
ПРЕДЛОГ 

З А К О Н 

О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ИЗГЛЕДУ И УПОТРЕБИ 
ГРБА, ЗАСТАВЕ И ХИМНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

Члан 1.  

У Закону о изгледу и употреби грба, заставе и химне Републике Србије 
(„Службени гласник РС”, број 36/09), у члану 13. тачка 1) речи: „Врховног 
касационог суда, Републичког јавног тужилаштва” замењују се речима: 
„Врховног суда, Врховног јавног тужилаштва, Високог савета судства, Високог 
савета тужилаштва”. 

У тачки 2) речи: „председника Врховног касационог суда, Републичког 
јавног тужиоца” замењују се речима: „председника Врховног суда, Врховног 
јавног тужиоца, председника Високог савета судства, председника Високог 
савета тужилаштва”.  

У тачки 4) речи: „Врховног касационог суда, Републичког јавног 
тужилаштва” замењују се речима: „Врховног суда, Врховног јавног тужилаштва, 
Високог савета судства, Високог савета тужилаштва”. 

Члан 2. 

У члану 15. тачка 5) речи: „председник Врховног касационог суда, 
Републички јавни тужилац” замењују се речима: „председник Врховног суда, 
Врховни јавни тужилац, председник Високог савета судства, председник 
Високог савета тужилаштва”. 

Члан 3. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”. 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 
 

I. Уставни основ за доношење закона 
Уставни основ за доношење предложеног закона садржан је у одредби 

члана 7. став 5. Устава Републике Србије, којом је утврђено да се изглед и 
употреба грба, заставе и химне уређује законом. 

 
II. Разлози за доношење закона 

Актом о промени Устава Републике Србије измењена су уставна решења 
која се односе на област правосуђа.  

Тако је сада према члану 143. став 2. Устава Републике Србије највиши 
суд у Републици Србији ‒ Врховни суд (према ранијим уставним решењима ‒ 
Врховни касациони суд).  

Према члану 155. став 5. Устава Републике Србије највише јавно 
тужилаштво у Републици Србији је Врховно јавно тужилаштво, којим руководи 
Врховни јавни тужилац. То су према ранијим уставним решењима били 
Републичко јавно тужилаштво, односно Републички јавни тужилац. 

Према члану 150. Устава Републике Србије Високи савет судства је 
независан државни орган који обезбеђује и јемчи независност судова, судија, 
председника судова и судија поротника (став 1). Високи савет судства бира 
судије и судије поротнике и одлучује о престанку њихове функције, бира 
председника Врховног суда и председнике осталих судова и одлучује о 
престанку њихове функције, одлучује о премештају и упућивању судија, 
одређује потребан број судија и судија поротника, одлучује о другим питањима 
положаја судија, председника судова и судија поротника и врши друге 
надлежности одређене Уставом и законом (став 2).  

Према члану 162. Устава Републике Србије Високи савет тужилаштва је 
самосталан државни орган који обезбеђује и јемчи самосталност јавног 
тужилаштва, Врховног јавног тужиоца, главних јавних тужилаца и јавних 
тужилаца (став 1). Високи савет тужилаштва предлаже Народној скупштини 
избор и престанак функције Врховног јавног тужиоца, именује вршиоца 
функције Врховног јавног тужиоца, бира главне јавне тужиоце и јавне тужиоце и 
одлучује о престанку њихове функције, одлучује о другим питањима положаја 
Врховног јавног тужиоца, главних јавних тужилаца и јавних тужилаца и врши 
друге надлежности одређене Уставом и законом (став 2). 

Полазећи од измењених уставних решења, Закон о изгледу и употреби 
грба, заставе и химне Републике Србије потребно је са њима усагласити.  

 
III. Објашњење основних правних института и појединачних решења 

Високи савет судства и Високи савет тужилаштва (раније Државно веће 
тужилаца) добили су према новим уставним решењима значајније надлежности 
у односу на раније установљене. Стога се предлаже да и они уђу у ред 
највиших државних институција које грб Републике Србије користе према 
посебним законским правилима, дакле исто као и Народна скупштина, 
председник Републике, Влада, Уставни суд, Народна банка Србије, Државна 
ревизорска институција и Заштитник грађана (чл. 1. и 2. Предлога закона). 

 
 Наведено пре свега подразумева коришћење Великог грба Републике 
Србије (чија је употреба, у складу са законом, резервисана само за највише 
државне институције, установљене самим Уставом Републике Србије), и то на 
зградама, у службеним просторијама, у саставу печата и штамбиља, а такође и 
коришћење Малог грба Републике Србије ‒ на званичним позивницама, 
честиткама и сл. 

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/prilozi/Odluka16_22.html&doctype=reg&abc=cba&eli=true&eliActId=433539&regactid=433539
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IV. Финансијска средства потребна за спровођење закона 
 За спровођење овог закона није потребно обезбедити средства у буџету 

Републике Србије. 
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ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ ОДНОСНО 
ДОПУЊУЈУ 

 

Употреба Великог грба 
Члан 13. 

Велики грб се употребљава: 
1) на зградама Народне скупштине, председника Републике, Владе, 

Уставног суда, Врховног касационог суда, Републичког јавног тужилаштва, 
ВРХОВНОГ СУДА, ВРХОВНОГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА, ВИСОКОГ САВЕТА 
СУДСТВА, ВИСОКОГ САВЕТА ТУЖИЛАШТВА, Народне банке Србије, Државне 
ревизорске институције, Заштитника грађана и на зградама дипломатско-
конзуларних представништава Републике Србије у иностранству; 

2) у службеним просторијама председника Републике, председника 
Народне скупштине, председника Владе, председника Уставног суда, 
председника Врховног касационог суда, Републичког јавног тужиоца 
ПРЕДСЕДНИКА ВРХОВНОГ СУДА, ВРХОВНОГ ЈАВНОГ ТУЖИОЦА, 
ПРЕДСЕДНИКА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА, ПРЕДСЕДНИКА ВИСОКОГ 
САВЕТА ТУЖИЛАШТВА, гувернера Народне банке Србије, председника 
Државне ревизорске институције и Заштитника грађана; 

3) у саставу државног печата, у складу са законом којим се уређује 
државни печат; 

4) у саставу печата и штамбиља Народне скупштине, председника 
Републике, Владе, Уставног суда, Врховног касационог суда, Републичког 
јавног тужилаштва, ВРХОВНОГ СУДА, ВРХОВНОГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА, 
ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА, ВИСОКОГ САВЕТА ТУЖИЛАШТВА, Народне 
банке Србије, Државне ревизорске институције и Заштитника грађана; 

5) на званичним позивницама, честиткама и сл. које користи председник 
Републике; 

6) на новцу (новчаницама, кованом новцу, пригодном и јубиларном новцу) 
и меничним бланкетима које издаје Народна банка Србије. 

 
Остали случајеви употребе Малог грба 

Члан 15. 
Мали грб може се употребљавати: 
1) приликом прослава, свечаности и других културних, спортских и сличних 

манифестација које су значајне за Републику Србију; 
2) приликом међународних сусрета, политичких, научних, културно-

уметничких, спортских и других скупова на којима је Република Србија 
представљена, у складу са правилима и праксом одржавања тих скупова; 

3) у саставу образаца јавних исправа, кад је то предвиђено законом и 
прописом донесеним на основу закона; 

4) у саставу ознака на униформама службених лица државних органа, кад 
је то предвиђено законом и прописом донесеним на основу закона; 

5) на званичним позивницама, честиткама и сл. које користе председник и 
потпредседници Народне скупштине, председник Владе, потпредседници 
Владе и министри, председник Уставног суда, председник Врховног касационог 
суда, Републички јавни тужилац, ПРЕДСЕДНИК ВРХОВНОГ СУДА, ВРХОВНИ 
ЈАВНИ ТУЖИЛАЦ, ПРЕДСЕДНИК ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА, ПРЕДСЕДНИК 
ВИСОКОГ САВЕТА ТУЖИЛАШТВА, гувернер Народне банке Србије, 
председник Државне ревизорске институције и Заштитник грађана; 

6) на војним заставама Републике Србије и командним и ранговним 
заставама, према прописима којима се установљавају те заставе; 
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7) на ваздухопловима, бродовима и другим пловним објектима, под 
условима утврђеним посебним прописом; 

8) у другим случајевима, ако његова употреба није у супротности са овим 
законом. 
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ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

 
1. Овлашћени предлагач прописа: Влада 

Обрађивач: Републички секретаријат за законодавство 

2. Назив прописа 

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ИЗГЛЕДУ И УПОТРЕБИ 
ГРБА, ЗАСТАВЕ И ХИМНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 
DRAFT LAW ON THE APPEARANCE AND USE OF THE COAT OF ARMS, 

FLAG AND ANTHEM OF THE REPUBLIC OF SERBIA 

3. Усклађеност прописа с одредбама Споразума о стабилизацији и 

придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са 

једне стране, и Републике Србије са друге стране („Службени гласник РС”, број 

83/08) (у даљем тексту: Споразум): 

/ 

а) Одредба Споразума која се односи на нормативну садржину прописа, 

б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама Споразума, 

в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе Споразума, 

г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза које 

произлазе из наведене одредбе Споразума, 

д) Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина Европске 

уније. 

/ 

4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније: 

/ 

а) Навођење одредби примарних извора права Европске уније и оцене 

усклађености са њима, 

б) Навођење секундарних извора права Европске уније и оцене усклађености 

са њима, 

в) Навођење осталих извора права Европске уније и усклађенoст са њима, 

г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност, 

д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са 

прописима Европске уније. 

/ 

 

5.  Уколико не постоје одговарајуће надлежности Европске уније у материји коју 

регулише пропис, и/или не постоје одговарајући секундарни извори права 

Европске уније са којима је потребно обезбедити усклађеност, потребно је 

образложити ту чињеницу. У овом случају, није потребно попуњавати Табелу 
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усклађености прописа. Табелу усклађености није потребно попуњавати и 

уколико се домаћим прописом не врши пренос одредби секундарног извора 

права Европске уније већ се искључиво врши примена или спровођење неког 

захтева који произилази из одредбе секундарног извора права (нпр. Предлогом 

одлуке о изради стратешке процене утицаја биће спроведена обавеза из члана 

4. Директиве 2001/42/ЕЗ, али се не врши и пренос те одредбе директиве).   

Ради се о пропису који уређује употребу државних симбола Републике 

Србије, те није потребно усклађивање овог прописа са прописима 

Европске уније. 

6. Да ли су претходно наведени извори права Европске уније преведени на 

српски језик? 

Не 

7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик Европске уније? 

Не 

8. Сарадња са Европском унијом и учешће консултаната у изради прописа и 

њихово мишљење о усклађености. 

Не 


