12.2013.
године;
Женска парламентарна мрежа на трибини у Зрењанину под мотом: „Оно што нико не воли треба
променити”, 09.12.2013. године;
У Скупштини одржан састанак чланица Женске парламентарне мреже са одборницама локалних
скупштина и представницима НВО из Војводине, 23.12.2013. године;
Састанак координаторке Женске парламентарне мреже са одборницама Скупштине општине
Бачка Паланка – размена искустава о формирању женске мреже;
У Скупштини одржан округли сто: „Заједно у борби против рака грлића материце” 24.01.2014.
године;
У Скупштини одржна конференција о радним и социјалним правима жена 4.03.2014. године;
Делегације Женске парламентарне мреже и Одбора за равноправност полова у Сремској
Митровици, 20.10.2014. године;
Чланице Извршног одбора Женске парламентарне мреже разговарале с Дашом Шашић Шиловић,
председницом Мреже институција за родну равноправност за Југоисточну Европу, 23.10.2014.
године;
У Скупштини обележени Међународни дан борбе против насиља над женама и десетогодишњица
мреже „Живот без насиља”, 25.11.2014. године;
У Бачком Петровцу одржана прва у низу трибина под називом „Заједно у борби против насиља над
женама”, 26.11.2014. године;
„Заједно против насиља над женама” у Житишту, 27.11.2014. године;
Представнице покрајинских механизама за родну равноправност на трибини у Бечеју, 02.12.2014.
године;
Чланице Одбора за равноправност полова и Женске парламентарне мреже у Инђији о заједничкој
борби против насиља над женама, 04.12.2014. године;
Трибином у Новом Кнежевцу завршена кампања покрајинских механизама за родну
равноправност у оквиру „16 Дана борбе против насиља над женамa”, 08.12.2014. године;
У Скупштини, представљен Модел закона о родној равноправности, 04.02.2015. године;
Одржана седница Женске парламентарне мреже, 20.02.2015. године;
У Скупштини одржан округли сто: „Иницијатива Женска читанка”, 26.02.2015. године;
Чланице Женске парламентарне мреже и Одбора за равноправност полова у Бачкој Тополи и
Суботици, 04.03.2015. године;
Чланице Женске парламентарне мреже на представљању и потписивању Женске платформе за
развој Србије, 06.03.2015. године;
Чланице Женске парламентарне мреже подржале формирање женских одборничких мрежа у
Белој Цркви и Вршцу, 13.03.2015. године;
У Скупштини одржана конференција: Европске перспективе развоја родне равноправности и
оснаживања жена, 30.03.2015. године;
У Скупштини одржана конференција „Резолуција 1325: женско лице мира и безбедности”,
11.05.2015. године;
У Скупштини одржано јавно слушање на тему: „Самохрано родитељство – унапређење система
обавезног издржавања”, 25.05.2015. године;
Представнице Женске парламентарне мреже o Резолуцији 1325 – „Женско лице мира и
безбедности” у Сомбору, 05.06.2015. године;
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 Чланице Женске парламентарне мреже у радној посети Зрењанину, 08.06.2015. године;
 Трибина о Резолуцији 1325: „Женско лице мира и безбедности” у Суботици, 11.06.2015. године;
 Представнице Женске парламентарне мреже о Резолуцији 1325 – „женско лице мира и

безбедности” у Сремској Митровици, 16.06.2015. године;
 Одржан радни састанак посвећен Предлогу нацрта закона о родној равноправности, Скупштина,
29.07.2015. године;
 Koнференцијa: „Заштита деце од насиља, злостављања и занемаривања”, Скупштина, 22.09.2015.
године.

Неформална Зелена група посланика
Неформална Зелена група посланика, од почетка свог рада, закључно са 2016. годином,
одржала је осам седница на којима је разматрала укупно седамнаест тачака дневног реда и донето је
више закључака. У истом периоду, одржан је и један састанак Извршног одбора Неформалне Зелене
групе посланика.
У складу са својим програмским циљевима, чланице и чланови Неформалне Зелене групе
посланика на седницама разматрали су питања из области заштите животне средине и одрживог
развоја. У већини случајева, седнице су биле тематске и на њима – поред чланица и чланова ове
групе посланика – учествовали су и представници различитих удружења, организација цивилног
друштва и стручњаци из области делокуга рада „зелених”, који су представили примере добре праксе
и дискусијом с посланицама и посланицима, умногоме допринели квалитету рада и доношењу
одговарајућих закључака на седницама.
Важне теме које су биле разматране на седницама биле су о: штетним последицама узгоја и
употребе генетски модификованих организама, последицама неодговорног одлагања отпада,
угрожености каналске мреже у АП Војводини, проблемима дивљих депонија, као и о потреби
усклађивања домаћег законодавства са европским законодавством у области заштите животне
средине и другим обавезама наше државе током придруживања Европској унији. Посебна пажња
била је посвећена стању у области управљања отпадом у АП Војводини, као и специфичним
циљевима које општине треба да достигну у том погледу и ускладе с директивама из Европске уније.
Активности Зелене групе посланика биле су видљиве у јавности, а њихове чланице и чланови
више пута су јавно апеловали на политичаре, стручну јавност и на грађанке и грађане о потреби
подизања свести о значају одговорног односа према животној средини.
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СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ, АНАЛИТИЧКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
У Сектору за правне, аналитичке и опште послове обављају сe стручно-оперативни,
студијско-аналитички, нормативно-правни и послови из области рада и радних односа, праћење и
примена закона и прописа који су у вези с радом Службе Скупштине и Скупштине, стручна
истраживања и компаративна анализа за посланике и радна тела Скупштине, припрема статистичких
извештаја о активности Скупштине; послови писарнице, експедиције и архиве.
У Сектору за правне, аналитичке и опште послове образују се следеће уже унутрашње
јединице:


Одсек за људске ресурсе;



Одсек за истраживачко-библиотечке послове;



Одсек за послове писарнице, експедиције и архиве.

Одсек за људске ресурсе
Одсек за људске ресурсе Службе Скупштине АП Војводине (у даљем тексту: Одсек) у оквиру је
Сектора за правне, аналитичке и опште послове Службе Скупштине.
У Одсеку за људске ресурсе обављају се стручно-оперативни, нормативно-правни, студијскоаналитички послови, припрема предлога општих и појединачних аката из области рада и радних
односа; праћење и примена закона и других прописа који су у вези с радом и радним односима, у
оквиру Службе Скупштине и Скупштине; припрема и израда кадровског плана; анализа потреба
стручног образовања и усавршавања запослених; вођење кадровске евиденције; организација
послова запошљавања и престанка радног односа у Служби Скупштине; други стручни и
административни послови из области рада и за потребе запослених у Служби Скупштине и
Скупштини.
У оквиру делокруга рада, Одсек сарађује с покрајинским органима и другим службама
надлежним за радне односе.
Један од битних делокруга рада Одсека јесу и послови вођења Јединствене евиденције
присутности запослених путем програма Покрајинског секретаријата за финансије, која се користи као
основа за обрачун и исплату зарада запослених у Служби Скупштине и Скупштини, као и вођење
евиденција и састављање спискова за остваривање права и обрачун трошкова доласка и одласка с
посла запослених.
С циљем унапређивања рада и примене савремених информационо-комуникационих
технологија, важно је напоменути то да је у Одсеку креиран посебан програм кадровске евиденције
запослених у Служби Скупштине. Основа за израду кадровске евиденције јесте електронски
евиденциони картон, који je саставни део личног досијеа запосленог. Поред података из
евиденционог картона, програм садржи и дигитални облик исправа, уверења, сертификата и сл.,
садржаних у личном досијеу. С обзиром на то што се на основу ове електронске базе израђују
различити извештаји, важно је да се подаци редовно ажурирају, односно да су у њој садржани тачни
подаци о запосленом. Тако систематизован материјал омогућaва ефикасно вођење радно-правних
релевантних података, израду уверења и решења о чињеницама у вези с радним односом,
сортирањем података према различитим критеријумима, те израдом и штампањем различитих
извештаја.
У периоду од 2012. до 2016. године, у оквиру послова који се обављају у Одсеку за људске
ресурсе, обим и врста општеправних, нормативноправних и стручно-оперативних послова могао би се
приказати на следећи начин:
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 учешће у изради Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у
Служби Скупштине АП Војводине и његовој измени и допуни;
 креирано је око 1980 појединачних правних аката у виду решења (решење о пријему у радни
однос, решење о распоређивању, решење о утврђивању плате, решење о утврђивању обавезе
полагања стручног испита, решење о годишњим одморима, решење о минулом раду, решење о
исплати солидарне помоћи, решење о исплати јубиларне новчане награде, решење о
мировању радног односа, решење о плаћеном одсуству, решење о неплаћеном одсуству,
решење о раду дужем од пуног радног времена, решење о прерасподели радног времена,
решење о утврђивању слободних дана на основу слободних сати, решење о отварању
породиљског одсуства, решење о утврђивању рада на дан државног и верског празника
односно нерадног дана на дан верског празника, решење о помоћи у случају смрти члана уже
породице запосленог, решење о престанку радног односа, решење о чувању и руковању
службеним печатом, решење о образовању комисије за уништавање печата, решење о
овлашћењу за потписивање, решење о одобрењу коришћења сопственог возила за потребе
службеног путовања, решење о одређивању координатора, именовању члана Саветодавног
одбора и представника у Селекциону комисију Универзитетског програма радне праксе у
Скупштини);
 састављено је 64 уговора (уговор о допунском раду, уговор о делу, уговор о обављању
привремених и повремених послова, уговор о раду за намештенике);
 издато је 334 уверења запосленима у Служби Скупштине и Скупштини;
 издато је 473 потврде запосленима у Скупштини и Служби Скупштине;
 спроведено је девет конкурса за пријем у радни однос (што укључује састављање текста
огласа и његово објављивање, састављање одлуке о избору кандидата, одговора на приговоре
учесника у конкурсу);
 састављено је приближно 220 обавештења о забрани вршења злостављања и сексуалног
узнемиравања на раду и злоупотреби права на заштиту од таквог понашања и обавештења о
узбуњивању;
 креирани су разни дописи, извештаји, обавештења и спискови запослених;
 сваког месеца састављају се листе путних трошкова и листе присутности запослених;
 пријављивање и одјављивање запослених у Служби Скупштине и посланика у Скупштини, са
здравственог и пензијског и инвалидског осигурања, као и чланова њихових породица који нису
осигурани по другом основу, прибављају се, израђују и оверавају здравствене књижице и
маркице здравственог осигурања;
 континуирани рад на рационализацији запослених и утврђивање максималног броја
запослених у Служби Скупштине током 2015 године;
 континуирани рад на изради радних процедура;
 унос и ажурирање података запослених у Регистар запослених Пореске управе Министарства
финансија Републике Србије;
 унос и ажурирање података запослених у Централни регистар обавезног пензијског и
инвалидског осигурања запослених у Служби Скупштине и Скупштини;
 унос и ажурирање у Централни регистар збирки података о личности;
 сарадња и комуникација са интерним ревизором и Државном ревизорском институцијом;
 рад на изради плана коришћења годишњих одмора и изради финансијског плана и буџета
Службе Скупштине и Скупштине;
 континуирани рад на стручном усавршавању запослених у Служби Скупштине.
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Одсек за истраживачко-библиотечке послове
Одсек за истраживачко-библиотечке послове Скупштине АП Војводине бави се припремом
информативних докумената у облику кратких извештаја и упоредних анализа, израдом аналитичких
извештаја и свеобухватних студија, обрадом тема о којима ће се расправљати на седницама
Скупштине, спровођењем истраживања и мониторингом друштвених и економских прилика и
статистичка обрада података о раду Скупштине.
Прво спроведено истраживање одсека јесте: „Права посланика и накнаде за обављање функције
у регионалним парламентима”. Истраживање је урађено у облику компаративне анализе и обухвата
преглед права посланика земаља у региону. Приказана су правна акта о правима посланика,
укључујући и органе који их доносе, уређење финансијског аспекта посланичког мандата и начин
регулисања и уређења права и обавеза посланика на сталном раду.
Одсек је организовао и студијске посете Служби Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине
и Служби Народне скупштине Републике Србије. Током тих посета, размењена су искуства из области
информативних, истраживачких и библиотечких послова, разговарало се о досадашњим
достигнућима, као и о могућностима за даљу сарадњу.
Уз подршку Одсека за информационе технологије и Писарнице Скупштине АП Војводине,
истраживачки одсек развио је обимну базу аката које је Скупштина доносила, разматрала или
предлагала од 2000. године до данас. База садржи покрајинске скупштинске одлуке, одлуке,
резолуције, декларације, препоруке, закључке, извештаје, решења, стратегије, просторне планове,
пословник о раду, буџете и завршне рачуне, али и друге типове аката. Тренутно се може претражити,
читати и/или преузети око 1850 докумената.
У оквиру Одсека за истраживачко-библиотечке послове, налази се и библиотека. Предвиђено је
да она садржи стручну литературу, енциклопедије, речнике, приручнике, књиге економског,
политичког, правног, друштвеног и другог садржаја. До сада је прикупљено око две стотине књига и
часописа.
Такође, поменути одсек бави се редовним ажурирањем званичне интернет презентације
Скупштине, као и писањем информатора Скуштине који обухвата податке о раду Скупштине и
омогућује заинтересованим лицима приступ информацијама од јавног значаја. Током овог периода,
поменути одсек одговорио је на 63 захтева за приступ информацијама од јавног значаја.
Поред тога, од фебруара 2015. године, Одсек за истраживачко-библиотечке послове Скупштине
АП Војводине бави се и поступком унутрашњег узбуњивања – откривањем информације која садржи
податке о кршењу прописа, кршењу људских права, вршењу јавног овлашћења противно сврси због
које је поверено, опасности по живот, јавно здравље, безбедност, животну средину, као и ради
спречавања штете великих размера.
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Одсек за послове писарнице, експедиције и архиве
Одсек писарнице, експредиције и архиве, у периоду од када је почео мандат Скупштине, од
22.06.2012. године па до 31.12.2015. године, имао је:
година/врста
2012
2013
2014
2015
отворених предмета
889
777
929
756
заведених рачуна
заведених путних налога
послате поште
послате поште Покрајинској влади (на пример:
одлуке, позиви, закључци)
заведене поште у интерну књигу

251

468

380

273

56

135

143

180

4829

12388

4471

6756

521

808

610

622

875

1224

947

1244

У претходне четири године, Одсек писарнице, експедиције и архиве умногоме је унапредио
своје пословање, првенствено израдом и применом листа, мапа и процедура пословних процеса. У
току је израда упутстава и детаљних дијаграма процедура пословних процеса.
Од 1.1.2016. године, овај одсек постепено уводи електронске писарнице. У наведеном периоду
многи запослени похађали су неки од стручних семинара из области унапређивања рада и стицања
нових знања. У плану је обука запослених за послове електронске писарнице.

СЕКТОР ЗА МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ
У Сектору за међурегионалну сарадњу oбављају се послови израде финансијских анализа и
планова, уговора из области међурегионалне сарадње; послови остваривања и унапређивања
међурегионалне сарадње и бржег развоја културног и економског партнерства међу регионима;
послови планирања, припреме и реализације свих протоколарних послова у Скупштини; послови
информисања јавности о раду Скупштине, њених радних тела, председника и потпредседника.
У Сектору за међурегионалну сарадњу образују се следеће уже унутрашње јединице:


Одсек за међупарламентарну и међурегионалну сарадњу;



Одсек за послове протокола;



Група за односе с јавношћу.

Одсек за међурегионалну и међупарламентарну сарадњу
Међурегионална и међупарламентарна сарадња Скупштине остварује се реализацијом
активности из области међурегионалних односа, које подразумевају учешће делегација Скупштине у
раду међународних и регионалних организација и институција, успостављање и одржавање
партнерских односа и посета с представничким телима других држава и региона, као и посете тим
телима. Активности Скупштине из области међурегионалне и међупарламентарне сарадње спроводе
се с циљем унапређивања сарадње и бржег развоја културног и економског партнерства међу
регионима. У оквиру поља деловања Одсека за међурегионалну и међупарламентарну сарадњу
спада и праћење, припрема и анализа посета и пријама делегације Скупштине. Анализом активности
на међурегионалном и међупарламентарном плану, током мандата 2012–2016. године, Скупштина је
реализовала 104 посете страним државама и организовала 32 пријема.
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Година
2012
2013
2014
2015
2016
Укупно

Извештај о раду 2012–2016

Број посета
12
29
31
20
2
94

Година
2012
2013
2014
2015
2016
Укупно

Број пријема
8
14
8
3
/
33

Након реорганизације Одсека за међурегионалну и међупарламентарну сарадњу 2013.
године, у редовну активност уврштавају се и израда подсетника (припрема) за чланове делегације
Скупштине за службена путовања и за пријаме страних делегација, израда службене белешке са
састанака са страним делегацијама у посети Скупштини и израда извештаја са службеног путовања.
Табеларни преглед поменутих активности Одсека за период 2013–2016:1
Година Подсетник/припрема
2013
11
2014
29
2015
23
2016
2
Укупно
58

Службена белешка
12
8
3
/
23

Извештај са службеног пута
7
16
12
2
37

Поред наведених активности, Одсек за међупарламентарну и међурегионалну сарадњу био је
ангажован и на пословима информисања, планирања, организовања и унапређивања сарадње АП
Војводине и Скупштине, у следећим областима:








Скупштина европских региона (у даљем тексту АЕР, скраћено од: Assembly of European
Regions)
Еуродисеј (Eurodyssee)
Сарадња са Мисијом ОЕБС у Србији
Праћење активности у оквиру Стратегије Европске уније за Дунавски регион (Дунавска
стратегија)
Праћење активности у оквиру ИРЕ (Институт европских региона)
Израда Базе међурегионалне сарадње Скупштине АП Војводине
Израда билтена о међурегионалној сарадњи Скупштине АП Војводине „ИнфоР“

1

Подсетник/припрема
Садржи све битне информације (на пример: основне информације о регији, држави, званичнику; економске параметре; информације о
билатералној сарадњи) неопходне како би се званичници Скупштине што боље припремили за службено путовање или састанак с другим
званичницима.
Службена белешка
Службена белешка са састанака јесте документ који је потребно припремити након сваког одржаног интерног и екстерног састанка.
У службеној белешци налазе се теме и детаљи са одржаног састанка с наведеним роковима. Циљ писања извештаја јесте да се потврде
одлуке донете на састанку и да се потврде на састанку договорени рокови.
Извештај са службеног пута
Извештај са службеног пута сачињава запослени који је био у пратњи делегације Скупштине, а оверава га шеф делегације. Извештај се
састоји од списка чланова делегације, датума и места на које је делегација упућена, активности које је она обављала на службеном путу, као
и резултата посете.
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Скупштина европских региона
Одсек за међупарламентарну и међурегионалну сарадњу, за потребе Скупштине, организовао је
заједно са АЕР-ом две међународне конференције о обновљивим изворима енергије. Конференција
„Дани геотермалне енергије” и „Биомаса: како је најбоље искористити”. На конференцијама су
учествовали предавачи из Србије, Француске, Немачке, Турске и Аустрије.
Одсек за међупарламентарну и међурегионалну сарадњу, за потребе Скупштине, организовао је
заједно с Покрајинским секретаријатом за управу, прописе и националне мањине – националне
заједнице, дводневни састанак потпредседници АЕР-а за једнаке могућности – Моники Карлсон из
регије Норботен из Шведске. Првог дана посете, Моника Карлсон разговарала је са Одбором за
европске интеграције, а другог дана – заједно с покрајинским секретаријатом организован је скуп
„Инклузија Рома – примери добре праксе”
Одсек за међупарламентарну и међурегионалну сарадњу, за потребе Скупштине, организовао је
заједно са АЕР-ом највећи међународни скуп у Војводини „АЕР Летња академија” којој је
присуствовало 140 полазника из Европе, од студената до председника европских регија. Поменути
скуп трајао је шест дана, а учесници су, поред Новог Сада, обишли и Бело Блато, Суботицу и Ковачицу.
Одсек за међупарламентарну и међурегионалну сарадњу, за потребе Скупштине, организовао је
састанак с представницима регије Сормланд (Шведска) којима су приказани примери добре праксе
рада с националним заједницама.
Одсек за међупарламентарну и међурегионалну сарадњу, за потребе Скупштине, током 2014/2015.
године, учествовао је у кампањи Ане Томанове Маканове за потпредседницу АЕР-а, промовишући
вредности и најбоље праксе из АП Војводине, учешћем на конференцијама АЕР-а и активним
писањем програма и мотивационог писма за њену кандидатуру. Ана Томанова Маканова изабрана је
2. децембра 2015. године за потпредседницу АЕР-а за једнаке могућности и инклузију.
Током рада на новом Статуту АЕР-а, у јуну 2015. године, на седници Генералне скупштине АЕР-а
одржане у Гетеборгу (Краљевина Шведска) усвојена су четири амандмана која је поднео председник
Скупштине. По новом Статуту АЕР-а, због смањења капацитета секретаријата АЕР-а, сваки регион
обавезан је да државног службеника који прати рад политичара у оквиру АЕР-а. По одлуци
Генералног секретара Скупштине, делегира запослени из одсека за међупарламентарну и
међурегионалну сарадњу.
Еуродисеј (Eurodyssee)
Одсек за међупарламентарну и међурегионалну сарадњу, у име Скупштине, активно учествује у раду
програма Еуродисеј (Eurodyssee). У периоду од 2012. до 2016. године, на стручну праксу у европске
регионе организовано је отишло 13 студената/апсолвената из АП Војводине.
Сарадња с Мисијом ОЕБС-а у Србији
Сарадња с Мисијом ОЕБС-а фокусирана је на програм Парламентарне реформе и развој покрајинског
парламента по европским стандардима, а посебно на подизању капацитета стручне службе. Уз
подршку Мисије ОЕБС-а у Србији, реализованo je низ активности које је финасирала Мисија ОЕБС-а у
Србији:



студијска посета парламентима Горње Аустрије и Штајерске;
регионални састанак секретара парламената, који је окупио секретаре парламената: Албаније,
Хрватске, Македоније, Словеније, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Републике Српске и Србије
(укључујући и генералног секретара Скупштине АП Војводине и секретара Скупштине Косова),
Љубљана;
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регионални радни састанак представника административних одбора парламената земаља
региона на тему „Осигурање финансијске аутономије парламената и адекватно испуњавање
права и обавеза парламентараца”, Сарајево;
регионални састанак генералних секретара парламената из регије: „Ефикасно планирање и
извршење буџета парламената”, Сарајево;
састанак генералних секретара парламената с територије Западног Балкана, Тирана.

Скупштина, уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији, покренула је имплементацију Комуникацијске
стратегије коју је фебруара 2012. године усвојио Одбор за административна и мандатна питања
Скупштине АП Војводине. Имплементација је у вези с подршком у обезбеђивању стручних услуга
ради спровођења активности на дефинисању комуникацијских препорука, укључујући процедуре и
технике за креирање информација и развијање процеса, канала и модела за дистрибуирање
инфорамција. У оквиру сарадње с Мисијом ОЕБС-а у Србији, а ради имплементације комуникацијске
стратегије, спроведене су следеће активности:




унапређивање односа с јавношћу (радионица – претварање стратегије комуникација у
креативне тактике);
управљање променама и интерна комуникација (радионица);
писање процедура на основу постојећих образаца.

Израда Базе међурегионалне сарадње Скупштине АП Војводине
У сарадњи са Одсеком за информационе технологије израђена је База међурегионалне сарадње
Скупштине АП Војводине. У оквиру Базе може се извршити претрага и приступити информацијама и
материјалима који су резултат међурегионалних активности Скупштине АП Војводине. База садржи
детаљан преглед међурегионалних активности Скупштине АП Војводине. На једноставан начин
можете добити информације о посетама и пријемима које су делегације Скупштине АП Војводине
оствариле са другим регијама, организацијама и институцијама.
Израда билтена о међурегионалној сарадњи Скупштине „ИнфоР”
У интерне активности Одсека за међурегионалну и међупарламентарну сарадњу сврставају се и
израда и интерна дистрибуција билтена о међурегионалној сарадњи Скупштине. У прихваћеној
визуелној форми, билтен „ИнфоР” израђује се и прослеђује електронском поштом члановима Одбора
за европске интеграције и међурегионалну сарадњу. У штампаном формату прослеђује се
председнику Скупштине, потпредседницима , генералном секретару, његовом заменику, као и
његовим помоћницима.
Информације у овом облику израђују се од септембра 2014. године. До фебруара 2016. године
израђено је и дистрибуирано шест бројева билтена „ИнфоР”.
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Одсек за послове протокола
Одсек за послове протокола Скупштине АП Војводине наставио је и у овом сазиву са
обављањем редовних активности и послова предвиђених Правилником о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места у Служби Скупштине. Пружена је протоколарна подршка активностима
председника, потпредседника и раду скупштинских одбора.
Од реализованих протоколарних активности у протекле четири године издвојене су посете
представника дипломатског и конзуларног кора.Током 2012. године Скупштину је посетило пет
амбасадора (Кипра, Грчке, СР Немачке, Аустрија и САД). Током 2013. године Скупштину је посетило
шесторо амбасадора (НР Кине, Белгије, Норвешке, САД, Италије и Чешке), генерални конзул Хрватске
и заменица шефа Мисије ОЕБСа. Током 2014. године троје амбасадора (Аустрије, Јапана и Француске)
као и шеф Делегације Европске уније посетили су Скупштину АП Војводине. У 2015. години
забележене су четири амбасадорске посете (Румуније, Канаде, Словачке и Мађарске). Две посете и то
конзула Хрватске и Црне горе обележили су почетак 2016. Године.
У сарадњи са дипломатским протоколом Министарства спољних послова Републике Србије и
Одсека за протокол Народне скупштине Републике Србије реализован је значајан број пријема
високих страних парламентарних делегација и званичника. Током прве године овог мандата
издвајамо посете Мониторинг мисије Европске комисије и Известиоца за Србију у Европском
парламенту. Посете две кинеске провинције (Ђилин и Гуандонг) као и посете из две немачке
покрајине (Тирингије и Хесена). Током 2013. године представници Скупштине АП Војводине угостили
су делегације чешког округа Оломоуц, румунског жупанијског Већа Алба, Саветодавног комитета
Савета Европе, делегацију Сената Канаде, Одбора за национално јединство Парламента Мађарске.
Скупштину су посетили и комесар Европске комисије за запошљавање, социјалну политику и
инклузију, делегација Црвеног крста Горње Аустрије као и председник Скупштине италијанске регије
Фрули Венеције Ђулије. Посета надвојводе Карла Хабзбуршког обележила је 2014. годину. Те године у
Скупштини су боравили и делегације кинеске провинције Гуандонг, Истарске жупаније и Парламента
немачке савезне покрајине Баден Виртемберг. Током 2015. године бележимо посете делегације из
Словачке - Прешовског самоуправног краја, председнице Парламентарне скупштине Савета Европе,
експертске мисије Европске комисије, министра правде Мађарске, председника парламента као и
министра унутрашњих послова у Влади немачке Савезне републике Баден Виртемберг. Посланици
француске Народне Скупштине такође су те године посетили Скупштину АП Војводине.
Одсек за послове протокола учествовао је у организацији бројних конференција, свечаних
академија и прослава јубилеја војвођанских институција. Ови догађаји су одржавани у Великој сали
Скупштине АП Војводине или у седиштима институција. Клуб посланика је у више наврата био место
промоција књига и публикација. Током мандата 2012. до 2016. године своје јубилеје су у Великој сали
Скупштине Војводине обележили Друштво лекара војводине, Адвокатска комора Војводине,
Национални савет Словака, ЈП Војводинашуме, институција Покрајинског омбудсмана, Центар за
регионализам, Фонд „Слађана Ђорђевић“ и др.
Поред праћења Међународних дана и националних празника, писања и упућивања честитки
Амбасадама и међународним ораганизацијама, редовне активности Одсека за послове протокола
подразумевају обележавање историјских догађаја кроз полагање венаца и комеморације. Током
мандата 2012 – 2016. године обележили смо сећање на Новосадску рацију, Рацију у Бечеју, Чуругу и
Бачком Јарку, страдање Подунавских Шваба у Гакову. Присуствовали смо свечаностима које су
обележиле пробој Сремског фронта и Устанак народа Србије.
У одсеку за послове Протокола води се евиденција примљених и издатих протоколарних
поклона о чему се редовно обавештава Агенција за борбу против корупције.
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Група за односе са јавношћу
Група за односе са јавношћу Скупштине АП Војводине, која Правилником о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места у Служби Скупштине подразумева троје запослених,
прати рад председника, потпредседника, секретара и радних тела Скупштине.
Такође, Одсек за односе с јавношћу уређује део интернет презентације Скупштине који је у
вези са објављивањем најава догађаја и саопштења за јавност, комуницира с медијима и прати
медијске објаве о Скупштини, њеним функционерима и радним телима, али и опште политичке
догађаје који имају утицај на њен рад.
У периоду 2012–2016. године, Група за односе са јавношћу најављивала је догађаје у
Скупштини (конференције за медије, састанке председника и потпредседника Скупштине или њихова
учешћа на догађајима у Скупштини и ван ње, одржавање седница Скупштине и скупштинских одбора,
округлих столова, трибина, јавних расправа, саветовања и манифестација у Скупштини).
У наведеном периоду, објављена су саопштења за јавност која обухватају извештаје с
горенаведених догађаја, као и извештаје са службених путовања у земљи и иностранству, реаговања
функионера на поједине политичке догађаје, честитке и слично. Саопштења за јавност прослеђују се
штампаним и електронским медијима у Војводини и Србији, а објављују се на интернет
презентацијама Скупштине и Покрајинске владе. Након свих догађаја у Скупштини АП Војводине,
било да су отворени за јавност или не, објављују се саопштења.
На конференцијама су најављивани догађаји у Скупштини, представљани извештаји о раду за
одређене периоде, представљани пројекти и најављиване манифестације. Међутим, конференције су
обухватале и реакције на поједине догађаје, као и изјаве за јавност након билатералних састанака
функционера Скупштине, односно након других састанака.
У периоду 2012–2016. године, у медијима је објављено укупно 38.433 текста и електронских
прилога који су у вези с радом Скупштине, или у неком контексту спомињу Скупштину односно њене
функционере. Од тога, објављено је 19.833 текстова у штампаним медијима и 7410 прилога на радију
и телевизији, док је на интернет порталима објављено укупно 11.190 прилога у наведеном периоду.
Неки од текстова и прилога објављивани су посредством Одсека за односе са јавношћу у виду
договорених интервјуа, гостовања или објава на основу саопштења за јавност.
На основу објављених прилога, целокупна слика Скупштине је позитивна или неутрална, док
се у негативном контексту она помиње у мање од два одсто прилога.

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈСКЕ, ИНФОРМАТИЧКЕ И
АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ
У Сектору за финансијске, информатичке и административне послове обављају се:
финансијски, документациони, информатички, административни, стручно-оперативни послови;
израда информација, извештаја и анализа из области финансијско-материјалног пословања;
припрема документације и спровођење поступака јавних набавки; пратећи послови који су у вези с
администрацијом, програмирањем и сервисирањем; обезбеђује се примена и развој информационих
технологија у Скупштини; вођење и уређивање стенографских бележака целог тока расправе са
седница Скупштине, њених радних тела и посланичких група, као и осталих седница и састанака за
потребе Скупштине и Службе Скупштине.
У Сектору за финансијске, информатичке и административне послове образују се следеће
уже унутрашње јединице:


Одељење за буџет, финансије и послове јавних набавки;



Одсек информационих технологија;



Одсек за административне и биротехничке послове.
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Одељење за буџет, финансије и послове јавних набавки
Одељење за буџет, финансије и послове јавних набавки за финансијске послове Службе
Скупштине Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Одељење) саставни је део Сектора за
финансијске, информатичке и административне послове Службе Скупштине.
У периоду од 2012. до 2016. године обављани су финансијски послови за законито и
несметано функицонисање два раздела: Скупштине Аутономне покрајине Војводине и Службе
Скупштине Аутономне покрајине Војводине, и то:
- припрема и израда предлога буџета Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
- припрема и израда предлога ребаланса буџета Скупштине Аутономне покрајине
Војводине;
- припрема и израда предлога финансијских планова Скупштине и Службе Скупштине
Аутономне покрајине Војводине;
- припрема и израда плана извршења буџета Скупштине Аутономне покрајине Војводине
(квартални планови);
- припрема и израда плана јавних набавки Скупштине и Службе Скупштине Аутономне
покрајине Војводине;
- припрема и израда конкурсне документације и спровођење поступака јавних набавки;
- припрема и израда кварталних и годишњих извештаја о спроведеним поступцима јавних
набавки;
- израђено је око 2.700 захтева за плаћање, с пратећом документацијом с раздела
Скупштине Аутономне покрајине Војводине и око 2.000 захтева за плаћање с раздела
Службе Скупштине;
- припрема и израда кварталних и годишњих извештаја о извршењу финансијских планова
Скупштине и Службе Скупштине и;
- унос и ажурирање података о изабраним, именованим, постављеним и запосленим
лицима у Регистар запослених;
- у апликацији „Посланици” унети су и ажурирани подаци о посланицима у Скупштини;
- припремана је докуметација за Државну ревизорску институцију и документација за
Службу за интерну ревизију корисника буџетских средстава АП Војводине;
- креирани су и други дописи и извештаји за потребе интерних и екстерних субјеката.
У извештајном периоду, запослени у Одељењу присуствовали су стручним обукама које је
организовао Покрајински секретаријат за финансије ради израде програмског буџета; обукама које је
организовала Пореска управа ради подношења пореских пријава; обукама за самостално вођење
књига, као и другим стручним обукама, док је једно лице стекло звање службеника за јавне набавке.
У табеларном прегледу приказано је по годинама (у новчаном износу), колико је било
предвиђено и рализовано средстава, као и број спроведених поступка јавних набавки за раздео
Скупштине и раздео Службе Скупштине.

Година
2012
2013
2014
2015
2016
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Скупштина АП Војводине
Буџет
Извршење
684.972.908,01 557.162.283,79
444.448.085,94 349.836.782,70
311.596.758,66 270.155.555,52
283.295.859,55 259.955.099,65
629.431.615,95

%
81,34
78,71
86,70
91,76

Служба Скупштине АП Војводине
Буџет
Извршење
123.165.000,00
113.659.229,37
119.871.612,57
111.426.044,17
115.952.100,00
106.532.735,54
105.755.300,00
93.847.635,62
112.710.900,00

%
92,28
92,95
91,88
88,74
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Скупштина АП Војводине

Служба Скупштине АП Војводине

Година

Мала
набавка

Рестриктивни
поступак

Преговарачки
поступак
без објављивања
јавног позива

Мала
набавка

Преговарачки
поступак
без објављивања
јавног позива

2012
2013
2014
2015

19
11
10
3

1
1
/
/

2
/
/
/

3
1
1
/

1
1
/
/

Одсек информационих технологија
У периоду од 2012. до 2016. године, информациони систем Скупштине унапређиван је и на
хардверском пољу и на софтверском пољу.
Системски и мрежни софтвер у информационом систему Скупштине, базира се на Мајкрософт
серверским оперативним системима. Пратећи развој оперативних система за корисничке рачунаре и
њихове захтеве, скоро сви рачунари у мрежи јесу брендирани и задовољавају минимум захтева за
Windows 8/8.1/10 оперативни систем. Већи део серверске инфраструктуре је виртуелизован, тако да
тренутно постоје два физичка и четири виртуелна сервера. Резервне копије системских, серверских и
корисничких података праве се редовно.
Апликативна решења информационог система Скупштине која су развила запослени у
Одсеку информационих технологија, уз сарадњу с другим одсецима Службе, свакодневно се
унапређују и одржавају (интернет презентација Скупштине АП Војводине, интранет портал Службе,
Eвиденција посланика, Кадровска евиденција, База аката, интернет презентација Покрајинске
изборне комисије).
Уз сарадњу са Одсеком за међупарламентарну и међурегионалну сарадњу, развијена је нова
апликација – База међурегионалне сарадње. Ова база садржи детаљан преглед међурегионалних
активности Скупштине АП Војводине – информације о посетама и пријемима које су делегације
Скупштине оствариле с другим регијама, организацијама и институцијама. За сваку активност у
области међурегионалне сарадње, наводе се: држава, регија, место и датум, тема, врста сарадње,
делегација, стручна служба, учесници, извештај и саопштења. Омогућена је претрага по свим
параметрима.
У наредном периоду планира се наставак виртуелизације серверске инфраструктуре и
миграција постојећих сервиса са старих хардвера на нове хардвере, као и даљи развој постојећих
апликативних решења и израда нових.
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Одсек за административне и биротехничке послове
У Одсеку за административне и биротехничке послове, стенографска служба обављала је
послове стенографисања, дешифровања и прекуцавања, уређивања и архивирања стенографских
бележака за потребе Скупштине, одбора и других радних тела Скупштине.
Година

Број седница
Скупштине

2012.
2013.
2014.
2015.
укупно

14
14
10
13
51

Број
дешифрованих
страна
1.148
1.206
1.141
1.364
4.949

Број седница
одбора и других
радних тела
6
8
19
7
40

Број
дешифрованих
страна
126
203
373
231
933

У овом извештајном периоду, стенографисана је укупно 91 седница са укупно дешифроване
5.882 стране.
Електронско архивирање стенографских бележака још увек није уређено, али за овај период
у стенографској служби постоји потпуна електронска архива свега што је дешифровано.
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