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СТАТУСНИ ПОЛОЖАЈ 
ВОЈВОЂАНСКЕ АУТОНОМИЈЕ

Сажетак
Овај рад је ре тро спек ти ва фор ми ор га ни зо ва ња вој во ђан ског 

ауто ном ног ста ту са. Аутор је фе но ме ну ста ту сног по ло жа ја Вој во-
ди не при шао мул ти ди сци пли нар но. У ра ду је ко ри стио исто риј ски 
и по ли ти ко ло шки при ступ. Исто вре ме но, пред ме ту ис тра жи ва ња 
при шао је упо тре бом ви ше прав них ме то да ту ма че ња: пре свих 
дог мат ско-нор ма ти ви стич ки при ступ у ту ма че њу прав них из во ра, 
без за по ста вља ња и циљ ног и ана лог ног ме то да, без ко јих ни је мо-
гу ће на озби љан на чин ис тра жи ти сми сао са др жа ја прав них ака та. 
На кра ју ра да аутор из но си суд о но вом ста ту ту Вој во ди не. 
Кључ не ре чи: Вој во ди на, ауто но ми ја, устав, ста тут, Ср би ја

1. Ауто ном на по кра ји на (АП) Вој во ди на јед на је од две по-
кра ји не уну тар Ре пу бли ке Ср би је. Њен ста тус тре нут но је од ре ђен 
уста вом Ре пу бли ке Ср би је из гла са ном 2006. го ди не. Устав је оба-
ве зао Скуп шти ну Ре пу бли ке Ср би је да до не се За кон о пре но ше-
њу над ле жно сти на АП Вој во ди ну, и да дâ са гла сност на Ста тут 
Вој во ди не чи ји је пред ла гач Скуп шти на АП Вој во ди не. По ле ми ка 
ко ја се по ја ви ла у јав но сти по во дом овог пи та ња ак ту а ли зо ва ла је 
пи та ње ста ту са АП ко ји је че сто у исто ри ји до во дио до по ли тич ких 
су ко ба и раз ми ри ца, и не пре ста но по се зао за про бле ма ти зо ва њем 
од но са цен трал них вла сти и ауто ном них ор га на уну тар срп ске др-
жа ве.

2. Оно што је у устав но прав ној, управ ној и по ли ти ко ло шкој 
те о ри ји ја сно раз ја шње но то је да је по јам ауто но ми је скоп чан са 
мо де лом по ли тич ког и прав ног уре ђе ња ко ји је ши ри од ло кал не 
са мо у пра ве, а ужи од над ле жно сти фе де рал них је ди ни ца у сло же-
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ној др жа ви (фе де ра ци ји, др жав ном са ве зу или кон фе де ра ци ји).1) 
Са ма реч ауто но ми ја до ла зи од два пој ма: «аутос» (αύτός) што зна-
чи «сам» или «исти»; и «но мос» (νόμος) што озна ча ва за кон, пра-
ви ло, про пис.2) Из ово га би про из и ла зи ло да је ауто но ман онај ко ји 
са мо стал но до но си за ко не, или бар не ке про пи се, што да нас, у сва-
ком слу ча ју ни је баш нај и справ ни је ту ма че ње. Да нас се за ауто-
но ми је или ре ги је ве зу је чи ње ни ца да су ти ор га ни са мо стал ни у 
оба вља њу оних по сло ва ко ји су им по ве ре ни од ви ших ин стан ци 
(за ко на, уред би и др. прав них ака та), али при то ме њи хо во спро-
во ђе ње оба вља ју ор га ни тих те ри то ри јал них ауто но ми ја склад но 
на че лу це лис ход но сти, та ко да ви ша ин стан ца не ма пра во над зо ра 
над ра дом ових ор га на, уко ли ко је оба вља ње по сло ва у скла ду са 
за ко ни ма и уста вом зе мље. Та ко ове је ди ни це не рас по ла жу ори ги-
нер ном вла шћу, ко ја би јој да ла атри бу те др жав но сти или пак су ве-
ре но сти. У сва ком слу ча ју не спо ран је ад ми ни стра ти ван ка рак тер 
је ди ни ца ре ги о нал не ауто но ми је.3) Из у зет но ауто но ми је мо гу до-
но си ти и про пи се (ве о ма рет ко за ко не) из обла сти ко је су у њи хо вој 
над ле жно сти. Го то во ни ка да ту ма че ње за ко ни то сти и це лис ход но-
сти ових ака та не ис пи ту ју ка кви суд ски ор га ни ауто ном не ре ги је.4) 
Из го ре на ве де ног сле ди да су ауто но ми је «та кве обла сти ко је сто је 
под за ко ном, ко је има ју за шти ту за ко на, но ту ђег а не сво га. То да-
нас ни су ви ше те ла ко ја са ма до но се за ко не, већ та ква те ла ко ји ма 
је ту ђи за кон под ло га и гра ни ца вла сти.»5) Ре ги о нал не ауто но ми-
је на ро чи то ме сто при ме не има ју у тр жи шним при вре да ма, где се 
услед не рав но мер ног при вред ног раз во ја, ја вља по тре ба за де ре-
гу ла ци јом и пре но ше њем раз вој не од го вор но сти на ло кал ну ра ван 
– у ма ње те ри то ри јал не це ли не.6) Та ко ре ги је по ста ју под руч ја у 
1)  “(...) сте пен ауто ном но сти... је ве ћи од сте пе на ауто ном но сти ло кал них је ди ни ца, а ма-

њи од сте пе на ауто ном но сти фе де рал них је ди ни ца.” (П. Ни ко лић: Уставноправо, Слу-
жбе ни лист СРЈ, Бе о град, 1994, стр. 426)

2)  Л. М. Ко стић: Федерација,аутономија,самоуправа, Штам па ри ја Љу бо ми ра Бог да но ва, 
Но ви Сад, 1940, стр. 3.

3)  S. Po po vić: “Fe de ra li zam i re gi o na li zam”, NaučnosavetovanjenatemuFederacijaifedera-
lizam, In sti tut za prav na i dru štve na is tra ži va nja, Prav ni fa kul tet, Niš, 1986, str. 2.

4)  На ово ука зу ју и го то во сви струч ња ци за устав но пра во. Чак и они за ко је ауто но ми је 
мо гу има ти и за ко но дав ну власт, оспо ра ва ју им пра во да суд ску власт. Та ко нпр. Па вле 
Ни ко лић сма тра: “ауто ном ни ста тус по ли тич ко-те ри то ри јал не ауто но ми је, од но сно ње-
них ауто ном них је ди ни ца се ис по ља ва у сфе ри за ко но дав ства и из вр ше ња (ад ми ни стра-
ци је), али не и суд ства,..” (П. Ни ко лић: Уставноправо, Слу жбе ни лист СРЈ, Бе о град, 
1994, стр. 426)

5)  Л. М. Ко стић: Федерација,аутономија,самоуправа, Штам па ри ја Љу бо ми ра Бог да но ва, 
Но ви Сад, 1940, стр. 8.

6)  S. Po po vić: Pravniproblemiregionalizmaunekimzapadnimzemljama, Prav ni fa kul tet, Niš, 
1980, str. 6.
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ко ји ма тре ба не са мо да се од ви ја основ здра вог и одр жи вог раз во-
ја др жа ве, већ и да се под стак не про спе ри тет чи та вог дру штва, и 
зе мље у це ли ни.7)

Па ипак, у аре ни са вре ме них ге о по ли тич ких по ме ра ња на 
овим про сто ри ма ре ги о на ли зам и ауто но ми ја до би ја ју је дан но ви 
сми сао. Тај сми сао не ки цен три мо ћи, у слу ча ју Вој во ди не (али и 
још не ких де ло ва Сред ње и Ју го и сточ не Евро пе) про на ла зе у но вој 
уло зи ко ју ре ги је тре ба да оба ве ка ко би се из ме ни ла не ка се ман-
тич ка ре ше ња «за ста ре лих по ли тич ких об ли ка», као што су: др-
жа ва, на ци ја, уни вер за ли зам, пар ти ку ла ри зам и ин ди ви ду а ли тет.8) 
Ова квом ауто ном ном ре ги о на ли зму је ста вље но у за да так «на пре-
за ње у по гле ду пред ла га ња нор ма тив не ор јен та ци је ко ја има пред 
со бом и дру ге еле мен те иден ти те та.»9) Ов де би ре ги о на ли зам тре-
ба ло да по слу жи то ме «да кре а тив но до при но си ци ви ли зо ва њу и 
огра ни ча ва њу аспи ра ци ја на ци о нал не др жа ве.»10) Оту да ово пи та-
ње усло жња ва од но се и по ја ча ва по ли тич ке тен зи је, у обла сти, ко ја 
би тре ба ла да оста не тех нич ке при ро де и да има ис кљу чи во прав ни 
ка рак тер.

3. Ка да је реч о прав ном окви ру ста ту са на ше се вер не по-
кра ји не ва ља ис та ћи не ко ли ко фа за кроз ко је је Вој во ди на про ла-
зи ла. Пр ва ауто но ми ја, ко ја је би ла ви ше кул тур на и про свет на, 
не го ад ми ни стра тив на, фор ми ра на је на кон гу ше ња по бу не Ма ђа ра 
од стра не хаб збур шког дво ра, од но сно зва нич ног Бе ча. Но вем бра 
ме се ца 1849. го ди не цар ским де кре том фор ми ра но је Војводство
СрбијаиТамишкиБанат са цен тром у Те ми шва ру.11) Па иако је 
ова ауто но ми ја би ла ви ше фор мал на,12) но ствар на, она је за да љу 
бу дућ ност Вој во ди не озна чи ла две пре лом не чи ње ни це: пред ста-
вља ла је пр во фор мал но при зна ње срп ске ет нич ке ве ћи не у ју жној 
Угар ској; и исто вре ме но, оли ча ва ла је основ за на да ња пре чан ских 
7)  Ви де ти ви ше у: S. Ze ko vić, M. Ha džić, “Stra te gi ja pri vred nog raz vo ja Sr bi je do 2010. go di-

ne”, OdrživirazvojSCG–institucionalnoprilagođavanjerešenjimaipraksiEU, Eko nom ski 
fa kul tet, Be o grad, 2006, str. 32. и 39.

8)  A. Lo šonc: “De kon struk ci ja ide o lo ške stvar no sti na ci o nal ne dr ža ve po sred stvom kon cep ta 
kri tič kog re gi o na li zma”, Regionalizamkaoputkaotvorenomdruštvu: 33-65, Vi sio mun di, 
No vi Sad, 1994, str. 61.

9)  Ibi dem, str. 64

10)  Ibi dem, str. 63.

11)  Ви де ти у: П. Ро каи, З. Ђе ре, Т. Пал, А. Ка саш: ИсторијаМађара, Clio, Бе о град, 2002, 
стр. 450.

12)  “Ova po kra ji na je uki nu ta 1860. go di ne i pri klju če na Ugar skoj. Me đu tim, stvar na ma đar ska 
vlast u Voj vo di ni po či nje tek od 1867. go di ne, ka da Ugar ska do bi ja auto no mi ju u okvi ru Hab-
zbur škog car stva.” (http://www.myserbia.net/2008111222655/srbija/istorija/istorija-vojvodi-
ne.html)
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Ср ба да је мо гу ће ује ди ње ње у исту др жа ву са бра ћом ју жно од 
Са ве и Ду на ва.

До ко нач ног ује ди ње ња је до шло не ких се дам де се так го ди на 
ка сни је, ка да се  Вој вод ство Ср би ја укљу чи ло у Кра ље ви ну Ср-
би ју, а ова за јед но са Цр ном Го ром у Кра ље ви ну Ср ба, Хр ва та и 
Сло ве на ца (СХС). Од 1929. го ди не те ри то ри ја Вој во ди не је за јед но 
са Ба ра њом, Ило ком и Ши дом (али и са Шу ма ди јом и де лом По-
мо ра вља) укљу че на у Ду нав ску ба но ви ну са се ди штем у Но вом 
Са ду. Над ле жно сти Ду нав ске ба но ви не ни су се раз ли ко ва ле од 
над ле жно сти оста лих ба но ви на у Кра ље ви ни СХС, и по то њој Кра-
ље ви ни Ју го сла ви ји. Оне су под ра зу ме ва ле у осно ви де ли мич ну 
ад ми ни стра тив ну ауто но ми ју у по гле ду оства ри ва ња над ле жно сти 
из до ме на при вре де, ре ги о нал ног раз во ја, кул ту ре и обра зо ва ња. 
Пра во оце њи ва ња за ко ни то сти, а по не где чак и по сло ва, из до ме на 
оце не це лис ход но сти ра да упра ве вр ши ле су цен трал не вла сти у 
Бе о гра ду.13)

Ауто но ми ја Вој во ди не ће за до би ти ин сти ту ци о нал ни оквир 
у ак ти ма ко ји су на ја ви ли фе де ра ли за ци ју Ју го сла ви је на Дру гом 
за се да њу АВ НОЈ-а, у Јај цу кра јем 1943. го ди не. На го ве штај да би 
Вој во ди на мо гла до би ти озби љан сте пен ауто ном ног ста ту са у бу-
ду ћој ју го сло вен ској фе де ра ци ји об зна нио је лич но во ђа пар ти зан-
ског по кре та, и по то њи до жи вот ни вла дар со ци ја ли стич ке Ју го сла-
ви је, Јо сип Броз. Он ће 1944. го ди не на пи та ње о ме сту и зна ча ју 
Вој во ди не у пре ком по но ва ној Ју го сла ви ји у члан ку «Зна чај од лу ка 
АВ НОЈ-а» из ја ви ти сле де ће: «Без сум ње Вој во ди на ће као и дру ге 
обла сти ко је пре тен ду ју на то, до би ти нај ши ру ауто но ми ју.»14) Иде-
ја о пра ву на ауто ном но ор га ни зо ва ње свих на ро да и на род но сти 
уну тар јед не ре ги о нал не тво ре ви не, на ћи ће сво је оправ да ње и у 
ста ву о спе ци фич ним исто риј ско-ре во лу ци о нар ним раз ло зи ма, ге-
о граф ској осо бе но сти Вој во ди не у од но су на оста так Ср би је, али и 
да се жи вот Ср ба ко ји «чи не ве ћи ну ста нов ни штва (...) од ви јао под 
дру га чи јим при вред ним, кул тур ним и дру штве ним усло ви ма од 
оних у Ср би ји...»15) Ипак, иде ја о ауто но ми ја ма уну тар Ју го сла ви је 
на кра ју је спро ве де на са мо за Ре пу бли ку Ср би ју, а сва ки по ку шај 
да се ауто но ми је кон сти ту и шу и у дру гим ре пу бли ка ма, са се чен је 
у ко ре ну. Због то га и не чу ди да је 6. апри ла 1945. го ди не Глав ни 
13)  D. Gru jin: AutonomijakaovidrešavanjanacionalnogpitanjauVojvodini, No vi Sad, 1977, 

str. 8: “U sta roj Ju go sla vi ji ad mi ni stra tiv na po de la ni je omo gu ća va la kon sti tu i sa nje Voj  vo di ne 
kao dru štve no-po li tič ke za jed ni ce, i ad mi ni stra tiv no-te ri to ri jal ne je di ni ce.” 

14)  Ци тат на ве ден у: Ibi dem, str. 12.

15)  Ibi dem, str. 1-2.
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На род но о сло бо ди лач ки од бор Вој во ди не до нео од лу ку да се «Вој-
во ди на при кљу чи Ср би ји».16)

Пр во бит ним уста вом ФНРЈ из 1946. го ди не АП Вој во ди на је 
до би ла ши ро ке пре ро га ти ве вла сти, чи је су над ле жно сти по ве ре-
не на бли же од ре ђи ва ње уста ву Ср би је. Устав НР Ср би је из 1947. 
го ди не пре ци зни је је де фи ни сао над ле жно сти по кра ји не. Члан 90. 
пред ви ђао је да «АП Вој во ди на пу тем сво јих ор га на др жав не вла-
сти и др жав не упра ве вр ши ауто ном на пра ва ко ја су јој да та у над-
ле жност уста вом.»17) У де ло круг тих нај ва жни јих по сло ва спа да ју: 
при вред на и кул тур на из град ња по кра ји не, упра вља ње пред у зе ћи-
ма (у план ски ре гу ли са ној при вре ди), до но ше ње при вред ног пла на 
и бу џе та, ста ра ње о рав но прав но сти ма њи на, обез бе ђе ње спро во-
ђе ња за ко на и пра ва гра ђа на, со ци јал но ста ра ње и здрав стве на за-
шти та, као и сви дру ги по сло ви ко је јој бу де пре не ла фе де ра ци ја 
или ре пу бли ка Ср би ја.18) Го ди не 1948. до нет је и Ста тут Ауто ном не 
по кра ји не Вој во ди не, ко ји је об је ди нио све ове над ле жно сти у је-
дин ствен акт.19) 

Устав ФНРЈ из 1953. го ди не у чла ну 113, ста ву 5 кон сти ту и-
ше По кра јин ско ве ће,20) а устав НР Ср би је из 1953. чла ном 104. по 
пр ви пут уво ди и јед но од на че ла др жав но сти (па чак и су ве ре но-
сти), а то је «пра во Вој во ди не да опо зо ве сво је по сла ни ке у Са ве-
зном ве ћу Са ве зне на род не скуп шти не.»21)

Ши ро ка ауто ном на пра ва АП Вој во ди ни га ран то ва на су и 
уста вом СФРЈ из 1963. го ди не. У устав но прав ном сми слу су бјект 
фе де ра ци је оста је Ре пу бли ка Ср би ја, али се овла шће ња САП Вој-
во ди не нео бич но ши ро ка за јед ну ауто ном ну ре ги ју. Ауто но ми ја 
об у хва та не са мо пот пу ну из вр шну власт у ши ро ком кру гу над-
ле жно сти ко је су јој пре не те од стра не Ре пу бли ке, већ и пу ну за-
ко но дав ну власт пре не тих над ле жно сти, и ко нач но, чак и суд ску 
са Вр хов ним су дом као нај ви шом ин стан цом.22) Мо же се сло бод но 
ре ћи да је већ та да по кра ји на сте кла за о кру же ни ка па ци тет над ле-
16)  M. Sa vo vić: Organiupraveuteritorijalnimautonomijama, Prav ni fa kul tet, Be o grad, 2004, 

str. 104-pe tit

17)  Сл.гласник НР Ср би је, бр. 3/1947.

18)  S. Ko va če vić: “Pr vi ustav SAP Voj vo di ne”, AutonomijaVojvodine: 151-163, PK SKV za po-
li tič ke stu di je, No vi Sad, 1976, str. 358-359.

19)  Sl.listAPVojvodine, br. 15/48, од 27. но вем бра 1948.

20)  Sl.listFNRJ,br.3/53, из 1953. го ди не

21)  члан 104, став 4, УставногзаконаНРСрбије из 1953. го ди не

22)  M. Sa vo vić: Organiupraveuteritorijalnimautonomijama, Prav ni fa kul tet, Be o grad, 2004, 
str. 116.
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жно сти ко је су не где пре ва зи ла зи ле ка па ци тет над ле жно сти фе де-
рал них је ди ни ца у цен тра ли зо ва ни јим фе де ра ци ја ма.

Ова ква не у о би ча је на, и по Ре пу бли ку Ср би ју сва ка ко штет на 
ре ше ња за о кру же на су аманд мант ским из ме на ма из 1968, и оним 
из 1971. го ди не, а озва ни че на уста вом СФРЈ из 1974. го ди не. По 
пр ви пут у сво јој исто ри ји САП Вој во ди на (за јед но са САП Ко со-
вом и Ме то хи јом), по ста ју са став ни део ју го сло вен ске фе де ра ци је. 
Ауто ном не по кра ји не до би ја ју сво је уста ве, и еле мен те др жав но-
сти. Оне по ста ју но си о ци ори ги нер не вла сти ка ко у фе де ра ци ји, 
та ко и у ре пу бли ци: «до би ја ју ор га не свој стве не ис кљу чи во др жа-
ва ма – пред сед ни штво, устав ни суд, вр хов ни суд.»23) По кра ји не су 
фор мал но прав но за др жа не у ре пу бли ци Ср би ји, али су оне по ста-
ле кон сти ту ен ти ју го сло вен ске фе де ра ци је, па је чи та ва ју го сло-
вен ска за јед ни ца по ста ла сво је вр сни устав ни при мер хи брид ног 
фе де ра ли зма у фор ми аси ме трич не (кон)фе де ра ци је.24) Ре пу бли ка 
Ср би ја уста вом из 1974. по ста ла је не ка вр ста др жав ног кро ва (аси-
ме трич на фе де ра ци ја) две ју по кра ји на и остат ка Ср би је, тзв. уже 
Ср би је (или «ужаС-а»).25) СР Ср би ја је би ла не са мо стал на у до но-
ше њу би ло ка квих од лу ка на ре пу блич ком ни воу, јер јој је за то тре-
ба ла са гла сност обе по кра ји не. Из тог раз ло га оста ла је она чу ве на 
кри ла ти ца да о Ср би ји од лу чу ју по кра ји не, а она са ма ни о че му. На 
фе де рал ном ни воу, глас Ср би је био је са мо је дан од осам гла со ва 
«си сте ма 6+2»...26) 

Ка ко је вре ме од ми ца ло, а се па ра ти зам у ју жној срп ској по-
кра ји ни ра стао, та ко је ју го сло вен ска фе де ра ци ја ис по ља ва ла све 
ве ћу не моћ да овај про блем ре ши. Ко нач но са до ла ском Сло бо да на 
Ми ло ше ви ћа на власт кра јем осам де се тих го ди на про шлог ве ка, 
учи њен је «на пор да се Ср би ја устав но кон сти ту и ше као је дин стве-
на др жав на за јед ни ца са свим пре ро га ти ви ма вла сти на це лој сво јој 
те ри то ри ји...»27) Из ме на ма уста ва Ср би је из 1989. го ди не од у зе ти 
су др жа во твор ни пре ро га ти ви ауто ном ним по кра ји на ма. 
23)  П. Ни ко лић: Уставноправо, Слу жбе ни лист СРЈ, Бе о град, 1994, стр. 434.

24)  D. Gru jin, AutonomijakaovidrešavanjanacionalnogpitanjauVojvodini, No vi Sad, 1977, 
str. 18.

25)  Про фе сор управ ног пра ва на бе о град ском Прав ном фа кул те ту, Зо ран То мић, ис та као 
је чи ње ни цу да су по кра ји не пре ма уста ву из 1974. го ди не има ле то ли ке пре ро га ти ве 
вла сти да се ко мот но мо же го во ри ти о “не до вр ше ним др жа ва ма”. (M. Sa vo vić: Organi
upraveuteritorijalnimautonomijama, Prav ni fa kul tet, Be o grad, 2004, str. 123)

26)  M. Sa vo vić: Organiupraveuteritorijalnimautonomijama, Prav ni fa kul tet, Be o grad, 2004, 
str. 123: “Po kra ji ne odvo je no od Sr bi je istu pa ju u fe de ra ci ji, pa su sko ro rav no prav ne sa dru-
gim re pu bli ka ma...”

27)  M. Sa vo vić: Organiupraveuteritorijalnimautonomijama, Prav ni fa kul tet, Be o grad, 2004, 
str. 126.
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Уста вом Ре пу бли ке Ср би је из 1990. го ди не пред ви ђе но је да 
ауто ном не по кра ји не (Вој во ди на и КиМ) де ло круг сво јих над ле-
жно сти де фи ни шу по но во ста ту ти ма по кра ји на (као сву да у све ту), 
а не уста ви ма, ка ко је то пи та ње ре гу ли сао устав из 1974. го ди не. 
Ср би ја је са да, са но вим ру ко вод стви ма у по кра ји на ма, и про ме ном 
вла сти у Под го ри ци, има ла 4 гла са у фе де рал ним те ли ма (Са ве-
зној скуп шти ни, Пред сед ни штву СФРЈ), што је пот пу но из ме ни ло 
рав но те жу ју го сло вен ске фе де ра ци је, из гра ђе не на ар хи тек то ни ци 
уста ва из 1974. го ди не, во ђе ну на че лом «сла ба Ср би ја, ја ка Ју го-
сла ви ја». Устав Ср би је из 1990. го ди не са чу вао је устрој ство др жа-
ве Ср би је по прин ци пу јед на зе мља са две по кра ји не, али је обим 
над ле жно сти сма њен, са тен ден ци јом во ђе ња је дин стве не и  цен-
тра ли стич ке по ли ти ке. Члан 109. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је из 1990. 
го ди не пред ви део је над ле жно сти по кра ји на ко је се ти чу: при вред-
ног, на уч ног, тех но ло шког, де мо граф ског, ре ги о нал ног и со ци јал-
ног раз во ја; пра ва на до но ше ње бу џе та и за вр шног ра чу на; пра ва 
до но ше ња од лу ка и дру гих оп штих ака та од зна ча ја за гра ђа не у 
по кра ји ни ко је се ти чу кул ту ре, обра зо ва ња, здрав стве не и со ци-
јал не за шти те; оба ве зу да спро во ди оп ште ак те Ре пу бли ке и др. 
по ве ре не по сло ве; те пра во и оба ве зу да фор ми ра соп стве не ор га-
не, и да обез бе ђу је њи хов рад.28) Ов де се, да кле, ра ди о по ве ре ним 
над ле жно сти ма цен трал них вла сти, ко је цен трал на власт мо же и 
опо зва ти. На то ука зу је чл. 112. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је из 1990. 
го ди не ко ји на во ди сле де ће: «Ако ор ган ауто ном не по кра ји не, и 
по ред упо зо ре ња од го ва ра ју ћег ре пу блич ког ор га на, не из вр ша ва 
од лу ку или оп шти акт ауто ном не по кра ји не, ре пу блич ки ор ган мо-
же не по сред но обез бе ди ти ње го во из вр ша ва ње.»29)

4. Ме ђу тим ова кав од нос ре пу бли ке и по кра ји на-е би ће «раз-
ла ба вљен» до но ше њем тзв. Ми тров дан ског уста ва Ре пу бли ке Ср-
би је, но вем бра 2006. го ди не, ко ји је, у скла ду са но вом по ли ти ком 
под сти ца ња де мо крат ског раз во ја ма њих те ри то ри јал них це ли на, 
не што дру га чи је устро јио ово пи та ње. Овај устав на сто ји да ба лан-
си ра из ме ђу де мо крат ских по тре ба за де цен тра ли за ци јом вла сти, 
и по тре бе за шти те др жав ног су ве ре ни те та, па је над ле жност по-
кра ји не30) оста ла у окви ру јед не ре ги о нал не ауто но ми је по зна те у 
28)  http://www.skupstinskamreza.org.yu/upload/documents/Ustav_Srbije_lat.pdf: Устав Репу-

бликеСрбије из 1990. го ди не, чл.109.

29)  Чл. 112 УставаРепубликеСрбије из 1990. го ди не

30)  На жа лост спе ци фич ност ко сов ско ме то хиј ског про бле ма је раз дво јио пи та ње устав ног 
ре гу ли са ња обе по кра ји не, та ко да се устав на пре ком по зи ци ја, по тре нут но ва же ћем 
уста ву, ти че са мо АП Вој во ди не. (О овом по себ ном пи та њу за Ко сов ско-ме то хиј ску по-
кра ји ну ви де ти чл.182, став 2 УставаРепубликеСрбије)
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устав ној прак си дру гих зе ма ља. Осим по бро ја них над ле жно сти у 
по гле ду по сло ва из до ме на про стор ног пла ни ра ња, по љо при вре де 
и во до при вре де, шу мар ства, ло ва, ри бо ло ва, ба ња, ле чи ли шта, са о-
бра ћа ја, про све те, кул ту ре, спор та, здрав стве не и со ци јал не за шти-
те (чл. 183), ве о ма је бит на устав но прав на га ран ти ја фи нан сиј ске 
ауто но ми је по кра ји не. Уз то ауто но ми ја је до би ла из ве сне пре ро-
га ти ве ори ги нер не вла сти, јер пре ма чла ну 186. са да шњег уста ва 
Ре пу бли ке: «Вла да мо же пред Устав ним су дом по кре ну ти по сту пак 
за оце ну устав но сти или за ко ни то сти од лу ке ауто ном не по кра ји не, 
пре ње ног сту па ња на сна гу.»31) Ово прак тич но зна чи да Ре пу бли ка 
по ста је стра на у спо ру пред Устав ним су дом, што ума њу је ње на 
ори ги нер на пра ва, а шти ти ори ги нер на пра ва по кра ји не.

Та ко ђе, пред ви ђе но је да Ре пу бли ка до не се За кон о пре но су 
над ле жно сти на по кра ји не-у. За вр шни чин био би до но ше ње Ста-
ту та Вој во ди не, ко је би на пред лог Скуп шти не АП Вој во ди не, тре-
ба ла да из гла са На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је. Ме ђу тим, 
ка ко за из гла са ва ње та квог пред ло га још увек не ма ве ћи не у скуп-
шти ни Ср би је, он (до овог тре нут ка) оста је са мо пред лог ста ту та.

Чла ном 19. На цр та ста ту та АП Вој во ди на пред ви ђе но је да 
вој во ђан ска скуп шти на не мо же до но си ти за ко не, али се од мах 
на гла ша ва да скуп штин ске од лу ке има ју ста тус за ко на у обла сти-
ма ко је су јој по ве ре не у над ле жност.32) Члан 23. пред ло га ста ту та 
пред ви ђа да у по гле ду ма њин ских пра ва АП Вој во ди на мо же по 
сло бод ном на хо ђе њу ова пра ва по ди ћи на ви ши ни во од остат ка 
Ре пу бли ке, што је сва ка ко не у о би ча је но ре ше ње. Члан 26. пред ви-
ђа се да су слу жбе ни је зи ци срп ски и је зи ци на ци о нал них ма њи на 
у свим ор га ни ма и ор га ни за ци ја ма по кра ји не. Члан 27. ба ви се над-
ле жно шћу по кра ји не. Ње не над ле жно сти ти чу се:

● за ко но дав не ак тив но сти у оби му ко је јој је по ве ри ла Ре-
пу бли ка

● из вр ше ња скуп штин ских од лу ка по кра ји не и за ко на Ре-
пу бли ке (у оби му ко ји јој је по ве рен)

● про пи си ва ња пре кр ша ја и пре кр шај них ка зни за про пи-
се из свог де ло кру га

31)  Чл. 186. УставаРепубликеСрбије из 2006. го ди не
 (http://www.projuris.org/DOC/zakoni/ustavno_pravo/drzava_i_ustav/01.USTAV_REPUBLI-

KE_SRBIJE_2006.pdf)

32) Оста је не ја сно ка ко скуп штин ска од лу ка по кра ји не мо же има ти ста тус за ко на. Та ко ори-
ги нер ност фак тич ких рад њи и ака та из по кра јин ске над ле жно сти по ста је нео ту ђи ва, па 
по кра ји на, са свим си гур но, са устав но прав ног гле ди шта ов де до би ја атри бу те су ве ре-
но сти. Ове од лу ке АП Вој во ди не из ме шта ју се из прав ног си сте ма Ср би је (као управ ни 
ак ти) у су ве ре ни прав ни си стем Вој во ди не.
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● упра вља ња ор га ни за ци ја ма ко је је по кра ји на са мо стал-
но осно ва ла у скла ду са за ко ном и Уста вом зе мље

● до но ше ња соп стве ног бу џе та и за вр шног ра чу на
● до но ше ња стра те шких пла но ва при вред ног и дру штве-

ног раз во ја
● од лу чи ва ња у по гле ду вла сти тих при хо да и упра вља ње 

јав ним пред у зе ћи ма, фон до ви ма и др. при вред ним дру-
штви ма чи ји је по кра ји на осни вач

● као и све дру ге над ле жно сти ма ко је јој бу ду по ве ре не за-
ко ном и уста вом зе мље.33)

Члан 34, став 16 пред ви ђа фор ми ра ње по себ не раз вој не бан-
ке за Вој во ди ну, док се истим чла ном у ста ву 21. пред ви ђа да Скуп-
шти на АП Вој во ди не пред ла же мре жу су до ва на те ри то ри ји Вој во-
ди не. Сва ка ко не у о би ча је но је и ре ше ње истог, 34 чла на ста ва 17, 
ко ји пред ви ђа фор ми ра ње Вој во ђан ске ака де ми је на у ка и умет но-
сти.

5. Оно што се ов де као сво је вр стан за кљу чак на ме ће то је да 
у сво јој осно ви устав и за кон Ре пу бли ке пред ви ђа ју за се вер ну по-
кра ји ну Ср би је нео би чан вид ауто ном ног ста ту са пу не ауто но ми је 
из вр шне вла сти у по гле ду пра ва и оба ве за ко ји су јој до де ље ни у 
над ле жност. Уз то по сто ји пу на за ко но дав на над ле жност у пи та-
њи ма ко ја су јој по ве ре на од стра не ори ги нер не вла сти у Бе о гра ду, 
са том раз ли ком што је из раз за кон, пре ци зи ран тер ми ном скуп-
штин ска од лу ка, што је не у о би ча је но за ста тус ре ги о нал не ауто-
но ми је. Ово пре ци зи ра ње тер ми на ма ко ли ко би ло прав но тех нич-
ки ис прав но, ипак, на во ди на за кљу чак да су по кра јин ски ор га ни 
не спу та ни у пи та њи ма из по ве ре не им  над ле жно сти, што ука зу је 
да је по ве ре на власт по ста ла ори ги нер ног ка рак те ра. Ово сте че но 
пра во по ста ће не по ре ци во, и је ди но ће мо ћи би ти оспо ра ва но суд-
ским пре су да ма, али ће и о но вим ак ти ма и рад ња ма по но во од лу-
чи ва ти по кра јин ска ин стан ца.

Још је јед на чи ње ни ца ве о ма за ни мљи ва. У до ме ну оства ри-
ва ња ма њин ских пра ва и раз вој не по ли ти ке34) АП Вој во ди на је сло-
бод на да при ме њу је стан дар де ме ђу на род не за јед ни це ди рект но. 
Ово је сва ка ко пре се дан ко ји би за по сле ди цу мо гао има ти зна чај-
ни је на ру ша ва ње су ве ре ни те та Ре пу бли ке, и да љу ин тер на ци о на-
33)  НацртстаутаВојводине, Но ви Сад, 2008.

34)  То је сло бо да АП Вој во ди не да са мо стал но од ре ђу је ви си ну стан дар да ма њин ских пра-
ва (ра сних, ет нич ких, кул тур них, исто род них), али и пра во по кра ји не да фор ми ра соп-
стве ну раз вој ну бан ку.
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ли за ци ју стра ног фак то ра у осе тљи ва пи та ња устав них над ле жно-
сти.

Vla dan Stan ko vic 

POSITION OF VOJVODINA′S AUTONOMOUS STATUS

Sum mary
This pa per is a re tro spec tion of or ga ni za ti o nal forms of Voj vo di-

na's auto no mo us sta tus. Aut hor had mul ti di sci pli nary ap pro ach to pro-
blem. The aut hor used hi sto ri cal and po li ti cal ap pro ach. At the sa me 
ti me and first of all, dog ma tic-nor ma ti vi stic ap pro ach to the in ter pre ta-
tion of le gal so ur ces, not  ne glec ting ob ject and ana log met hod, wit ho-
ut whom it is not pos si ble to se ri o usly analyze me a ning of  le gal acts 
con tent. At the end of ar tic le aut hor gi ves his opi nion and va lu a tes new 
Voj  vo di na sta tu te.
Key words: Voj vo di na, auto nomy, con sti tu tion, sta tu te, Ser bia
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Ab stract 
The aut hor analyzes va ri o us forms of con sti tu ti o nal sta tus of Voj-

vo di na auto nomy that came in use in 1848. It is in te re sting that auto-
nomy aro se from ne eds of the ma jo rity of Ser bian pe o ple in so ut hern 
Hun gary to pro tect the ir col lec ti ve rights and need be ca me the ne ces sity 
for pro tec tion of rights of mi no ri ti es in the north of Ser bia be ca u se of 
hi sto ri cal and cul tu ral spe ci fics in that part of Ser bia. The aut hor un der-
li nes that auto nomy did not ha ve con ti nu ity in its exi stents, and the fact 
that auto nomy again be co me ac tual af ter the Com mu nist System was 
re-esta blis hed in Yugo slav 1945th year. Auto nomy was be ing ex pan ded 
du ring the pe riod of Ti to ism and ac cor ding to the fe de ral Con sti tu tion 
of 1974 Voj vo di na be ca me con sti tu ent of Fe de ral Sta te. Ac cor ding to 
that Con sti tu tion (and the Con sti tu tion of the Re pu blic of Ser bia) Voj -
vo di na had right for ve to on in sti tu ti o nal acts and de ci si ons of Ser bia. 
Con sti tu ti o nal chan ges in 1989 re du ced this right, and in 2009 new Sta-
tu te of Voj  vo di na re-ex ten ded this right.
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