
На основу члана 21. тачка 2, а у вези са чланом 10. тачка 3. Статута Аутономне 
Покрајине Војводине ("Сл. лист АПВ", бр. 17/91), 

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 24. септембра 
2003. године донела је 

ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ О ИСПИТУ ИЗ 
СТРАНОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИКА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ЗА РАД У 

ОРГАНИМА УПРАВЕ 

Одлука је објављена у "Службеном листу 
АПВ", бр. 14/03, 2/06, 18/09 

Члан 1. 
Овом Одлуком установљава се испит као начин провере знања из страног језика 

и језика националне мањине за рад у органима локалне самоуправе и покрајинским 
органима управе (у даљем тексту: испит из језика). 

У смислу ове Одлуке страним језиком сматрају се енглески, немачки, француски, 
шпански и руски језик. 

У смислу ове Одлуке језиком националне мањине сматрају се језици који су у 
службеној употреби у раду органа Аутономне Покрајине Војводине, односно језици 
који су утврђени као службени језици статутима општина на територији Аутономне 
Покрајине Војводине. 

Члан 2. 
Право полагања испита има свако заинтересовано лице (у даљем тексту: 

кандидат) који поднесе захтев покрајинском органу управе надлежном за послове 
управе. 

Образац захтева из става 1. овог члана саставни је део ове Одлуке. 
Члан 3. 

Нивои знања за полагање испита су: основни, средњи и високи. 
Члан 4. 

Испит се полаже у оквиру општег и стручно-терминолошког знања. 
Испит из општег знања полаже се према свим нивоима знања. 
Испит из стручно-терминолошког знања полаже се из области права и управе. 
Услов за полагање испита из стручно-терминолошког знања на страном језику и 

језику националне мањине је доказ о положеном испиту знања страног језика и 
језика националне мањине општег знања високог нивоа. 

Члан 5. 
Испит се полаже по програму за полагање испита који сачињава одговарајућа 

Комисија за полагање испита у сарадњи са образовним, научним и стручним 
установама из области језичких наука и зависности од нивоа знања. 

Члан 6. 
Испит се полаже пред одговарајућом Комисијом за полагање испита (у даљем 

тексту: Комисија), коју именује покрајински секретар надлежан за послове управе у 
зависности од језика. 

Председнику и члановима Комисије припада накнада коју решењем утврђује 
покрајински секретар за послове управе. 

Члан 7. 
Трошкове полагања испита сноси кандидат. 
Уколико је актом о систематизацији радних места одређеног органа управе 

предвиђено знање страног језика или језика националне мањине, трошкове 
полагања испита сноси тај орган. 

 



Члан 8. 
Уверење о положеном испиту издаје покрајински орган надлежан за послове 

управе и њиме се веродостојно доказује одговарајући ниво знања страног језика и 
језика националне мањине. 

Члан 9. 
Уверење стечено у складу са овом Одлуком може се користити за рад у 

органима управе, када је одговарајући ниво знања страног језика и језика 
националне мањине утврђен као услов за обављање одређених задатака и 
послова. 

Уверење стечено у складу са овом Одлуком може се користити и код других 
органа и правних лица када је њиховим актима предвиђено да је за обављање 
послова, односно задатака потребан одговарајући ниво знања страног језика или 
језика националне мањине. 

Члан 10. 
Уверење се може стећи и без полагања испита, односно провере знања ако 

кандидат: 
- за основни ниво знања приложи доказ о завршена најмање два разреда 

основне или средње школе на том језику, 
- за средњи ниво знања доказ да је похађао наставу и стекао диплому средњег 

образовања на том језику, 
- за високи ниво знања доказ да је наставу на вишој школи или факултету 

похађао на одређеном језику и дипломирао на вишој школи или факултету на том 
језику, односно да је током студија положио колоквијум из стручне терминологије 
на том језику, 

- као доказ стручно-терминолошког знања уз захтев приложи решење о 
постављењу за сталног судског тумача из тог језика. 

Уверење се издаје на основу поднете документације. 
 

Члан 11. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 

листу Аутономне Покрајине Војводине". 

  
ЗАХТЕВ ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ИЗ СТРАНОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИКА 

НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
Назив органа: Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне 

мањине 
Име, очево име и презиме подносиоца захтева: 
Адреса становања, место пребивалишта: 
Страни језик: 
Језик националне мањине: 
Ниво знања: 
- основни 
- средњи и 
- високи (заокружити одговарајући ниво знања) 
Испит из општег знања: 
Испит из стручно-терминолошког знања: 
(доказ о положеном испиту знања страног језика општег смера високог нивоа, 

диплома факултета, о знању страног језика стечена на факултету у земљи или 
иностранству) 

  
  

 


