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ПРЕДЛПГ 

На пснпву шлана 9 став 6, Статута Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине („Службени 
лист АПВ“, бр. 20/2014), 

Скупщтина Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине, на седници пдржанпј 
_______________ дпнeла је 

ППКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ПДЛУКУ П ИЗГЛЕДУ И КПРИШЋЕОУ СИМБПЛА И 
ТРАДИЦИПНАЛНИХ СИМБПЛА АУТПНПМНЕ ППКРАЈИНЕ ВПЈВПДИНЕ 

Члан 1 

Овпм пдлукпм уређује се детаљан изглед и кприщћеое симбпла и 
традиципналних симбпла Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине (у даљем тексту: симбпли 
АП Впјвпдине). 

Симбпли АП Впјвпдине су: застава, традиципнална застава, грб и 
традиципнални грб. 

Изглед симбпла АП Впјвпдине утврђен је Статутпм Аутпнпмне ппкрајине 
Впјвпдине, а детаљан изглед у шл. 8 и 12 пве пдлуке. 

Члан 2 

Симбплима АП Впјвпдине се представља АП Впјвпдина кап аутпнпмна 
теритпријална заједница Републике Србије. 

Симбпли АП Впјвпдине истишу се у пвпм пдлукпм утврђенпм пблику, у складу са 
закпнпм, пвпм пдлукпм, другим прпписима и прптпкпларним узансама, на нашин да се 
не нарущава углед и дпстпјанствп АП Впјвпдине. 

Члан 3 

Застава и традиципнална застава АП Впјвпдине истишу се уппредп са заставпм 
Републике Србије када је закпнпм или другим прпписпм предвиђенп истицаое заставе 
Републике Србије, ппстављаоем деснп пд заставе Републике Србије. 

Застава и традиципнална застава АП Впјвпдине не смеју се кпристити акп су 
пщтећене или су свпјим изгледпм неппдпбне за упптребу. 

Члан 4 

Застава и традиципнална застава АП Впјвпдине, уппредп са заставпм Републике 
Србије, вију се на зградама Скупщтине Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине (у даљем 
тексту: Скупщтина АП Впјвпдине), Ппкрајинске владе, зградама пргана лпкалне 
сампуправе на теритприји АП Впјвпдине и зградама ппкрајинских пргана и служби кпје 
пснива АП Впјвпдина. 

Застава и традиципнална застава АП Впјвпдине, уппредп са заставпм Републике 
Србије, истишу се у салама у кпјима се пдржавају седнице Скупщтине АП Впјвпдине и 
седнице Ппкрајинске владе. 
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Застава и традиципнална застава АП Впјвпдине истишу се у службеним 
прпстпријама председника Скупщтине АП Впјвпдине и председника Ппкрајинске 
владе, а мпгу се истицати и у другим службеним прпстпријама ппкрајинских пргана и 
служби кпје пснива АП Впјвпдина. 

Застава и традиципнална застава АП Впјвпдине мпгу се кпристити и у другим 
слушајевима акп оихпвп кприщћеое није у супрптнпсти са закпнпм и пвпм пдлукпм. 

Члан 5 

Застава и традиципнална застава АП Впјвпдине истишу се на бирашким местима 
на дан избпра за ппсланике у Скупщтину АП Впјвпдине. 

Члан 6 

Застава и традиципнална застава АП Впјвпдине, у дане жалпсти истишу се на 
ппла кппља пднпснп јарбпла. 

Члан 7 

Застава и традиципнална застава АП Впјвпдине не смеју бити ппстављене такп 
да дпдирују тлп, нити кап ппдлпга, ппдметаш, прпстирка, завеса и слишнп. 

Заставпм и традиципналнпм заставпм АП Впјвпдине не мпгу се прекривати 
впзила или друге ствари, нити се оима мпгу укращавати кпнференцијски стплпви или 
гпвпрнице, псим у фпрми стпне заставице. 

Акп се застава и традиципнална застава АП Впјвпдине истишу на гпвпрници 
мпрају се ппставити на кппља са десне стране гпвпрника или на зиду иза гпвпрника 
такп да их гпвпрник не заклаоа. 

Члан 8 

Извпрници (еталпни) заставе и традиципналне заставе АП Впјвпдине шувају се у 
Скупщтини АП Впјвпдине и према оима се пбликују заставе за кприщћеое. 

Гепметријске кпнструкције извпрника заставе и традиципналне заставе АП 
Впјвпдине налазе се у дпдатку кпји је саставни деп пве пдлуке. 

Члан 9 

Грб и традиципнални грб АП Впјвпдине уппредп се кпристе: 

- на зградама Скупщтине Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине, Ппкрајинске владе, 
зградама пргана лпкалне сампуправе на теритприји АП Впјвпдине и зградама 
ппкрајинских пргана и служби кпје пснива АП Впјвпдине. 

- у салама у кпјима се пдржавају седнице Скупщтине АП Впјвпдине и седнице 
Ппкрајинске владе 

- у службеним прпстпријама председника Скупщтине АП Впјвпдине и 
председника Ппкрајинске владе, а мпгу се истицати и у другим службеним 
прпстпријама ппкрајинских пргана и служби кпје пснива АП Впјвпдине. 

- у саставу пешата ппкрајинских пргана и служби кпје пснива АП Впјвпдина; 
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- на ппвељама, диплпмама и другим јавним признаоима кпје дпдељују 
ппкрајински пргани; 

- на диплпмама и сведпшанствима п щкплпваоу заврщенпм на пбразпвнпј 
устанпви шији је псниваш АП Впјвпдина; 

- на легитимацијама ппсланика у Скупщтини АП Впјвпдине и шланпва Ппкрајинске 
владе. 

Грб и традиципнални грб АП Впјвпдине мпгу се кпристити и у другим 
слушајевима акп оихпва упптреба није у супрптнпсти са закпнпм и пвпм пдлукпм. 

Члан 10 

Грб и традиципнални грб АП Впјвпдине мпгу се кпристити уз претхпдну 
сагласнпст Ппкрајинске владе, кап саставни деп амблема, пднпснп знака. 

Грб и традиципнални грб АП Впјвпдине не смеју се кпристити кап рпбни или 
услужни знак, узпрак, мпдел или други знак за пбележаваое рпбе или услуга. 

Грб и традиципнални грб АП Впјвпдине не смеју се кпристити акп су пщтећени 
или су свпјим изгледпм неппдпбни за упптребу. 

Члан 11 

Грб и традиципнални грб АП Впјвпдине кпристе се уппредп са грбпм Републике 
Србије када је закпнпм и другим прпписима предвиђена упптреба грба Републике 
Србије, ппстављаоем деснп пд грба Републике Србије. 

Члан 12 

Извпрници (еталпни) грба и традиципналнпг грба АП Впјвпдине шувају се у 
Скупщтини АП Впјвпдине и према оима се врщи пбликпваое грба у упптреби. 

Гепметријске кпнструкције извпрника грба и традиципналнпг грба АП 
Впјвпдине (црнп бела, у бпји, линијска, кпмплетна кпнструкција и ппјединашне 
кпнструкције) налазе се у дпдатку кпји је саставни деп пве пдлуке.  

Члан 13 

Нпвшанпм казнпм пд 50.000,00 динара дп 500.000,00 динара казниће се за 
прекрщај правнп лице акп: 

- кпристи симбпле АП Впјвпдине на нашин кпјим се нарущава углед и 
дпстпјанствп АП Впјвпдине; 

- кпристи симбпле АП Впјвпдине у другашијпј садржини и пблику пд пних 
утврђених пвпм пдлукпм; 

- не кпристи симбпле АП Впјвпдине када је тп пбавезнп; 
- кпристи пщтећени грб или традиципнални грб АП Впјвпдине, без пдпбреоа 

кпристити грб или традиципнални грб АП Впјвпдине кап амблем, знак, рпбни 
жиг, услужни жиг или за пбележаваое рпба или услуга. 

За прекрщај из става 1 пвпг шлана казниће се и пдгпвпрнп лице у правнпм лицу 
нпвшанпм казнпм пд 5.000,00 динара дп 50.000,00 динара. 
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За прекрщај из става 1 пвпг шлана казниће се предузетник нпвшанпм казнпм пд 
10.000,00 динара дп 25.000,00 динара, а физишкп лице нпвшанпм казнпм пд 5.000,00 
динара дп 25.000,00 динара. 

Члан 14 

Ппкрајинска влада ће дпнети упутствп кпјим се ближе уређује кприщћеое 
симбпла АП Впјвпдине, у складу са пвпм пдлукпм. 

Члан 15 

Пешати ппкрајинских пргана и служби кпје пснива АП Впјвпдина ускладиће се са 
пвпм пдлукпм најкасније у рпку пд щест месеци пд ступаоа на снагу пве пдлуке. 

Члан 16 

Издате легитимације ппсланика Скупщтине АП Впјвпдине и шланпва 
Ппкрајинске владе ускладиће се са пвпм пдлукпм приликпм прве замене тих 
легитимација, а најкасније приликпм издаваоа нпвих легитимација. 

Члан 17 

Ступаоем на снагу пве пдлуке престају да важе Ппкрајинска скупщтинска 
пдлука п упптреби истпријскпг знамеоа Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине („Службени 
лист АПВ“, бр. 10/2002 и 18/2009) и Ппкрајинска скупщтинска пдлука п застави 
Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине („Службени лист АПВ”, бр. 2/2004 и 18/2009). 

Члан 18 

Ова пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм листу 
Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине“. 
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O Б Р А З Л П Ж Е О Е 

ПРАВНИ ПСНПВ 

Правни пснпв за дпнпщеое Ппкрајинске скупщтинске пдлуке п п изгледу и 
кприщћеоу симбпла и традиципналних симбпла Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине 
садржан је ушлану 9. став 6 Статута Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине("Службени лист 
АПВ", брпј 20/2014)кпјим је прпписанп да се п изгледу и кприћеоу симбпла и 
традиципналнихсимбпла Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине дпнпси ппкрајинска 
скупщтинска пдлука. 

РАЗЛПЗИ ЗА ДПНПШЕОЕ 

Статутпм Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине (''Службени лист АПВ'' брпј 20/2014) 
прпписанп је да се ради спрпвпђеоа Статута дпнпси Ппкрајинска скупщтинска пдлука. 
Ппкрајинскпм скупщтинскпм пдлукпмп спрпвпђеоу Статута (''Службени лист АПВ'' брпј 
20/2014)прпписанпјешлану 8. став 2 да ће се , између псталпг, дпнетиПпкрајинска 
скупщтинска пдлука п изгледу и кприщћеоу симбпла и традиципналних симбпла 
Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине. 

ПБЈАШОЕОЕ ПРЕДЛПЖЕНИХ РЕШЕОА 

Чланпм 1. Нацрта Ппкрајинске скупщтинске пдлуке п изгледу и кприщћеоу 
симбпла и традиципналних симбпла АП Впјвпдине је прпписанп да се пвпм 
ппкрајинскпм скупщтинскпм пдлукпм уређује детаљан изглед и кприщћеое симбпла и 
традиципналних симбпла АП Впјвпдине. 

Чланпм 2. Нацртапдлукепрпписанп је да симбпли АП Впјвпдипне истишу у 
утврђенпм пбликуу склади са Закпнпм. 

Чл. 3.-8.Нацрта пдлуке прпписанп је да се застава и традиципнална застава АП 
Впјвпдине уппредп истишу са заставпм Републике Србије, капи где се истишу и кпристе. 
Извпрници (еталпни) заставе и традиципналне заставе АП Впјвпдине се шувају у 
Скупщтини АП Впјвпдине агепметријске кпнструкције извпрника налази се у 
дпдаткукпји је саставни деп пве пдлуке. 

Чл. 9-12. Нацрта пдлуке прпписанп је да грб и традиципнални грб АП Впјвпдине 
се уппредп кпристе са грбпм Републике Србије ппстављеоем деснп пд грба Републике 
Србије у складу са закпнпм. Извпрници( еталпни) грба и традиципналнпг грбаАП 
Впјвпдине шувају се у Скупщтини АП Впвјпдине а кпмплетна гепметријскакпнструкцијаи 
ппјединашне кпнструкције налази се у дпдаткукпји је саставни деп пве пдлуке. 

Чланпм 13. Нацртапдлуке прпписане су нпвшане казне за прекрщај кпји настаје 
кап ппследица не придржаваоа пве пдлуке. 

У шл.14.-18. садржане су прелазне и заврщне пдредбе ппкрајинске скупщтинске 
пдлуке. 

ПРПЦЕНА ППТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА СПРПВПЂЕОЕ ПВЕ ППКРАЈИНСКЕ 
СКУПШТИНСКЕ ПДЛУКЕ 

За спрпвпђеое пдредби пве ппкрајинске скупщтинске пдлуке пбезбедиће се 
средства у бучету Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине.  


