
На основу члана 10. став 1. тачка 3. и 4. Статута Аутономне Покрајине 
Војводине,  

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине на седници одржаној 21. децембра 
2000. године, донела је  

ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ О ВИШЕЈЕЗИЧКИМ 
ОБРАСЦИМА ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА И О НАЧИНУ 

УПИСА У ИСТЕ ИСТЕ 

Одлука је објављена у "Службеном листу 
АПВ", бр. 1/01, 8/03, 18/09 

Члан 1.  
Овом одлуком се уређује издавање извода и уверења из матичних књига на 

језицима националних мањина, као и начин уписа у исте у Аутономној Покрајини 
Војводини.  

Члан 2.  
Обрасци извода из матичне књиге и уверења штампају се двојезично, на 

српском језику и на језицима и писмима националних мањина, чији су језици у 
службеној употреби у општинама на територији Аутономне Покрајине Војводине.  

Текст на језицима и писмима националних мањина исписује се после, односно 
испод текста на српском језику, истим обликом и величином слова.  

Члан 3.  
У општини у којој је у службеној употреби и језик и писмо националне мањине, на 

захтев припадника националне мањине се изводи из матичне књиге и уверења 
издају двојезично на српском језику и на језику и писму националне мањине 
(Образац 5-8).  

Члан 4.  
Приликом уписа у изводе из матичних књига и уверења из ове одлуке, у делу 

текста који је на језику националне мањине, упис се такође врши на језику и писму 
националне мањине - који је идентичан са текстом на српском језику.  

Члан 5.  
Код вишејезичких уписа приликом уписивања у изводе из матичних књига и 

уверења назива места и општине, називи се уписују на српском језику и на језику 
националне мањине, у складу са правописом тог језика.  

Члан 6.  
У изводима из матичних књига и уверењима из ове одлуке, упис личног имена 

припадника националне мањине се врши на језику и писму националне мањине, с 
тим да се лично име припадника националне мањине уписује после тога у загради 
и на српском језику, према правопису тог језика.  

Члан 7.  
На све односе који нису регулисани овом одлуком, примењују се одредбе 

Упутства о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига ("Службени 
гласник СРС", бр. 48/90) и Упутства о изменама и допунама Упутства о вођењу 
матичних књига и обрасцима матичних књига ("Службени гласник РС", бр. 22/91).  

Члан 8.  
Надзор над спровођењем одредаба ове одлуке врши, у оквиру свог делокруга 

покрајински орган управе надлежан за послове опште управе.  
Члан 9.  

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 
Аутономне Покрајине Војводине".  


