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Mр М и р ј а н а  Ј о в а н о в и ћ - Т о м и ћ, 
адвокат у Новом Саду

УСТАВНИ ПОЛОЖАЈ  
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ9 

Период oд 1946. до 2006. године

1. Уставни положај АПВ одређују две одлуке и то:
 − прва, Одлука Скупштине изасланика народа Војводине 30. и 31. 

јула 1945. године на којој је одлучено да се Војводина као ауто-
номна покрајина прикључи федералној Србији, којом је у ствари 
изражена оригинерност настајања аутономне Војводине и њено ве-
зивање за федералну Србију. Та оригинерност је у свим уставима 
од 1946. до 1974. године сачувана све до Устава Републике Србије 
од 1990, односно Устава Републике Србије од 2006. године којим је 
потпуно поништена;

 − друга, Одлука АВНОЈ-а на Трећем ванредном заседању од 10. ав-
густа 1945. године којом је потврђена Одлука Скупштине изасла-
ника народа Војводине и која у ствари представља својеврсну га-
ранцију Федерације оригинерном настајању аутономије Војводине.

2. Обе одлуке су уставно правно имплементиране кроз све уставе 
Југославије од 1946. до 1974. године, уз одређена одступања у уставима 
Југославије и Србије из 1963, то путем следећих нормативних решења:

а) У Закону о Уставотворној скупштини од 21. 8. 1945. године регу-
лисано је да АПВ бира за Уставотворну скупштину 15 посланика. Полазе-
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ћи од чињенице да је у надлежности Уставотворне скуштине било доно-
шење устава нове Југославије и закона у вези са уставом, избор посланика 
за Веће скупштине народа од стране АПВ које ће донети Устав ФНРЈ, 
представља доказ о признавању својства аутономној покрајини Војводини 
– елемента федерализма.

У Закону о избору народних посланика за уставотворну скупштину 
Народне Републике Србије од 3. августа 1946. године регулисано је да 
земаљска изборна комисија утврђује колико се посланика према броју ста-
новника бира на подручју АПВ, колико на подручју АКМО, а колико на 
подручју остале територије Народне републике Србије.

С обзиром да је Уставотворна скупштина имала задатак доноше-
ње Устава Народне републике Србије, нормативо решење из чл. 4. ст. 2. 
Закона којим је у потпуности имплементиран историјски идентитет ауто-
номије Војводине, имало је велики значај. 

б) Уставом ФНРЈ од 1. јануара 1946. године, Аутономна Покрајина 
Војводина је директно заступљена у Већу народа са 20 посланика а у по-
себној глави XI одредбама чл. 102–106. регулисани су органи државне 
власти у аутономној покрајини а у глави XIII у одредби чл. 115. дато је 
право и на организацију судске власти.

Уставом НРС од 22. 1. 1947. године регулисано је да су аутономна 
права АПВ обезбеђена Уставом НРС у сагласности са Уставом СФРЈ. На-
даље, у Уставу су утврђене надлежности АПВ и регулисано да „АПВ у 
лицу својих органа државне власти и државне управе врши аутономна пра-
ва која су јој дата у надлежност овим уставом” (чл. 90) као и да је Врховни 
суд АПВ највиши орган правосуђа у АПВ (чл. 143).

в) У Уставном закону о основама друштвеног и политичког уређења 
ФНРЈ и савезним органима власти из 1953. године и даље је задржана 
непосредна заступљеност Аутономне Покрајине Војводине у Савезном 
већу Народне скупштине и то на тај начин што је Покрајинско веће На-
родне скупштине Војводине бирало 6 посланика, док је Републичко веће 
Народних скупштина републике бирало по 10 посланика, који су заједно 
представљали Веће народа у чијој надлежности су била питања промене 
устава и односи република и Федерације.

Поред тога, Уставним законом је нормативно посебно уређено пита-
ње организације власти у Аутономној Покрајини Војводини.

Уставни закон о основама друштвеног и политичког уређења и орга-
нима власти у НРС од 21. 2. 1953. године усвојеним нормативним реше-
њима одражава историјски идентитет аутономије Војводине. 

г) Устав СФРЈ из 1963. године, услед, како је то већ напред наве-
деног превладавања концепта унитаризације Републике Србије, садржи 
нормативна решења која у одређеном степену поништавају оригинерност 
настајања аутономије Војводине, јер аутономију Војводине постављају на 
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административне основе и изводе је из Републике Србије, односно како је 
то одредбом чл. 111. регулисано:

„Република може на подручјима посебног националног састава или 
на подручјима с другим особеностима, на основу изражене воље станов-
ништва тих подручја, уставом образовати аутономне покрајине.

Оснивање или укидање аутономне покрајине ступа на снагу кад се 
потврди у Уставу Југославије.

У Социјалистичкој Републици Србији постоје аутономне покраји-
не Војводина и Косово и Метохија, које су 1945. установљене и одлуком 
Народне скупштине Народне Републике Србије на основу изражене воље 
становништва тих подручја.”

Међутим, својство елемента федерализма и даље се у овом уста-
ву задржава кроз непосредно право АПВ да има 5 делегата у Савезном 
већу које заједно са делегатима републичких скупштина чине Веће наро-
да које је надлежно за равноправност народа и уставом утврђених права 
република.

У уставу СРС од 9. 4. 1963. године напушта се историјски идентитет 
аутономије Војводине и усваја концепт унитаризације РС који се норма-
тивно изражава кроз централизацију, и то како хоризонталну тако и верти-
калну, па се права и дужности АПВ утврђују у оквиру права и дужности 
Републике и губе се изворне надлежности чиме се аутономна права покра-
јине своде на „старање” (чл. 129). 

д) Уставним амандманима од I-XLII на Устав ФНРЈ од 1963. у пери-
оду од 1967. до 1971. године, Аутономној Покрајини Војводини је враћен 
њен историјски идентитет, што се посебно одразило на капацитет ауто-
номних права и потпуно напуштање концепта унитаризације РС.

Уставом из 1974. године у чл. 1. СФРЈ је дефинисана као савезна др-
жава и то државна заједница добровољно уједињених народа и њихових 
социјалистичких република као и социјалистичких Аутономних Покраји-
на Војводине и Косова које су у саставу РС.

Надаље, у чл. 2. се наводе које све социјалистичке републике сачи-
њавају СФРЈ, наводе се посебно и САПВ и САК уз констатацију да су у 
саставу СРС.

У чл. 4. социјалистичка аутономна покрајина је посебно дефинисана 
и то као социјалистичка самоуправна демократска друштевно-политичка 
заједница у којој се остварују суверена права, а кад је то у заједничком ин-
тересу радних људи и грађана Републике као целине, Уставом СРС утвр-
ђено – и у Републици.

Аутономна Покрајина Војводина и у овом уставу заступљена је у Фе-
дерацији односно у Већу република.
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Овим уставом је уведен нови орган – Председништво СФРЈ које пред-
ставља СФРЈ у земљи и иностранству и врши друга овим уставом утврђена 
права и дужности. Значајно је да и АПВ има свог члана у Председништву.

Након доношења овог устава Скупштина СРС је на седници од 25. 2. 
1974. године прогласила Устав СРС.

Овим уставом је Аутономној Покрајини Војводини потврђен положај 
који је нормативно прописан Уставом СФРЈ и дато право да радни људи и 
грађани, народи и народности остварују своја суверена права у аутоном-
ној Војводини, а када је то у заједничком интересу у Републици Србији.

У делу Устава којим се нормативно уређује социјалистичка аутоном-
на покрајина, регулисана су и питања:

 − територије: да је чине територије данашњих општина утврђене 
законом;

 − самосталност аутономне покрајине да законом и другим прописи-
ма регулише друштвене односе осим оних који су Уставом одређе-
ни као послови Републике;

 − право аутономне покрајине да доноси своје законе и о питањима 
која су у надлежности Републике, само ако их Република није до-
нела а то је од интереса за остваривање њихових права, а који пре-
стају да важе када се донесе републички закон.

И Устав Србије је увео нови орган Председништво СРС, чији чла-
нови су по положају били и председници социјалистичких аутономних 
покрајина.

Након усвајања Устава СРС, Скупштина Војводине је на седници 
одржаној 28. фебруара 1974. године прогласила Устав САП Војводине.

У првом основном начелу Устава САПВ потврђена је Одлука Скуп-
штине изасланика Војводине од 30. и 31. јула 1945. године у целости, од-
носно нормативно је исказана садржина и смисао ове оодлуке.

Уставом Војводине нормативно су прописана права и дужности по-
крајине, одређени њени органи и делокруг рада, установљен Уставни суд 
Војводине, утврђена надлежност Врховног суда Војводине.

ђ) У процесу распада југословенске федерације, Скупштина Репу-
блике Србије је на седници одржаној 28. септембра 1990. године усвојила 
Устав Републике Србије.

Овим Уставом Аутономна Покрајина Војводина је сведена на катего-
рију територијалне аутономије у којој грађани „остварују права и испуња-
вају дужности” које су утврђене Уставом и законом, а право на доноше-
ње одлука органа аутономне Војводине сведено је само на одлуке које су 
Уставом односно законима Републике одређене.

Овим уставом аутономна покрајина је стављена у исту раван са оп-
штином чија су овлашћења органа иста као и покрајинских органа.
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е) У Уставу Савезне Републике Југославије који је усвојен 1992. го-
дине Аутономна Покрајина Војводина, се уопште не помиње, а у Уставној 
повељи Државне Заједнице Србија и Црна Гора од 2003. године само се 
у преамбули наводи Аутономна Покрајина Војводина која је „укључена у 
државу Србију”.

ж) Уставом Републике Србије из 2006. године у преамбули се наводи 
само Покрајина Косово која има „положај суштинске аутономије”. Ауто-
номна Покрајина Војводина овим Уставом није регулисана.

У основним начелима се констатује да је државна власт ограничена 
правом грађана на покрајинску аутономију и локалну самоуправу. У делу 
Устава који нормативно уређује територијално уређење регулисана су пи-
тања која се односе на покрајинску аутономију и локалну самоуправу као 
и да се надлежности аутономне покрајине утврђују законом.

У овом Уставу Србије само у одредби чл. 182. ст. 1. се констатује 
да „Република Србија има Аутономну Покрајину Војводину и Аутономну 
Покрајину Косово и Метохију”.

Права, надлежности и дужности АП Војводине изводе се из одредаба 
Устава Србије које регулишу права аутономних покрајина. Та права су у 
битним елементима и испод нивоа локалне самоуправе. На пример, АП 
Војводина свој највиши правни акт Статут не доноси самостално, већ уз 
сагласност Скупштине Републике Србије, док општине самостално доносе 
своје статуте. Или: свака општина може самостално да прикупља средства 
на основу изјашњавања грађана и да има самосталне приходе, док АП Вој-
водини припадају приходи чија је врста и висина прописна законом.

3. Полазећи, дакле, од наведених одлука и датих уставних решења 
кроз уставно правни положај аутономије Војводине у Југославији и Срби-
ји, јасно се уочава следеће:

 − да су Устав ФНРЈ од 1946, Уставни закон ФНРЈ ОД 1953. год. 
Устав НР Србије из 1947. године и Уставни закон НРС из 1953. 
године имплементирали у нормативном смислу обе одлуке;

 − да је Устав СФРЈ из 1963. год. нормативно имплементирао Одлуку 
АВНОЈ-а на Трећем заседању од 10. 8. 1945, односно да је испо-
штавана одлука о гаранцији аутономије Војводине од стране Фе-
дерације, док је историјски идентитет аутономије Војводине поти-
снут услед великих притисака и прихватања концепта унитариза-
ције Србије. У Уставу СРС из 1963. концепт унитаризације Србије 
имплементиран је и у нормативним решењима;

 − да су уставима СРЈ и СРС из 1974. године у пуном смислу норма-
тивно имплементиране обе одлуке, што је имало за последицу и 
доношење Устава САП Војводине.
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 − Нормативно одређење и у Уставу СРЈ и Уставу СРС из 1974. годи-
не да радни људи и грађани, народи и народности своја суверена 
права остварују у аутономној покрајини, а кад је то у заједничком 
интересу радних људи и грађана, народа и народности Републике 
као целине Уставом утврђено и у Републици, изражава оригинер-
ност настајања аутономије Војводине у пуном капацитету и пуно 
поштовање њеног историјског идентитета;

 − да је изостављањем АП Војводине из преамбуле Устава 2006. го-
дине и одређивања да је државна власт ограничена правом грађа-
на на покрајинску аутономију, довршен процес поништавања обе 
одлуке односно историјског идентитета аутономије Војводине и 
изражавање њеног оригинерног настајања започет амандманима 
1989. године на Устав СРС из 1974. године.

4. Само на основама историјског идентитета аутономије Војводине 
може се успоставити аутономија Војводине са уставно-правним решењи-
ма која ће изражавати њену оригинерност у пуном капацитету и њену по-
везаност са Србијом.

Поништавање историјског идентитета аутономије Војводине Уставом 
Србије из 2006. године био је и разлог неприхватања тог устава у Ауто-
номној Покрајини Војводини.

Распадом федерације нестао је гарант аутономије Војводине, па се 
сагласно томе и отвара питање доношења новог устава и то на основама 
Одлуке Скупштине изасланика од 30. и 31. јула 1945. године.

Свака промена устава Србије мора бити заснована на следећим 
поставкама:

 − да је АП Војводина историјска и правна чињеница,
 − да је АП Војводина оригинерна творевина чији положај је одређен 

Одлуком Скупштине изасланика 30. и 31. јула 1945. године и 
Одлуком АВНОЈ-а на Трећем ванредном заседању од 10. августа 
1945. године,

 − што је на основу Одлуке Скупштине изасланика, уносећи у 
Федералну Србију своју аутономију и територију, а што је 
прихваћено на ванредном заседању Народне Скупштине Србије 
1945. године АП Војводина постала конституенс и Федералне 
Србије као националне државе, и

 − што је Одлуком о прикључењу АП Војводине Федералној Србији, 
Србија постала сложена федерална јединица. 


