ПРЕДЛОГ

ЗАКОН
О ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДРЖАВНИМ И ДРУГИМ
ПРАЗНИЦИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Члан 1.
У Закону о државним и другим празницима у Републици Србији
(„Службени гласник РС”, бр. 43/01, 101/07 и 92/11), у члану 5. став 1. после
речи: „Дан духовности,”, додају се речи: „Дан Ћирила и Методија – Дан
Словенске писмености и културе, ˮ.
У ставу 2. после речи: „22. априла,” додају се речи: „Дан Ћирила и
Методија – Дан Словенске писмености и културе 24. маја, ˮ.
Члан 2.
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 овог закона садржан је у одредби члана 97.
тачка 14. Устава Републике Србије, према којој Република Србија, између
осталог, уређује празнике Републике Србије.
II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА И ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ
РЕШЕЊА
Полазећи од потребе за очувањем културног и историјског наслеђа,
предлаже се увођење новог празника: Дана Ћирила и Методија – Дана
Словенске писмености и културе, као дана великих просветитеља Ћирила и
Методија, браће из Солуна, твораца првог словенског писма.
Стварање словенског писма представља један од најзначајнијих
цивилизацијских догађаја код свих словенских народа, па и код Срба. Тек на
том темељу могао је започети потпунији развој словенског књижевног језика и
словенске књижевности, развој свести о словенској посебности, као и
сагледавање потребе за успостављањем посебних словенских држава.
Ћирило и Методије неизмерно су задужили словенске народе,
створивши им писмо и књижевни језик. Посебно значајним радом Солунске
браће сматра се стварање словенског књижевног језика – старословенског. На
темељу старословенског језика настала је српска редакција, српскословенски
језик, којим су писали српски књижевници током средњег века. Несумњив је
утицај старословенске на српску писану књижевност средњег века, нарочито на
њеним почецима.
Због заслуга које Ћирило и Методије имају за Словене, па самим тим и
за Србе, предлаже се увођење Дана Ћирила и Методија – Дана Словенске
писмености и културе. Овај празник, који се обележава код више словенских
народа, празновао би се радно 24. маја (члан 1. Предлога закона).
Предлаже се и да овај закон ступи на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије” (члан 2. Предлога
закона).
III. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА
За спровођење овог закона није потребно обезбедити додатна средства
у буџету Републике Србије.
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ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА КОЈЕ СЕ ДОПУЊУЈУ
Члан 5.
У Републици Србији се празнује и обележава радно Свети Сава – Дан
духовности, ДАН ЋИРИЛА И МЕТОДИЈА - ДАН СЛОВЕНСКЕ ПИСМЕНОСТИ И
КУЛТУРЕ, Видовдан – спомен на Косовску битку, Дан сећања на жртве
холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан
сећања на српске жртве у Другом светском рату – спомен на 21. октобар 1941.
године и крваву јесен 1941. године када су немачке окупационе снаге извршиле
масовни ратни злочин над цивилима у Крагујевцу и широм Србије.
Свети Сава празнује се 27. јануара, Дан сећања на жртве холокауста,
геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату – 22. априла, ДАН
ЋИРИЛА И МЕТОДИЈА - ДАН СЛОВЕНСКЕ ПИСМЕНОСТИ И КУЛТУРЕ 24.
МАЈА, Видовдан 28. јуна, Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату –
21. октобра.
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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 ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДРЖАВНИМ И ДРУГИМ
ПРАЗНИЦИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
DRAFT LAW AMENDING THE LAW ON PUBLIC AND OTHER HOLIDAYS IN 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 односе 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 Еевропске 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 усклађеност 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

5
Европске уније са којима је потребно обезбедити усклађеност, потребно је
образложити ту чињеницу. У овом случају, није потребно попуњавати Табелу
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).
НЕ ПОСТОЈЕ ОДГОВАРАЈУЋИ ПРОПИСИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ СА КОЈИМА ЈЕ
ПОТРЕБНО ОБЕЗБЕДИТИ УСКЛАЂЕНОСТ
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

