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  I УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 

 

  Уставни основ за доношење Закона о спречавању насиља у породици  

садржан је у члану 97. тачка 2. Устава Републике Србије, према коме Република 
Србија уређује и обезбеђује, између осталог, остваривање и заштиту слобода и 

права грађана, уставност и законитост и поступак пред судовима и другим 
државним органима. 
 

 

 II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА И ЦИЉЕВИ КОЈИ СЕ 

ЊИМЕ ОСТВАРУЈУ 

 
 Насиље у породици представља широко распрострањену појаву која 

доводи да негативних физичких, психолошких, социјалних и финансијских 
последица по жене, децу, породице и друштвену заједницу у целини. 

Међународно право одређује овај облик насиља као кршење основних људских 
права лица која то насиље трпе и обавезује државе да предузму делотворне 
кораке који су усмерени ка супротстављању различитим облицима 

манифестовања насиља у породици. Актуелни нормативни оквир пружа 
заштиту жртвама насиља у породици кроз одредбе Кривичног законика 

(„Службени гласник РС”, бр. 85/05, 88/05 - исправка, 107/05 - исправка, 72/09, 
111/09, 121/12, 104/13 и 108/14) и Породичног закона („Службени гласник РС”, 
бр. 18/05, 72/11 - др. закон и 6/15). Овај оквир пружа јасна решења у ситуацији 

када је насиље извршено, постоји кривично дело и има основа за одређивање 
притвора извршиоцу кривичног дела. 

 Постојећи унутрашњи правни оквир, са друге стране, не прописује 
адекватне механизме за ситуацију када се догоди насиље, постоји кривично 
дело али нема законског основа за одређивање притвора, односно, када се 

насиље није догодило али прети да ескалира, па нема кривичног дела, а самим 
тим ни елемената за одређивање притвора.  

 Циљ Закона о спречавању насиља у породици је успоставити стандард: 
Насилник не сме да остане код куће, не само када је кривично дело учињено, 
већ и када постоји непосредна опасност од настанка кривичног дела односно 

било ког облика насиља, а у складу са остваривањем принципа нулте 
толеранције на насиље. 

 У том циљу, Нацрт Закона о спречавању насиља у породици (у даљем 
тексту: Закон) предвиђа посебан поступак државних и других органа, 
организација и установа који подразумева примену хитних мера, као и пружање 

заштите и подршке жртвама насиља у породици већ у случајевима постојања 
сумње да је учињен акт физичког, сексуалног, психичког или економског 

насиља.  Циљ закона је да се на овај начин превазиђе правни вакуум у периоду 
од пријаве насиља до отпочињања одговарајућег судског поступка јер је тада 
жртва нарочито изложена ризику од поновљеног или ескалираног насиља.  

 Закон, даље, нормативно успоставља полицијског службеника за 
спречавање насиља у породици као сензибилисаног и специјално обученог  

координатора за поступање у овој области. Наиме, по сазнању о случају насиља 
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у породици, исти је дужан да изврши процену ризика и уколико је потребно, 
изрекне хитну меру која се састоји у удаљењу учиниоца из стана, односно 

забрани контактирања и приласка жртви, чиме се покрива и ситуација када 
жртва и насилник не живе у истом стану. Ове мере изречене од стране 

полицијског службеника за спречавање насиља у породици могу трајати 48 
часова. У том периоду насилник не сме да се врати кући односно да прилази и 
комуницира са жртвом. То је управо и рок у којем овлашћени јавни тужалац 

може тражити од надлежног суда продужење хитних мера за још 30 дана 
уколико утврди да постоји непосредна опасност од насиља у породици. На овај 

начин, Закон успоставља и нормира поступак за заштиту од насиља у породици 
као механизам којим се благовремено и на ефикасан начин осигурава 
безбедност жртве у случајевима када не постоји законски основ за стављање 

учиниоца кривичног дела у притвор, као и док му се не изрекне кривична 
санкција у кривичном поступку или нека мера предвиђена Породичним 

законом. У садејству са законом дефинисаном обавезом пријаве и препознавања 
насиља, описана решења доприносе успостављању благовременог, 
превентивног и проактивног приступа надлежних органа. 

 Поред тога, Закон  пружа решење проблема недовољно координисане 
сарадње како надлежних органа, тако и других органа, организација и 

појединаца укључених у пружање заштите, помоћи и подршке жртвама, кроз 
нормирање мултиресорне сарадње. Налдежни органи и установе и то: судови, 
јавна тужилаштва, полиција и центри за социјални рад дужни су да сарађују 

кроз заједничко тело – Групу за координацију и сарадњу. Суштински, судови, 
јавна тужилаштва, полиција и центри за социјални рад као надлежни органи  

заједнички се баве сваким појединачним случајем путем конференцијске 
анализе случаја, где нагласак није само на правилном усмеравању предмета ка 
кривичном или грађанском поступку већ и на заштити, ојачавању и 

осамостаљивању жртве кроз креирање идивидуалног плана заштите. 
Преузимајући решења тзв. „зрењанинског моделаˮ као примера добре праксе 

мултиресорне сарадње, Закон нормира рад лица одређених за везу, као и група 
за координацију и сарадњу чиме се на јединствен и прецизан начин креира 
платформа за њихово координисано  деловање и чија је ефикасност емпиријски 

потвђена. Нарочито је значајно и екстензивно формулисање примене Закона у 
члану 4. које омогућава да се ова правила правила мултиресорне сарадње 

примењују и  на поступке за нека кривична дела, између осталог, прогањање, 
силовање, обљуба над дететом, обљуба над немоћним лицем, посредовање у 
вршењу проституције, односно, за друга дела против полних слобода односно 

против брака и породице, што предствља свеобухватну и широку примену 
успостављеног модела сарадње. 

 Закон прописује евиденције података о случајевима насиља у породици , 
а које воде надлежна полицијска управа, надлежни суд, надлежно јавно 
тужилаштво и надлежни центар за социјални рад. Сврха евиднеција је да 

надлежном органу поступка за спречавање насиља у породици омогући приступ 
подацима значајним за поступање и доношење одлука прописаних овим 

законом. Тако су ове евиденције и један од предуслова успешне примене 
одредаба о процени ризика и непосредне опасности, предлагања и продужења 
хитних мера. Поред тога, успостављањем централне евинедеције о случајевима 

насиља у породици која се води у Републичком јавном тужилаштву обезбеђује 
се пуна примена овог закона са једне стране, као и остваривање законских 

циљева интезивиране сарадње и координације свих надлежних органа.  
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 Закон остварује главне стратешке циљеве одређене у тачки 6. 
Националне стратегије за спречавање и сузбијање насиља над женама и насиља 

у породици („Службени гласник РС“, број 27/11, у даљем тексту: Стратегија) 
кроз успоствљање система превенције, унапређење нормативног оквира, 

обезбеђењем мултиресорне сарадње и подизањем капацитета органа и служби, 
као и утврђивањем допуне система мера заштите жртвама насиља. На овој 
начин Закон представља даљу реализацију свих циљева које поставља 

Стратегија.  
 Обавеза Републике Србије да законом уреди сва горе наведена питања 

произлази и из међународних уговора које је наша држава потврдила. Пре свега,  
Закон омогућава имплементацију и усаглашавање националног законодавног 
оквира са Конвенцијом Савета Европе о спречавању и борби против насиља над 

женама и насиља у породици донетом у Истабулу 11. маја 2011. године, а коју је 
коју је Република Србија потписала у априлу 2012. године, ратификовала у 

октобру 2013. године, и која је ступила на снагу 1. августа 2014. године ( у 
даљем тексту: Истанбулска конвенција). Наиме, уређивањем организације и 
поступања државних органа и установа на горе описани начин, Република 

Србија је преузела неопходне законодавне кораке који ће осигурати 
одговарајуће механизме за делотворну мултиресорну сарадњу на шта је 

обавезана одредбама члана 18. Истанбулске конвенције. 
 Кроз прецизно законско формулисање процене ризика и примене хитних 
мера, састанке група за координацију и сардњу, израду индивидуалног плана 

заштите и вођење јединствене евиденције података створена је делотворна 
основа за управљање ризиком, што представља једно од најмаркантнијих 

конвенцијских решења предвиђено чланом 51. У том циљу, поред процене 
ризика озбиљности ситуације и ризика од поновљеног насиља, Истанбулском 
конвенцијом се апострофира издавање налога учиниоцу насиља у породици да 

напусти место становања жртве, као и забрана да уђе у стан и и ступи контакт са 
жртвом на одређени временски период као мера хитне заштите у свим 

ситуацијима непосредне опасности. Поред тога, Закон одговара и захтеву да 
санкције за кршење хитних мера морају бити делотворне, и то кроз 
прописивање казне затвора до 60 дана лицу које прекрши хитну меру.  

 
  

 III ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И 

ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

 

 

 Чланом 1. Закона се одређује предмет Закона и предвиђа се да њиме 

уређује спречавање насиља у породици и поступање државних органа и 
установа, у спречавању насиља у породици и пружању заштите и подршке 
жртвама насиља у породици. Закон се не примењује на малолетна лица која 

учине насиље у породици, из разлога што се одговорност и санкције које се 
могу изрећи према малолетним лицима због учињеног насиља у породици, 

кривичних дела и прекршаја уређују другим законима, као што су Закон о 
малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити 
малолетних лица, Закон о прекршајима и Породични закон. Такође, хитне мере 

које предвиђа Закон нису примерене према малолетницима имајући у виду 
њихов узраст и правни статус.    
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Чланом 2. Закона дефинисан је циљ који се настоји постићи доношењем 
и применом Закона. У том смислу, циљ је да се на општи и јединствени начин 

уреди организација и поступање државних органа и установа  како би они, 
најпре, деловали превентивно и спречили настанак ове врсте насиља, односно, 

како би пружили брзу, благовремену и делотворну заштиту и подршку жртвама 
насиља у породици.  

Чланом 3. Закона дефинисани су основни појмови садржани у овом 

закону, као што су појам спречавања насиља у породици, појам непосредне 
опасности од насиља у породици и појам насиља у породици.  

Спречавање насиља у породици дефинисан је као скуп мера које се 
примењују да би се открило да ли прети непосредна опасност од насиља од 
породици, као и скуп мера и активности које се примењују ако је та опасност 

откривена. 
Непосредна опасност од насиља у породици одређена је на тај начин што 

ова опасност постоји када из понашања могућег учиниоца и других околности 
случаја произлази да је он спреман да у времену које непосредно предстоји први 
пут учини насиље или га понови. 

 Законом је шире дефинисан појам  насиља у породици у односу на 
Породични закон, тако што је додат и елемент економског насиља, а што је у 

складу са чланом 3. Истанбулске конвенције. Такође је, у односу на Породични 
закон, прецизиран круг лица која могу бити жртве насиља у породици.  

 

 Чланом 4. Закона одређена је његова примена на поједина кривична 
дела. Прописано је да се овај закон примењује и у кривичним поступцима за 

одређена кривична дела у делу сарадње  државних органа и установа (лица 
одређена за везу и група за координацију и срардњу), као и  у делу подршке и 
помоћи жртвама кривичних дела. Закон се примењује у поступцима за кривично 

дело прогањање  чије се увођење предвиђа предложеним изменама и допунама 
Кривичног законика, кривична дела против полне слободе (силовање, обљуба на 

немоћним лицем,  обљуба над дететом, обљуба злоупотребом положаја, 
недозвољене полне радње,  полно узнемиравање, подвођење и омогућавање 
вршења полног односа, посредовање у вршењу проституције, приказивање, 

прибављање и поседовање порнографског материјала и искоришћавање 
малолетних лица за порнографију, навођење детета на присуствовање полним 

радњама), кривична дела против брака и породице (запуштање и злостављање 
малолетног лица, насиље у породици, недавање издржавања, кршење 
породичних обавеза, родоскврнуће),  кривична дело трговина људима, као и 

друга кривична дела, ако је кривично дело последица насиља у породици.  
Чланом 5. Закона прописана је сходна примена одредаба Кривичног 

законика, Законика о кривичном поступку, Закона о парничном поступку и 
Породичног закона. 

Одредбама чл. 6. до 10. Закона, као надлежни органи и установе за 

поступање у спречавању насиља у породици, али и пружању заштите и подршке 
жртвама одређени су: полиција, јавно тужилштво, судови опште надлжности  и 

прекршајни судови и центри за социјални рад. Поред ових органа и установа, 
Закон предвиђа да помоћ у спречавању насиља у породици и подршку жртвама 
насиља пружају и друге установе (социјална заштита, образовање, васпитање, 

здравство). Предвиђено је да у процес пружања подршке жртвама насиља могу 
бити укључена и друга правна лица, удружења и појединци, у складу са 

наглашеном идејом интензивне мултиресорне сарадње која прожима читав 
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Закон. Слично, у члану 7. Истанбулске конвенције  истакнуто је да ће државе  
чланице осигурати усвајање и примену делотворних, свеобухватних и 

координираних државних политика које позиционирају жртве у средиште свих 
мера и које се примењују кроз делотворну сарадњу свих надлежних органа и 

организација, укључујући и државне институције и цивилни сектор.  
У сваком од наведених надлежних државних органа (полиција, јавно 

тужилаштво, судови), биће одређена лица која су завршила специјализовану 

обуку и која ће поступати у предметима спрчавања насиља у породици. На тај 
начин се посебна пажња посвећује спровођењу одговарајућег тренинга 

професионалаца као предуслову за пуну и ефикасну примену Закона. 
У одредбама чл. 11 до 22. садржане су норме процесног карактера.  
Најпре се у члану 11. Закона одређује дужност хитног, делотворног и 

координисаног поступања ради спречавања насиља у породици, али и 
обезбеђивања правне, психосоцијалне и друге подршке жртви.  

 Посебан поступак за спречавања насиља у породици нормиран је 
одредбама чл. 12. до 20. Закона. Овај поступак представља једну од 
најзначајнијих новина предвиђену Законом, као и суштинску имплементацију 

неких од најважнијих решења из Истанбулске конвенције. 
Одредбама члана 12. Закона пријављивање насиља у породици се 

нормира као свачија дужност, а нарочито државних и других органа, 
организација и установа. Одредбом става 3. истог члана Закона, обавеза 
надлежних државних органа и центара за социјални рад је проширена на 

препознавање насиља у породици у оквиру обављања њихових редовних 
послова. Оваква решења, између осталог, служе и остварењу циља делотворног 

поступања надлежних органа ради спречавања насиља у породици 
прокламованог одредбом члана 2. Закона, како је то већ наведено. 
 Чланом 13. Закона је адекватност поступања полиције, уређена кроз 

дужност полицијског службеника који је упућен на место одвијања породичног 
насиља, да одмах обавести специјално обученог полицијског службеника за 

спречавње насиља у породици о сваком пријављеном случају насиља и о 
постојању непосредне опасности за понављање насиља. У циљу спровођења 
превентивних оперативних мера и прикупљања доказа, како је то дефинисано 

Истанбулском конвенцијом, полицијски службеник може да лице пријављено за 
насиље спроведе у полицијску станицу ради спровођења даљег поступка од 

стране полицијског службеника за спечавање насиља у породици, при чему је 
трајање задржавања ради спровођења ограничено на највише осам часова.  

Чланом 14. Закона прописано је поступање полицијског службеника за 

спречавање насиља у породици. Овај специјализовано обучени службеник је 
дужан да изврши процену ризика од насиља у породици. Овакво решење 

сагласно је одредби члана 51. Истанбулске ковнеције којом се апострофира 
обавеза процене ризика смртности, озбиљности ситуације и ризика од 
поновљеног насиља, укључујући и координирану сарадњу и подршку када је то 

потребно.  
Оклоности значајне за процену ризика детаљно су побројане у става 

члану 15. Закона. Као једна од тих околности наводи се и поседовање оружја од 
стране извршиоца насиља, а што је, у складу са одређењем из члана 51. 
Истанбулске конвенције, чињеница којој се мора посветити посебна пажња. 

 Одредбама члана 16. Закона уређене су хитне мере за спречавање 
насиља у породици. Хитне мере су: мера привременог удаљења учиниоца из 

стана и мера привремене забране контактирања и приласка. У питању су мере 
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које представљају окосницу механизма успостављеног Законом са циљем 
пружања благовремене и делотворне заштите жртвавама насиља у породици. 

Истовремено, оне представљају нормативни израз принципа нулте толеранције 
на насиље, као и преузимања обавезе националног законодавства да усвоји мере 

које ће у свим ситуацијама непосредне опасности  омогућити издавање наредби 
ограничавања или забране за насилнике, а што је предвиђено чланом 52. 
Конвенције. Хитне мере одређују се наредбом полицијског службеника за 

спречавање насиља у породици.  
 Брзина и ефикасност наведнеог механизма даље је разрађена 

прописивањем поступања надлежног јавног тужиоца и судова у чл. 17. до 19. 
Закона. Наиме, јавни тужилац је дужан да у року од 24 часа од уручења наредбе 
о одређивању хитних мера, поднесе надлежном суду предлог за њихово 

продужење, уколико из обавештења и процене ризика полицијског службеника  
за спречавање насиља у породици утврди да постоји непосредна опасност од 

насиља у породици. Одлука суда о овом предлогу јавног тужиоца се, такође, 
доноси у року од 24 часа од подношења предлога. На овај начин се удовољава 
захтеву хитности поступања надлежних органа. За одлучивање о предлогу 

јавног тужиоца надлежан је основни суд на чијем се подручју налази 
пребивалиште или боравиште лица према коме је одређена хитна мера. Решење 

о предлогу јавног тужиоца за продужење хитних мера доноси судија појединац, 
без одржавања рочишта.У складу са међународним и уставним стандардима 
заштите права на жалбу, лице према коме је продужена хитна мера, али и јавни 

тужилац имају право жалбе. О жалби одлучује  веће од троје судија надлежног 
вишег суда у року од три дана од дана достављања жалбе. 

Чланом 20. Закона одређено је трајање хитних мера. Хитне мере које 
изриче полицијски службеник за спречавање насиља у породици трају 48 часова 
од уручења наредбе, а могу бити продужене одлуком суда за још 30 дана. 

 Члан 21. Закона, сагласно подручју примене Закона, апострофира 
дужност сваког лица да пријави извршење неког од кривичних дела одређеног 

овим законом, уколико има сазнање о томе. У погледу поступака који се воде 
поводом ових кривичних дела, у члану 22. садржана је и одредба процесног 
карактера о дужности суда да у року од 24 часа одлучи о предлогу јавног 

тужиоца за одређивање неке од три мере за обезбеђење присуства окривљеног и 
несметано вођење кривичног поступка које су прописане Закоником о 

кривичном поступку, и то: мере забране прилажења, састајања или 
комуницирања са одређеним лицем и посећивања одређених места, мере 
забрана напуштања боравишта и мере забране напуштања стана. Идеја оваквог 

решења је да Закон на директан начин кореспонира са одребама Законика о 
кривичном поступку у циљу остваривања посебне заштите жртава појединих 

кривичних дела, а у складу са њиме прокламованим циљевима и подручјем 
примене. 

У чл. 23. до 26. Закона садржане су одредбе о сарадњи државних и 

органа и установа у спречавању насиља у породици. Као што је напред 
предочено, формулисање прецизног и правно санкционисаног нормативног 

оквира за унапређену и кординисану међуресорну сарадњу, један је од проблема 
на које Закон настоји да да одговор. Такође, на овај начин национално 
законодавство испуњава обавезу успостављену у члану 18. Истанбулске 

конвенције  да државе чланице предузму неопходне законодавне, односно друге 
мере заштите жртава од дањег насиља, као и оне којима ће се осигурати 

одговарајући механизми за делотворну сарадњу између свих надлежних 



 7 

државних органа, укључујући судове, јавна тужилаштва, органе унутрашњих 
послова, локалне и регионалне управе, као и невладине и остале релевантне 

организације и лица. Стога, Закон у члану 23. предвиђа лица одређена за везу 
као субјекте у сваком од надлежних државних органа и установа (полиција, 

јавно тужилаштво, суд, центар за социјални рад),  који ће свакодневно 
размењивати информације и податке ради спречавања насиља у породици, као и 
процесуирања кривичних дела одређених Законом. Поред тога, у члану 24. 

Закона предвиђено је да се на подручју сваког основног јавног тужилаштва 
оснује група за координацију и сарадњу која најамање једном у 15 дана 

разматра све нерешене случајеве насиља у породици који нису окончани 
правноснажном судском одлуком и предузима мере за њихово окончање. 
Чланове групе за координацију и сарадњу чине представници основних јавних 

тужилаштава и полицијских управа који су завршили специјализовану обуку 
предвиђену овим законом, као и представници  центара за социјални рад, са 

подручја за које се образује група за координацију и сарадњу.  Састанцима ових 
група могу присуствовати, по потреби, и представнци установа, правних лица, 
удружења и појединци укључени у процес пружања заштите жртвама, што је у 

складу са наведеном одредбом Истанбулске конвенције. У цињу детаљнијег 
уређења сарадње надлежних органа и установа, члану 26. Закона предвиђено је 

доношење протокола о сарадњи којим се ближе уређују међусобна права, 
обавезе и сарадња државних органа и установа надлежних за поступање у 
складу са овим законом у  спречавању насиља у породици и пружању заштите и 

подршке жртвама насиља у породици и жртвама кривичних дела одређених 
овим законом. Овај подзаконски акт заједнички доносе три ресорна министра 

(правде, унутрашњих послова и породичне заштите). 
 Члан 27. Закона нормира специјалну обуку коју представници 
надлежних органа (полиција, јавно тужилаштво, суд) у поступку за спречавање 

насиља у породици морају да заврше, што је један од предуслова ефикасности 
тог поступка. Обуку спроводи Правосудна академија са другим стручним 

установама и иниституцијама. 
 Одредбе чл. 28. до 30. Закона уређују пружање заштите и подршке 
жртвама насиља у породици и кривичних дела одређених Законом. Прописано 

је право жртве да добије благовремене и потпуне информације о субјектима 
који пружају помоћ и осигуравају безбедност жртава насиља, као и  право на 

бесплатну правну помоћ. Кроз гарантовање бесплатне правне помоћи, не само 
да се испуњава обавеза установљена у члану 57. Истанбулске конвенције, већ се 
и обезбеђује примена националног правног оквира. Поред тога, израда 

индивидуалног плана заштите и подршке  жртви је једна од мера која треба да  
осигура безбедност жртве кроз спречавње насиља, као и да ојача њену позицију 

уопште. 
 Одредбама чл. 31. до 33. Закона уређују се садржине евиденција 
података о случајевима насиља у породици. Закон установљава вођење 

евиденције од стране свих надлежних органа и установе (полиција, јавно 
тужилаштво, суд и центар за социјални рад), као и успостављање јединствене 

Централне евиденције  која се води у Републичком јавном тужилаштву. Такође, 
прецизно је уређен приступ евиденцији и заштита података о личности. 
 Одредбом члана 34.  Закона установљава се Савет за сузбијање насиља у 

породици који образује Влада као тело надлежно за праћење примене Закона и 
унапређивње координисаног и делотворног деловања у области спречавања 

насиља у породици.  
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 Члан 35. Закона садржи казнене одредбе којима се прописују прекршаји.  
Лице које прекрши изречену  хитну меру или меру заштите од насиља у 

породици, може бити кажњено затвором 60 дана, с тим што се та казна може 
извршити одмах по њеном изрицању, пре правноснажности. На тај начин се 

постиже већа делотворност ових мера.  Такође је прописан и прекршај за 
одговорно лице у државном и другом органу или правном лицу које не пријави 
сазнање о извршеном насиљу у породици. 

 Прелазне и завршне одредбе Закона садржане су у чл. 36. до 38. Закона. 
Њима се одређују рокови за доношење подзаконских прописа предвиђених 

Законом, рок за именовање лица одређених за везу, образовање група за 
координацију и сарадњу и Савета за сузбијање насиља у породици. Такође, 
завршном одредбом предвиђено је да закон ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ, а да се примењује од 
15. априла 2017. године. Смисао одложене примене Закона је стварање 

временског оквира довољног да се у свим надлежним органима изграде, 
оспособе и унапреде капацитети неопходни за примену овог закона који уводи 
значајне новине у погледу обуке и специјализације носилаца правосудних 

функција и полицијских службеника, примене посебног поступка, мултиресорне 
сарадње и успостављања јединствене евиденције података о случајевима насиља 

у породици. 
  

 

 

 IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА  

 

   

             За спровођење овог закона није  потребно обезбедити средстава у буџету 
Републике Србије.  

 


