ПРЕДЛОГ
ЗАКОН
О СЛУЖБЕНОЈ И ЈАВНОЈ УПОТРЕБИ ЈЕЗИКА И ПИСМА
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
У Републици Србији у службеној и јавној употреби је српски језик и
ћириличко писмо.
На подручјима Републике Србије на којима живе припадници
националних мањина у службеној употреби су, истовремено са српским језиком
и ћириличним писмом и језици и писма националних мањина на начин утврђен
овим законом.
Члан 2.
Службеном употребом језика и писама, у смислу овог Закона, сматра се
употреба језика и писама у раду државних органа, органа аутономних
покрајина, градова и општина (у даљем тексту: органи), установа, предузећа и
других организација кад врше јавна овлашћења (у даљем тексту: организације
које врше јавна овлашћења) као и појединаца кад врше такве послове.
Јавна употреба српског језика и ћириличног писма је обавезујуће
овлашћење за све субјекте из става 1. овог члана када врше правне радње.
Службеном употребом језика и писама, у смислу овог Закона, сматра се и
употреба језика и писама у раду и настави у установама предшколског,
основног, средњег и високог образовања као и других образовних организација
независно од облика власништва у тим установама.
Службеном употребом језика и писама, у смислу овог Закона, сматра се и
употреба језика и писама у раду телевизија и јавних гласила (штампаних и
електронских) која су у већинском власништву или под контролом органа или
организација које врше јавна овлашћења као и оних телевизија које су добиле
националну фреквенцију.
Службеном употребом језика и писама, у смислу овог Закона, сматра се и
употреба језика и писама у раду научних, научноистраживачких и културних
институција која су у већинском власништву или под контролом органа или
организација које врше јавна овлашћења.
Члан 3.
Службеном употребом језика и писама сматра се нарочито употреба
језика и писама у:
1) усменом и писаном општењу органа и организација међусобно, као и
са странкама, односно грађанима;
2) вођењу поступка за остваривање и заштиту права, дужности и
одговорности грађана;
3) вођењу прописаних евиденција од стране општинских органа и
организација које врше јавна овлашћења на територији општине (у даљем
тексту: евиденције);
4) издавању јавних исправа, као и других исправа које су од интереса за
остваривање законом утврђених права грађана;
5) остваривању права, дужности и одговорности радника из рада или на
основу рада.
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Службеном употребом језика и писама сматра се и употреба језика и
писама при исписивању назива места и других географских назива, назива
тргова и улица, назива органа, организација и пословних имена (фирми),
објављивању јавних позива, обавештења и упозорења за јавност, при
исписивању других јавних натписа, као и при исписивању декларација
производа.
Службеном употребом језика и писма сматра се и употреба језика и
писма правних лица и предузетника и других правних субјеката када се при
извршавању пословних активности за које су регистровани обраћају субјектима
из члана 2. овог Закона и при томе извршавају неку своју законом утврђену
обавезу.
Члан 4.
Под употребом писма службеног језика подразумева се употреба писма
у руком писаним документима, штампаним и куцаним документима (папирним
документима) и електронским документима као и употреба писма у сајбер
простору.
Члан 5.
Свако има право да у поступку пред органом, односно организацијом
која у вршењу јавних овлашћења решава о његовом праву и дужности
употребљава свој језик и да се у том поступку упознаје са чињеницама на свом
језику.
Члан 6.
У службеној употреби текст на језицима и писмима националних мањина
(у даљем тексту: језици националних мањина) исписује се после текста на
српском језику и ћириличном писму испод или десно од њега, истим обликом и
мањом или истом величином слова.
Ако је више језика националних мањина у службеној употреби, текст на
тим језицима исписује се после српског језика по азбучном реду.
II. СЛУЖБЕНА УПОТРЕБА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА И ПИСМА
Члан 7.
Саобраћајни знаци и путни правци на међународним и магистралним
путевима, називи места и други географски називи исписују се на српском
језику и ћириличном писму и на енглеском језику и писму.
Саобраћајни знаци и путни правци на другим путевима, називи улица и
тргова и други јавни натписи могу се, поред исписивања на српском језику и
ћириличном писму исписивати и на енглеском језику и писму.
Кад се, у складу са одредбама овог члана текст исписује и на енглеском
језику и писму, текст на енглеском језику и писму исписује се после текста на
српском језику и ћириличном, испод или десно од њега, мањом или истом
величином слова.
Приликом представљања Републике Србије, аутономних покрајина и
јединица локална самоуправе (градова и општина), организација које врше јавна
овлашћења и правних лица из члана 2. овог Закона у међународним односима
поред српског језика и ћириличног писма може се користити и енглески језик и
писмо.
Питање употребе енглеског језика и писма регулисаће се посебном
одлуком Владе Републике Србије у складу са овим Законом.
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III. СЛУЖБЕНА УПОТРЕБА ЈЕЗИКА И ПИСАМА НАЦИОНАЛНИХ
МАЊИНА
Члан 8.
На територији јединице локалне самоуправе где традиционално живе
припадници националних мањина, њихов језик и писмо може бити у
равноправној службеној употреби.
Јединица локалне самоуправе ће обавезно својим статутом увести у
равноправну службену употребу језик и писмо националне мањине уколико
проценат припадника те националне мањине у укупном броју становника на
њеној територији достиже 20% према резултатима последњег пописа
становништва.
Службена употреба језика националних мањина из става 1. овог члана
подразумева нарочито: коришћење језика националних мањина у управном и
судском поступку и вођење управног поступка и судског поступка на језику
националне мањине; употребу језика националне мањине у комуникацији
органа са јавним овлашћењима са грађанима; издавање јавних исправа и вођење
службених евиденција и збирки личних података на језицима националних
мањина и прихватање тих исправа на тим језицима као пуноважних; употребу
језика националних мањина на гласачким листићима и бирачком материјалу;
употребу језика националних мањина у раду представничких тела.
На територијама из става 2. овог члана, имена органа који врше јавна
овлашћења, називи јединица локалне самоуправе, насељених места, тргова и
улица и други топоними исписују се и на језику дотичне националне мањине,
према њеном правопису.
Језици националних мањина који су у службеној употреби у раду органа
аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе утврђује се њиховим
статутима, у складу са овим Законом
Закони и прописи се објављују и на језицима националних мањина, у
складу са посебним Законом.
Деца припадника националних мањина и страних радника држављана
Србије која крећу у први разред основне школе, могу се уписати једино ако
предходно положе одговарајући тест знања српскога језика и српске ћирилице.
Члан 9.
Првостепени управни, кривични, парнични или други поступак у коме се
решава о правима и дужностима грађана води се на српском језику.
Поступак из става 1. овог члана може се водити и на језику националне
мањине који је у службеној употреби у органу, односно у организацији која
води поступак.
Ако је орган, односно организација која води поступак образована за
више општина, поступак се може водити на језицима националних мањина који
су у службеној употреби у општинама обухваћеним подручјем тог органа,
односно организације и то за странке у поступку - припаднике националних
мањина који имају пребивалиште у општини у којој је у службеној употреби
језик националне мањине.
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Кад у поступку учествује једна странка - припадник националне мањине,
поступак се, на њен захтев, води на језику националне мањине, који је у
службеној употреби у органу, односно организацији која води поступак.
Кад у поступку учествује више странака чији језици нису исти, поступак
се води на једном од језика који су у службеној употреби у органу, односно
организацији која води поступак о коме се стране споразумеју.
Ако се странке не споразумеју о томе на ком ће се језику водити
поступак, језик поступка одређује орган, односно организација пред којом се
води поступак, осим ако једна од странака захтева да се поступак води на
српском језику, у ком случају ће се поступак водити на том језику.
Члан 10.
Утврђивање језика не коме ће се водити поступак је претходно питање о
коме, у складу са одредбама овог Закона, одлучује лице које води поступак.
Службено лице које води поступак дужно је да упозна странку који су
језици у службеној употреби на подручју органа, односно организације пред
којом се води поступак и да затражи од странке да се изјасни на ком ће се језику
водити поступак.
Док се не утврди језик поступка, службено лице води поступак на
српском језику.
Начин утврђивања језика поступка и утврђен језик поступка назначује се
у записнику.
Члан 11.
Записник и одлуке у првостепеном поступку и у вези с тим поступком
израђују се, као аутентични текстови, на српском језику и на језику националне
мањине ако је на језику националне мањине вођен поступак.
Странка у поступку чији језик није утврђен као језик поступка има права
утврђена у чл. 13. и 14. овог Закона.
Члан 12.
Другостепени поступак води се на српском језику, а странке у поступку
имају права утврђена у чл. 13. и 14. овог Закона.
Другостепено решење, одлуку, записник, поднеске, исправе и друга
писана у другостепеном поступку и у вези с другостепеним поступком преводи
првостепени орган или организација на језик, односно језике на којима је вођен
првостепени поступак.
Члан 13.
На подручјима на којима језици националних мањина нису у службеној
употреби, органи, односно организације који воде поступак дужни су да
припадницима националних мањина који код њих остварују своја права и
обавезе обезбеде:
1) да у поступку код ових органа и организација употребљавају свој језик
и писмо;
2) да на свом језику подносе молбе, жалбе, тужбе, предлоге, представке и
друге поднеске;
3) да им се на њихов захтев достављају на њиховом језику отправци
решења, пресуда и других аката којима се решава о њиховим правима и
обавезама, као и сведочанства, уверења, потврде и друга писмена.
Сматраће се да постоји захтев из тачке 3, става 1. овог члана и ако је
поднесак поднесен на језику националне мањине.
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Члан 14.
Изјаве странака, сведока, вештака и других лица која учествују у
поступку на подручјима у којима није у службеној употреби језик националне
мањине дате на језику националне мањина уносе се у записник на српском
језику и ћириличном писму. На захтев припадника националне мањине, који је
учесник у поступку, записник или поједини његови делови превешће се на језик
националне мањине.
Изјаве лица из става 1. овог члана, дате на српском језику, преводе се на
језик националне мањине ако захтева припадник националне мањине који је
учесник у поступку.
Поступак се води уз помоћ тумача ако службено лице које води поступак
не познаје у довољној мери језик националне мањине.
Трошкове превођења сноси орган, односно организација код које се води
поступак.
Одредбе члана 13. и ст. 1-4. овог члана сходно се примењују и у
поступку код Уставног суда.
Члан 15.
На подручјима на којима су у службеној употреби и језици националних
мањина, сведочанства о стеченом образовању, кад је настава извођена на језику
националних мањина, друге јавне исправе, као и друге исправе које су од
интереса за остваривање законом утврђених права грађана, на захтев
припадника те националне мањине издају се и на његовом језику.
На подручјима на којима су у службеној употреби и језици националне
мањине евиденције из члана 3, тачка 3. овог Закона воде се и на тим језицима.
Обрасци јавних исправа, као и обрасци евиденција за потребе подручја
на којима су у службеној употреби језици националних мањина штампају се
двојезично, на српском језику и ћириличном писму и на језику оне националне
мањине чији је језик у службеној употреби.
Члан 16.
Припадници националних мањина имају право на слободан избор и
коришћење личног имена и имена своје деце, као и на уписивање ових личних
имена у све јавне исправе, службене евиденције и збирке личних података
према језику и правопису припадника националне мањине.
Право из става 1. овог члана не искључује обавезу органа на паралелан
упис имена и на српском језику и ћириличном писму ускладу са чланом 6. овог
Закона
Члан 17.
На подручјима на којима су у службеној употреби и језици националних
мањина називи места и други географски називи, називи улица и тргова, називи
органа и организација, саобраћајни знаци, обавештења и упозорења за јавност и
други јавни натписи исписују се и на језицима националних мањина.
Члан 18.
Пословно име (фирма) предузећа, установе и другог правног лица
исписује се на српском језику и ћириличном писму а може и на језику
националне мањине који је у службеној употреби у општини у којој је седиште
тог субјекта у складу са чланом 6. овог Закона.
Пословно име (фирма) се може исписати и на језику националне мањине
који је у службеној употреби у месту пословања субјеката из става 1. овог члана
у складу са чланом 6. овог Закона.
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Одредбе ст. 1. до 2. овог члана, односе се и на радње, односно друге
облике обављања делатности.
IV. СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОВОГ ЗАКОНА
Члан 19.
Средства потребна за остваривање службене употребе језика и писама
обезбеђују органи, односно организације и други правни субјекти из члана 2, 3.
и 18. овог Закона у којима се остварују права и обавезе утврђени овим Законом.
V. НАДЗОР НАД СПРОВОЂЕЊЕМ ОДРЕДАБА ОВОГ ЗАКОНА
Члан 20.
Надзор над спровођењем одредаба овог Закона врше министарства, у
оквиру свог делокруга утврђеног Законом о министарствима.
VI. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.
Новчаном казном од 20.000 до 1.000.000 динара казниће се за привредни
преступ организација овлашћена за постављање саобраћајних знакова и назива
места која поступи супротно члану 3. став 2, члану 7. и члану 17. овог Закона.
Истом новчаном казном казниће се за привредни преступ и правно лице које
испише декларацију производа супротно члану 3. став 2. овог Закона. Истом
новчаном казном казниће се за привредни преступ предузеће, установа или
друго правно лице које приликом запошљавања као обавезујуће условљава
поред знања српског језика и знање језика неке националне мањине.
За привредни преступ из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице
у организацији, односно правно лице из става 1. овог члана новчаном казном од
4.000 до 70.000 динара.
Члан 22.
Новчаном казном од 20.000 до 1.000.000 динара казниће се за привредни
преступ предузеће, установа или друго правно лице које истакне, односно
испише фирму, односно декларацију производа, противно одредбама члана 18,
односно противно члану 3, став 2. овог Закона.
За привредни преступ из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице
у правном лицу новчаном казном од 4.000 до 70.000 динара.
Члан 23.
Новчаном казном од 10.000 до 250.000 динара казниће се за прекршај
власник радње која нема својство правног лица ако испише, односно истакне
фирму супротно одредбама члана 3, став 2. и члан 18. овог Закона.
Члан 24.
Новчаном казном од 10.000 до 250.000 динара казниће се за прекршај
одговорно лице у органу, односно организацији која врши јавна овлашћења, као
и у правним субјектима из члана 2, става 2, 3. и 4. ако поступа супротно
одредбама члана 1, 3. и 4. овог Закона, као и предузетник, заступник правног
лица и заступник других правних субјеката ако поступа супротно одредбама
члана 3, став 3.
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VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 25.
У јединици локалне самоуправе у којој је на дан ступања на снагу овог
Закона језик националне мањине у службеној употреби, тај језик ће остати у
службеној употреби.
Члан 26.
Називи места, улица, тргова, органа и организација, пословног имена
(фирме), други јавни натписи и исписивање декларације производа, ускладиће
се са овим Законом најкасније до 31.12.2012. године.
Закон о електронском документу ускладиће се са овим Законом
најкасније до 31.12.2011.године.
Закон о телекомуникацијама ускладиће се са овим Законом најкасније до
31.12.2011. године и њиме ће се регулисати употреба српског језика и
ћириличног писма у сајбер простору, односно јавној телекомуникационој мрежи
што укључује и јавну мобилну телекомуникациону мрежу.
Влада Републике Србије донеће у складу са овим Законом најкасније до
31.12.2011. године одлуку којом ће регулисати питање употребе енглеског
језика и писма у складу са овим Законом.
Члан 27.
Даном ступања на снагу овог Закона престаје да важи Закон о службеној
употреби језика и писма (Службени гласник РС", бр. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94,
101/2005. и 30/2010).
Члан 28.
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 одредбама
члана 10. Устава Републике Србије, којима је утврђено да су у Републици
Србији у службеној употреби српски језик и ћирилично писмо и да се службена
употреба других језика и писaма уређује законом, на основу Устава. Уставни
основ за доношење овог закона садржан је и у одредби члана 97. тачка 2. Устава
Републике Србије, којом је предвиђено да Република Србија уређује и
обезбеђује остваривање и заштиту слобода и права грађана и поступак пред
судовима и другим државним органима, као и у тачки 17. наведеног члана
Устава Републике Србије, којом је утврђено да Република Србија уређује и
обезбеђује и друге односе од интереса за Републику Србију, у складу са
Уставом.
II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
И ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА
Одредбама члана 10. Устава Републике Србије утврђено је да су у
Републици Србији у службеној употреби српски језик и ћирилично писмо и да
се службена употреба других језика и писама уређује Законом, на основу
Устава.
Основни разлог за доношење предложеног Закона јесте усклађивање
Закона о службеној употреби језика и писама са Уставом Републике Србије,
односно увођење српског језика и ћириличног писма у службену употребу.
Чланом 1. став 1. Закона предвиђа се, сагласно члану 10, став 1. Устава
Републике Србије, да је у Републици Србији у службеној употреби српски језик
и ћирилично писмо. Чланом 10, ставом 1. Устава Републике Србије утврђено је:
„У Републици Србији у службеној употреби су српски језик и ћириличко
писмо.“ и њиме је регулисана службена употреба језика и писма у Србији као
држави и уједно је регулисана службена употреба језика и писма српског народа
као државотворног (Преамбула Устава Републике Србије и члан 1. истог). Овај
став има двоструку уставноправну улогу: у једној је регулисано питање
службене употребе језика и писма државе Србије, а у другој питање језика и
писма српског народа. Утврђено је да је у Србији у службеној употреби српски
језик и ћирилично писмо и то у обе уставноправне улоге. За српски језик у
службеној употреби је везано и именовано само једно писмо-ћирилично.
Чланом 1, став 2. Закона предвиђа се да на подручјима Републике Србије
на којима живе припадници националних мањина у службеној употреби су,
истовремено са српским језиком и ћириличним писмом и језици и писма
националних мањина на начин утврђен овим Законом. Чланом 10, ставом 2.
Устава Републике Србије утврђено је: „Службена употреба других језика и
писама уређује се Законом, на основу Устава“ и њиме су регулисана права
припадника националних мањина на службену употребу њихових језика и
њихових писама. Овим ставом регулисана је службена употреба других језика и
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писама осим српског језика и писма. Предмет регулисања су службени језик и
писмо којим се он пише за све националне мањине које живе у Србији.

У члану 2. Закона одређено је да се службеном употребом језика и
писама сматра употреба језика и писама у раду:
- државних органа, органа аутономних покрајина, градова и општина
(органа),
- установа, предузећа и других организација кад врше јавна овлашћења
(организације које врше јавна овлашћења),
- јавних предузећа и јавних служби, као и у раду других организација кад
врше послове утврђене овим Законом,
- предузећа, других организација и предузетника када обављају
делатности од општег интереса,
- установа предшколског, основног, средњег и високог образовања као и
других образовних организација,
- телевизија и јавних гласила (штампаних и електронских) која су у
већинском власништву или под контролом органа или организација које врше
јавна овлашћења и
- научних, научноистраживачких и културних институција која су у
већинском власништву или под контролом органа или организација које врше
јавна овлашћења.
Јавна употреба српског језика ћириличног писма је обавезујуће
овлашћење за све субјекте из става 1, члана 2 овог закона када врше правне
радње.
У члану 3. одређено је шта се сматра сужбеном употребом језика и
писама с тим да се службеном употребом језика и писама сматра и употреба
језика и писама при исписивању назива места и других географских назива,
назива тргова и улица, назива органа, организација и пословних имена (фирми),
објављивању јавних позива, обавештења и упозорења за јавност, као и при
исписивању других јавних натписа.
У члану 4. предвиђено је да се под језиком и писмом у службеној
употреби подразумева и електронски запис и његов трансфер у сајбер простору
с обзиром на значај информационих и комуникационих технологија у држави и
друштву. У складу са овим Законом одредбе о службеној употреби језика и
писама примениле би се при реализацији Стратегије развоја информационог
друштва у Републици Србији (Сл. гласник 87/2006) која је донесена пре
проглашења Устава Републике Србије (пројекта „електронска управа“ у
државној управи, мобилној телефонији итд.).
У Закону је предвиђено посебно поглавље II. СЛУЖБЕНА УПОТРЕБА
ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА И ПИСМА, члан 7. у коме је одређено да се саобраћајни
знаци и путни правци на међународним и магистралним путевима, називи места
и други географски називи исписују на српском језику и на енглеском језику и
писму. Саобраћајни знаци и путни правци на другим путевима, називи улица и
тргова и други јавни натписи могу се, поред исписивања на српском језику и
ћиричним писмом исписивати и на енглеском језику и писму. Кад се, у складу
са одредбама овог члана текст исписује и на енглеском језику и писму, текст на
енглеском језику и писму исписује се после текста на српском језику, испод или
десно од њега. На овај начин извршено је усклађивање са чланом 10, став 1.
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Устава Републике Србије и истовремено су испоштоване међународне обавезе у
вези са исписивањем саобраћајних знака, путних праваца, назива места и других
географских назива. На исти начин ово питање је решено и у законодавствима
Русије, Грчке и Бугарске.
У предлогу Закона у поглављу III. СЛУЖБЕНА УПОТРЕБА ЈЕЗИКА И
ПИСАМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА (чланови 8. до 18) законски текст се
усклађује са потврђеном Оквирном конвенцијом за заштиту националних
мањина и то посебно са одредбом члана 11, став 3. Оквирне конвенције која
гласи: „У областима које су традиционално насељене знатним бројем
припадника националне мањине, стране уговорнице ће настојати да у оквиру
својих правних система, а укључујући где је то потребно и споразуме са другим
државама узимајући у обзир њихове специфичне услове, истакну локалне
називе, имена улица и друге топографске назнаке намењене јавности и на језику
мањине и према правопису тог језика, ако постоји тражња за таквим назнакама.”
Такође, чланом 16. предлога Закона врши се усклађивање и са важећим
Законом о заштити права и слобода националних мањина („Службени лист
СРЈ”, број 11/02) , и то посебно са одредбама чл. 9. и 11. наведеног Закона, као и
са Уставом Републике Србије утврђеним правима националних мањина
(посебно са одредбом члана 79, став 1. Устава Републике Србије, којом је,
између осталог, утврђено да припадници националних мањина имају право на
коришћење свог језика и писма; да у срединама где чине значајну популацију,
државни органи, организације којима су поверена јавна овлашћења, органи
аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе воде поступак и на
њиховом језику; да на своме језику користе своје име и презиме и да у
срединама где чине значајну популацију, имена улица, насеља и топографске
ознаке буду исписане и на њиховом језику).
Ради ефикасног спровођења Закона у казненим одредбама предвиђене су
санкције како за кршење права националних мањина на употребу њихових
језика и писама, тако и за кршење обавезе службене употребе српског језика и
ћириличног писма.
Одредбом члана 25. Предлога закона предвиђа се да у јединици локалне
самоуправе у којој је на дан ступања на снагу овог Закона језик националне
мањине у службеној употреби, тај језик остаје у службеној употреби.
Предложено решење је у складу са одредбом члана 20, став 2. Устава Републике
Србије, којом је утврђено да се достигнути ниво људских и мањинских права не
може смањивати.
У прелазним одредбама утврђени су рокови за усклађивање, односно
примену Закона.
Називи места, улица, тргова, органа и организација, пословног имена
(фирме), други јавни натписи и исписивање декларације производа, ускладиће
се са овим законом, најкасније до 31.12.2012. године.
Закон о електронском документу ускладиће се са овим Законом
најкасније до 31.12.2011.године.
Закон о телекомуникацијама ускладиће се са овим Законом најкасније до
31.12.2011. године и њиме ће се регулисати употреба српског језика и
ћириличног писма у сајбер простору, односно јавној телекомуникационој мрежи
што укључује и јавну мобилну телекомуникациону мрежу.
Владе Републике Србије донеће у складу са овим Законом најкасније до
31.12.2011. године одлуку којом ће регулисати питање употребе енглеског
језика и писма у складу са овим Законом.
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Одредбом члана 28. Предлога закона предвиђа се да Закон ступи на снагу
осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

III. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ЗАКОНА
Средства потребна за остваривање службене употребе језика и писама
обезбеђују органи, односно организације и други правни субјекти из члана 2, 3.
и 18. овог Закона у којима се остварују права и обавезе утврђени овим Законом.

IV. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ
Имајући у виду постојећу неусаглашеност Закона о службеној употреби
језика и писама са Уставом Републике Србије, потребно је предложени нови
Закон донети по хитном поступку, јер би у супротном могле наступити штетне
последице по суверенитет Републике Србије и национални идентитет српског
народа.
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