
 

З А К О Н 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ЗАКОНА О ЛОКАЛНИМ 
ИЗБОРИМА 

Члан 1. 

У Закону о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 
‒ УС и 54/11), у члану 2. став 2. мења се и гласи: 

„Избори за одборнике морају се расписати најкасније 45 дана пре краја 
мандата одборника којима истиче мандат.”. 

Члан 2. 

У члану 40. став 4. проценат: „5%” замењује се процентом: „3%”. 

Став 5. мења се и гласи: 

„Политичке странке националних мањина и коалиције политичких 
странака националних мањина учествују у расподели мандата и кад су добиле 
мање од 3% гласова од укупног броја бирача који су гласали, при чему се 
приликом расподеле мандата применом система највећег количника, количници 
свих изборних листа политичких странака националних мањина и коалиција 
политичких странака националних мањина увећавају за 35%.”. 

Став 6. мења се и гласи: 

„Политичка странка националне мањине, у смислу става 5. овог члана, 
јесте она странка за коју је изборна комисија утврдила да јој је основни циљ 
представљање и заступање интереса националне мањине и заштита и 
побољшање права припадника националне мањине, у складу са 
међународноправним стандардима.”.  

Став 7. мења се и гласи: 

„О томе да ли подносилац изборне листе има положај политичке странке 
националне мањине или коалиције политичких странака националних мањина, 
у смислу става 5. овог члана, одлучује изборна комисија посебним решењем 
при проглашењу изборне листе, а на предлог подносиоца изборне листе који 
мора бити достављен при подношењу изборне листе. Изборна комисија може 
затражити мишљење надлежног националног савета националне мањине о 
томе да ли је подносилац изборне листе политичка странка националне 
мањине или коалиција политичких странака националних мањина.”. 

После става 7. додаје се став 8. који гласи: 

„Подносилац изборне листе може имати положај политичке странке 
националне мањине, у смислу става 5. овог члана, само aко према подацима 
последњег пописа становништва на територији јединице локалне самоуправе 
живе припадници националне мањине коју репрезентује.”. 

Члан 3. 

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


