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СКУПШТИНА АП ВОЈВОДИНЕ 
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НОВИ САД 

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

БЕОГРАД 

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине на седници одржаној 

5. септембра 2002. године утврдила је ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНИ И 

ДОПУНИ ЗАКОНА О ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ, који вам на основу члана 

131. Пословника Народне скупштине Републике Србије достављамо на даљи 

поступак. 

Поводом Предлога закона о измени и допуни Закона о локалној 

самоуправи Скупштина Аутономне Покрајине Војводине одредила је за 

представника НЕНАДА ЧАНКА, председника Скупштине Аутономне 

Покрајине Војводине. 

Прилог: Предлог закона. 

шћењу председника 

НЕ АП ВОЈВОДИНЕ, 

КРЕТАР 

Е АП ВОЈВОДИНЕ, 

Иј~јК~~ 



ПРЕДЛОГ ЗАКОНА 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ЗАКОНА О ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ 

Члан 1. 

у члану 118. ставу 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 

РС", број 9/02.) на крају реченице тачка се замењује запетом и додају се речи: 

"уколико то законом није другачије уређено". 

Члан 2. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

"Службеном гласнику Републике Србије". 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

УСТАВНИ ОСНОВ: 

Уставни основ за доношење овог закона садржан је у члану 113. ставу 

2. Устава Републике Србије, по коме се систем локалне самоуправе уређује 

законом, те у члану 73. Устава по коме Народна скупштина доноси законе. 

РАЗЛОГ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА: 

Постојећа формулација члана 118. Закона о локалној самоуправи не 

обезбеђује спровођење члан 16. став 4. савезног Закона о заштити права и 

слобода националних мањина ("Службени лист СРЈ", број 11102.) којим је 

одређено да се симболи и знамења националних мањина могу службено 

истицати током државних празника и празника националних мањина на 

зградама и у просторијама локалних органа и организација са јавним 

овлашћењима на подручјима на којима је језик националне мањине у 

службеНОј употреби, стога се предлаже да се овај члан допуни наведеном 

формулацијом. 

ПРОЦЕНА ИЗНОСА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 

ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА: 

За извршење овог закона не треба обезбедити посебна финансијска 

средства у буџету Републике Србије. 



ПРЕГЛЕД ОДРЕДБА ЗАКОНА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ: 

Важећи члан 118. Закона о локалној самоуправи гласи: 

Симболи јединице локалне самоуправе могу се истицати само уз 

државне симболе . 

у службеним просторијама органа јединице локалне самоуправе истичу 

се само државни симболи и симболи јединице локалне самоуправе. 


