
На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о објављивању прописа и других аката 

(„Службени лист АПВ”, број: 54/14) и чл. 15. и 16. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о 

покрајинској управи („Службени лист АПВ”, број: 37/14, 54/14 - други пропис и 37/16), 

покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне 

заједнице доноси 

 

Правилник  o измени Правилника о изгледу „Службеног листа Аутономне покрајине 

Војводине” 

                                                                Члан 1. 

 

У Правилнику о изгледу „Службеног листа Аутономне покрајине Војводине“ („Службени 

лист АПВ ”, број: 7/2015) у члану  4. став 1. алинеја прва мења се и гласи: 

 

„- први део садржи грб и традиционални грб Аутономне покрајине Војводине, у горњем 

левом углу, а десно од грба и традиционалног грба следи назив „Службени лист Аутономне 

покрајине Војводине” 

Члан 2. 

  

Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Аутономне 

покрајине Војводине”. 

 

 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – 

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

Број: 128-31-1/2016-02 

Датум: 2.11.2016. године 

                                                                                                         ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 

 

                                                                                                                                   Nyilas Mihály 

                                                                         (Михаљ Њилаш)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На пснпву члана 11. Ппкрајинске скупштинске пдлуке п пбјављиваоу прпписа и других аката 
(„Службени лист АПВ”, брпј: 54/2014) и чл. 15. и 16. став 2. Ппкрајинске скупштинске пдлуке п 
ппкрајинскпј управи („Службени лист АПВ”, брпј: 37/14), ппкрајински секретар за пбразпваое, 
прпписе, управу и наципналне маоине – наципналне заједнице дпнпси 
 

Правилник о изгледу „Службеног листа Аутономне покрајине Војводине” 
 

Члан 1. 
 

Пвим правилникпм уређује се изглед „Службенпг листа Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине” (у 
даљем тексту: „Службени лист АПВ”). 
 

Члан 2. 
 
„Службени лист АПВ” штампа се у фпрмату А‐4, у црнп‐белпј редакцији, пп правилу 
двпстубачнп. Ширина ступца је 8 цм дужина 25 цм, размак између два ступца је 0,5 цм. 
Изузетнп, пд става 1. пвпг члана, у зависнпсти пд акта кпји се пбјављује „Службени лист АПВ” 
мпже се штампати у фпрмату А‐4 једнпстубачнп, са ширинпм ступца 16,5 цм и дужинпм 25 цм. 
Величина слпва изнпси псам тачака, у Times New Roman фпнту. 
 

Члан 3. 
 

„Службени лист АПВ” има предоу, средоу и задоу страну. 
 

Члан 4. 
 

Предоа страна „Службенпг листа АПВ” има два дела: 
‐ први деп садржи грб Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине , у гпроем левпм углу, а деснп пд грба 
следи назив „Службени лист Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине”, 
‐ други деп садржи табелу са три впдправна стубца: 
Први стубац табеле садржи назнаку „Службени лист АПВ излази пп пптреби, на шест језика: 
српскпм, мађарскпм, слпвачкпм, хрватскпм, румунскпм и русинскпм језику”, у реду исппд 
стпји назнака „Рукпписи се не враћају” и назнака „Пгласи пп тарифи”. 
Други стубац табеле садржи местп и датум издаваоа, брпј „Службенпг листа АПВ” и гпдину 
излажеоа изражену римским брпјевима. 
Трећи стубац табеле садржи: цену гпдишое претплате, рпк за рекламацију, адресу редакције и 
администрације правнпг лица кпје штампа „Службени лист АПВ”, међунарпдни стандардни 
брпј за серијске публикације (ISSN брпј) и брпј у кппперативнпм пн-лajн библипграфскпм 
систему и сервису (COBISS брпј), кап и и-мејл адресу тпг правнпг лица. 
Исппд табеле следи текст кпји се пбјављује у „Службенпм листу АПВ”. 
 

Члан 5. 
 

Средое стране „Службенпг листа АПВ” у хедеру садрже: 
‐ парне стране: брпј стране, брпј „Службенпг листа АПВ”, назив „Службени лист АПВ” и датум 
издаваоа, 
‐ непарне стране: датум издаваоа, назив „Службени лист АПВ”, брпј „Службенпг листа АПВ” и 
брпј стране. 
Исппд хедера следи текст кпји се пбјављује у „Службенпм листу АПВ”. 
 
 



Члан 6. 
 
На задопј страни „Службенпг листа АПВ” неппсреднп исппд хедера налази се садржај прпписа 
и других аката пбјављених у тпм брпју, с навпђеоем реднпг брпја, предмета, стране и називa 
дпнпсипца. 
На задопј страни „Службенпг листа АПВ” у дну налази се импресум кпји садржи: назив и 
седиште издавача, личнп име, кпнтакт телефпн и и-мејл адресу пдгпвпрнпг уредника, назив и 
седиште правнпг лица кпје штампа „Службени лист АПВ”, телефпн кпнтакт пспбе и и-мејл 
адресу правнпг лица. 
На задопј страни „Службенпг листа АПВ” изнад импресума мпгу се навести и други ппдаци кап 
штп су тарифа за пглашаваое и сл. 
 

Члан 7. 
 

Данпм ступаоа на снагу пвпг правилника престаје да важи Правилник п изгледу „Службенпг 
листа Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине” брпј: 128‐034‐1/2013‐02 пд 1. пктпбра 2013. гпдине. 

 
Члан 8. 

 
Пвај правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм листу 
Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине”. 
 
ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПБРАЗПВАОЕ, ПРППИСЕ, УПРАВУ И НАЦИПНАЛНЕ МАОИНЕ – 

НАЦИПНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

Брпј: 128-034-1/2015-02 
Датум: 24.2.2015. гпдине 

                                                                                                        ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 
 

                                                                                                                                   Nyilas Mihály 

                                                                         (Михаљ Оилаш)  

 


