
НАЦРТ ЗАКОНА О СОЦИЈАЛНОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ И 

ЗАПОШЉАВАЊУ У СОЦИЈАЛНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Предмет уређивања 

 

Члан 1. 
Овим законом уређује се појам, циљеви и начела социјалног 

предузетништва, корисници, социјално предузеће, подстицање социјалног 

предузетништва, запошљавање у социјалном предузећу, евиденције и извештавање, 

надзор и друга питања од значаја за социјално предузетништво.  

 

Дефиниција   

 

Члан 2. 

 Социјално предузетништво, у смислу овог закона, јесте организована 

друштвена делатност од јавног интереса чији је првенствени циљ помоћ и подршка 

за самосталан и продуктиван живот радно способних појединаца (у даљем тексту: 

корисници) и њихових заједница, ради стварања нових могућности за решавање 

социјалних, економских и других проблема корисника, спречавања настајања и 

отклањања последица социјалне искључености и јачања друштвене солидарности и 

кохезије. 

 

Начела 

 

Члан 3. 
Овај закон заснива се на начелима: 

1) поштовања људских права и достојанства; 

2) укључености у све сфере друштвеног живота на равноправној основи; 

3) подизања нивоа запошљивости и подстицања запошљавања у 

социјалном предузећу;  

4) једнакости и забране дискриминације; 

5) обављања делатности у јавном интересу; 

6) друштвено одговорног пословања. 

 

Корисници 

 

Члан 4. 

Корисници, у смислу овог закона јесу лица која остварују права или услуге у 

складу са прописима из области социјалне заштите и незапослена лица у складу са 

прописима из области запошљавања, којима је потребна помоћ и подршка ради 

савладавања социјалних, материјалних и животних тешкоћа, и то: 

- лица која остварују право на новчану социјалну помоћ или помоћ за 

оспособљавање, односно новчану накнаду за случај незапослености; 

- дугорочно незапослена лица старија од 50 година живота; 

-припадници етничких заједница код којих је утврђена стопа 

незапослености на територији јединице локалне самоуправе виша у односу на 

просечну стопу незапослености у Републици Србији; 



 

- особе са инвалидитетом;  

- интерно расељена и избегла лица; 

- самохрани родитељи или супружници из породице у којој су оба 

супружника незапослена; 

- повратници по споразуму о реадмисији; 

- лица која су била на издржавању казне затвора; 

- жртве трговине људима, злостављања, занемаривања, насиља или 

експлоатације; 

- лица која се суочавају са егзистенцијалним тешкоћама због зависности од 

алкохола, дрога или других опојних средстава, после завршетка програма 

одвикавања; 

- друга теже запошљива лица у складу са прописима о запошљавању, 

односно други корисници у складу са прописима из области социјалне заштите.  

 

Члан 5. 

 Ако поједина питања нису овим законом другачије уређена, на права и 

обавезе корисника, оснивање и рад социјалног предузећа, подстицање социјалног 

предузетништва, запошљавање у социјалном предузећу и друга питања уређена 

овим законом примењују се пропииси из области социјалне заштите, запошљавања, 

привредних друштава, локалне самоуправе, рада, управног поступка и других 

области.  
 

II. СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

 

Форма социјалног предузећа  

 

Члан 6. 

Социјално предузетништво може се обављати у форми привредних 

друштава, предузетништва, удружења грађана, задруга, и других форми 

привредних субјеката ако то није супротно циљу њиховог оснивања. 

Одредбе овог закона које се односе на циљеве, послове, оснивање, учешће у 

управљању, улагање средстава, услове, сагласност за стицање статуса социјалног 

предузећа које послује у форми привредног друштва и друге одредбе овог закона 

које се односе на социјално предузеће, примењују се сходно на сва социјална 

предузећа без обзира у којој форми су основана, осим ако овим законом није 

другачије прописано. 

 

Циљеви оснивања 

 

Члан 7. 

Социјално предузеће је привредно друштво које се оснива и послује са 

циљем запошљавања корисника и обављања послова, односно улагања средстава 

од остварене добити у задовољавање потреба корисника и њихових заједница. 

 

 

 

 

 



 

Послови 

 

Члан 8. 
Социјално предузеће обавља послове у различитим областима којима се 

доприноси постизању циљева његовог оснивања, и то: 

1) производње добара и пружања различитих услуга, посебно услуга у области 

социјалне и дечије заштите, као и заштите особа са инвалидитетом; 

2) заштите и унанапређења здравља, науке, образовања и васпитања, културе и 

уметности; 

3) очувања природе, заштите животне средине, комуналној, делатности 

сакупљања секундарних сировина и рециклаже; 

4) коришћења алтернативних извора енергије; 

5) пољопривреде, угоститељства, туризма; 

6) занатства и посебно промоције и обнове старих заната и домаће радиности; 

7) другим областима. 

    Производи социјалног предузећа носе посебно обележје ― знак у складу са 

прописом којим се ближе уређује обележје и садржина знака, а који доноси 

министар надлежан за послове социјалне политике. 

 

Оснивање 

 

Члан 9. 
Социјално предузеће могу да оснују Република Србија, аутономна 

покрајина, јединица локалне самоуправе, привредно друштво, удружење грађана 

или друго правно или физичко лице. 

Привредно друштво има статус социјалног предузећа ако испуни услове 

предвиђене овим законом и има сагласност министарства надлежног за послове 

социјалне политике. 

Социјално предузеће послује у складу са прописима по којима је основано, 

ако овим законом није другачије прописано.  

 

Учешће у управљању 

 

Члан 10. 
Запослени у социјалном предузећу имају право да буду информисани и 

консултовани, односно да учествују у управљању и одлучивању о битним 

питањима у области рада, на начин уређен посебним актом социјалног предузећа. 

 

Улагање средстава 

 

Члан 11. 
 Средства од остварене опорезиве добити социјално предузеће улаже у 

очување и повећање броја радних места, унапређење услова рада, оспособљавање и 

усавршавање, задовољење потреба запослених и других корисника, односно 

заједница којима корисници припадају. 

 Ради извршавања обавезе улагања средстава из става 1. овог члана 

социјално предузеће половину средства од опорезиве добити на годишњем нивоу 



 

улаже у само предузеће, а преостала средства у Фонд за подстицање развоја 

социјалног предузетништва. 

   

Услови за стицање статуса социјалног предузећа 

 

Члан 12. 

Привредно друштво стиче статус социјалног предузећа под условом да 

запошљава најмање 5 лица, од којих у односу на укупан број запослених 

запошљава најмање 80% корисника, односно најмање 60% корисника – особа са 

инвалидитетом. 

Предузетник стиче статус социјалног предузећа под условом да поред 

корисника оснивача запошљава најмање још једног корисника.  

Под запошљавањем корисника у смислу овог закона сматра се закључивање 

уговора о раду и другог уговора ван радног односа у складу са прописима о раду.   

Изузетно од става 1. овог члана предузеће за професионалну рехабилитацију 

и запошљавање особа са инвалидитетом стиче статус социјалног предузећа под 

условом да у односу на укупан број запослених лица има најмање 60% запослених 

особа са инвалидитетом и има запослена стручна лица за радно оспособљавање и 

професионалну рехабилитацију, у складу са прописима о запошљавању.  

Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са 

инвалидитетом из става 4. овог члана, доказ о статусу социјалног предузећа 

доставља министарству надлежном за послове социјалне политике које издаје 

потврду о испуњености услова. 

Социјално предузеће је дужно да обавести министарство надлежно за 

послове социјалне политике о свакој промени која је од утицаја на његов статус у 

року од 15 дана од дана настанка промене. 

 

Сагласност за стицање статуса социјалног предузећа 

Члан 13. 

Сагласност за стицање статуса социјалног предузећа издаје министарство 

надлежно за послове социјалне политике, на основу поднетог захтева и доказа о 

испуњености предвиђених услова. 

Министарство надлежно за послове социјалне политике води евиденцију 

издатих сагласности. 

 

Одузимање сагласности 

 

Члан 14. 

Министарство надлежно за послове социјалне политике одузима сагласност 

из члана 13. овог закона, односно потврду о испуњености услова за стицање 

статуса социјалног предузећа, ако социјално предузеће: 

1) не омогући запосленима право на учешће у управљању и одлучивању на 

начин предвиђен чланом 10. овог закона; 

2) не улаже део средстава од остварене опорезиве добити на начин утврђен 

чланом 11. овог закона;   

3) престане да испуњава услове предвиђене чланом 12. овог закона; 



 

4) не обавести министарство надлежно за послове социјалне политике о свакој 

промени која је од утицаја на његов статус у сколаду са чланом 12. став 6. овог 

закона; 

5) исплаћује запосленом кориснику зараду у висини већој од просечне зараде 

по запосленом у Републици Србији према последњем податку републичког органа 

надлежног за послове статистике; 

6) остварује опорезиву добит несразмерну у односу на обим производње и 

укупан број запослених. 

Социјалном предузећу коме је одузета сагласност из разлога предвиђених 

тач. 1 – 2) и 4) – 6) овог члана, иста се може поново издати протеком рока од две 

године од дана одузимања. 

 

 

III. ПОДСТИЦАЊЕ СОЦИЈАЛНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

 

Појам  

 

Члан 15. 

Подстицање социјалног предузетништва подразумева мере и активности 

припреме за запошљавање и подстицања запошљавања и одржања запослења. 

Подстицање социјалног предузетништва организује и спроводи 

организација надлежна за послове запошљавања, установа социјалне заштите (у 

даљем тексту: организације) и предузеће за професионалну рехабилитацију и 

запошљавање особа са инвалидитетом које има статус социјалног предузећа.  

Мере и активности из става 1. овог члана може да организује и спроводи и 

јединица локалне самоуправе оснивањем центра за подстицање социјалног 

предузетништва. 

Ради обављања послова подстицања запошљавања организације су дужне да 

размењују податке и сарађују међусобно, као и са предузећем за професионалну 

рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом које има статус социјалног 

предузећа и са центром за подстицање социјалног предузетништва, на начин и по 

поступку који споразумно утврде. 

 

Предност 

 

Члан 16. 

Предност за укључивање у мере и активности подстицања социјалног 

предузетништва имају корисници који: 

1) истовремено припадају у две и више категорија корисника утврђених 

чланом 4. овог закона или  

2) су корисници новчане социјалне помоћи у складу са прописима о 

социјалној заштити, односно новчане накнаде у складу са прописима о 

запошљавању и истовремено припадају још једној категорији утврђеној чланом 4. 

овог закона или  

3) су супружници из породице у којој су оба супружника незапослена. 

 

 

 



 

Припрема за запошљавање  

 

Члан 17. 

Припрема за запошљавање подразумева мере и активности којима се, у 

складу са прописима о социјалној заштити и прописима из области запошљавања 

врше услуге процене и планирања, подршке за самосталан живот, саветодавно-

терапијске и социјално-едукативне услуге, односно спровођење активне политике 

запошљавања и професионалне рехабилитације по прилагођеним програмима који 

се односе на индивидуални саветодавни рад, развој мотивације, стручну подршку, 

унапређење радно-социјалних вештина и способности, помоћ за оспособљавање за 

рад, додатно образовање и обука и други послови. 

 

Спровођење припреме за запошљавање 

 

Члан 18. 

Процену потребе за укључивање корисника у поједине мере и активности 

припреме за запошљавање врше стручни радници у  организацијама, у складу са 

прописима по којима обављају послове. 

Спровођење мера и активности припреме за запошљавање из члана 17. овог 

закона врше организације самостално или преко предузећа за професионалну 

рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом које има статус социјалног 

предузећа, центра за подстицање социјалног предузетништва, образовних установа 

или других субјеката. 

 

Потврда и препорука 

 

Члан 19. 

По истеку мера и активности припреме за запошљавање којима се стичу 

знања, способности и вештине за обављање конкретних послова кориснику се 

издаје потврда о завршеној припреми, која садржи и опис стечених знања и 

вештина.  

Препоруку за запошљавање у социјалном предузећу организација издаје 

кориснику коме, према процени те организације, није потребно укључивање у мере 

и активности припреме за запошљавање којима се стичу знања, способности и 

вештине за обављање конкретних послова. 

   

Накнада трошкова 

 

Члан 20. 

 Кориснику који се налази на припреми за запошљавање дуже од месец дана 

припада право на накнаду трошкова превоза и трошкова исхране за време трајања 

припреме у висини неопорезованог износа у складу са законом.  

 

Мере подстицања запошљавања и одржања запослења  

 

Члан 21. 
 Мере подстицања запошљавања и одржања запослења подразумевају мере 

активне политике запошљавања, у складу са прописима о запошљавању којима се 



 

обезбеђује стручна подршка за оснивање и почетак рада социјалног предузећа, 

подршка самозапошљавању, субвенције за запошљавање корисника, субвенције 

зарада особа са инвалидитетом и друге мере којима се обезбеђују средства за 

запошљавање и одржање запослења у свим формама социјалног предузетништва. 

Мере подстицања запошљавања и одржања запослења спроводи 

организација надлежна за послове запошљавања у складу са општим актом којим 

се утврђују ближи услови и мерила за остваривање права на мере подстицања 

запошљавања и одржања запослења. 

 

Субвенција зараде и друге врсте државне помоћи 

 

Члан 22. 

Социјално предузеће које запосли на неодређено време корисника који није 

обухваћен мерама из члана 21. овог закона а који је обухваћен мерама и 

активностима припреме за запошљавање може да оствари право на субвенцију 

зараде за тог корисника у периоду од 12 месеци, али не више од износа минималне 

зараде утврђене у складу са прописима о раду, а остварује се према прописима о 

државној помоћи за запошљавање лица која се теже запошљавају и другим 

прописима о државној помоћи који су потребни за примену прописа о државној 

помоћи за запошљавање лица која се теже запошљавају. 

Социјално предузеће може да оствари и друге врсте подстицаја утврђене 

прописима о државној помоћи. 

 

Порески и други подстицаји 

 

Члан 23. 

Социјално предузетништво ужива све повластице утврђене прописима из 

области јавних набавки, пореске политике, доприноса за обавезно социјално 

осигурање и другим прописима.  

 

IV. ЗАПОШЉАВАЊЕ У СОЦИЈАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ 

 

Обезбеђивање запошљавања 

 

Члан 24. 

Ради реализације циљева социјалног предузетништва јединица локалне 

самоуправе обезбеђује запошљавање најмање 10% корисника који имају 

пребивалиште на територији те јединице локалне самоуправе, од којих је најмање 

половина корисника који имају предност за укључивање у припрему за 

запошљавање. 

Ради обезбеђивања запошљавања корисника јединице локалне самоуправе 

могу се и удруживати.  

 

Оснивање социјалног предузећа од стране јединице локалне самоуправе 

 

Члан 25. 

Обезбеђивање запошљавања корисника из члана 24. овог закона јединица 

локалне самоуправе извршава оснивањем једног или више социјалних предузећа 



 

која обављају послове из надлежности јединица локалне самоуправе, у складу са 

прописима о локалној самоуправи и запошљавају одговарајући број корисника или 

обављањем ових послова преко једног или више социјалних предузећа основаних 

на њеној територији која запошљавају одговарајући број корисника. 

Обезбеђивање запошљавања корисника из члана 24. овог закона јединица 

локалне самоуправе може, ради пружања услуга у складу са прописима из области 

социјалне заштите, извршити и оснивањем другог субјекта као пружаоца услуга 

социјалне заштите који има статус социјалног предузећа. 

Ако је јединица локалне самоуправе основала више социјалних предузећа из 

ст. 1. и 2. овог члана, редовно сагледавање испуњености услова за статус 

социјалног предузећа, извршавање појединих послова из надлежности јединица 

локалне самоуправе, координацију и праћење рада, учешће у управљању, улагање 

средстава, развој социјалних предузећа и друге послове  у вези са социјалним 

предузећима та јединица локалне самоуправе врши преко центра за подстицање 

социјалног предузетништва који оснива. 

  

Обављање послова 

 

Члан 26. 

Запошљавање корисника из члана 24. овог закона јединица локалне 

самоуправе може обезбедити и обављањем других послова, набавком роба или 

вршењем услуга од стране једног или више социјалних предузећа основаних на 

њеној територији која запошљавају одговарајући број корисника, под условом да се 

на тај начин обезбеђују средства за зараде запослених корисника у висини 

просечне зараде по запосленом у Републици Србији према последњем податку 

републичког органа надлежног за послове статистике у периоду од најмање 12 

месеци од дана извршења финансијских обавеза. 

 

Учешће у финансирању 

 

Члан 27. 

Јединица локалне самоуправе која обезбеди запошљавање корисника из 

члана 24. овог закона може остварити учешће у финансирању мера подстицања 

запошљавања и одржања запослења у социјалном предузећу на територији те 

јединице локалне самоуправе, које, у зависности од степена развијености јединица 

локалне самоуправе који је утврдио Републички завод за статистику, износи: 

1) за четврту групу (степен развијености испод 60% републичког 

просека) и за девастирана подручја (степен развијености испод 50% републичког 

просека) – половину потребних средстава; 

2) за трећу групу (у распону од 60% до 80% републичког просека) – 

трећину потребних средстава; 

3) за другу групу (у распону од 80% до 100% републичког просека) и 

остале јединице локалне самоуправе – 10% потребних средстава. 

Захтев за учешће у финансирању мера подстицања запошљавања и одржања 

запослења подноси се министарству надлежном за послове запошљавања у оквиру 

захтева за финансирање програма и мера активне политике запошљавања, у складу 

са прописима о запошљавању. 



 

Изузетно од става 2. овог члана, ако јединица локалне самоуправе оснива 

социјално предузеће ради пружања услуга социјалне заштите из члана 25. став 2. 

овог закона у складу са програмом унапређења социјалне заштите, захтев се 

подноси министарству надлежном за социјалну заштиту.  

 

Члан 28. 

 Ако јединица локалне самоуправе не обезбеди запошљавање корисника из 

члана 24. овог закона у потпуности, износ средстава на име учешћа у финансирању 

из члана 27. овог закона сразмерно се умањује. 

 

 

V. ФОНД ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

 

Члан 29. 
Оснива се Фонд за подстицање развоја социјалног предузетништва (у даљем 

тексту: Фонд).  

Фонд се оснива на неодређено време и њиме управља министарство 

надлежно за послове запошљавања и социјалне политике. 

Одлуку о оснивању и начину распоређивања средстава Фонда доноси Влада. 

 

Члан 30. 
Приход  Фонда чине средства обезбеђена у буџету Републике Србије, 

средстава из члана 28. овог закона, средства издвојена из дела добити социјалног 

предузећа, донација, легата и других средстава у складу са законом.   

Средства Фонда користе се искључиво за подстицање социјалног 

предузетништва, учешће у финансирању мера подстицања запошљавања и 

одржања запослења у социјалном предузећу које оснива, односно коме поверава 

послове јединица локалне самоуправе, побољшање услова рада, унапређење 

производних програма и услуга, увођење стандарда, побољшање квалитета 

производа и пружених услуга, као и за програме помоћи социјалним предузећима у 

случају проблема у њиховом пословању, у складу са правилима о државној помоћи. 

 

 

VI. САВЕТ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

 

Члан 31. 

Влада оснива Савет за подстицање развоја социјалног предузетништва који 

координира и управља пројектима из подстицања развоја социјалног 

предузетништва и обавља друге послове у складу са одлуком о оснивању. 

 Јединица локалне самоуправе може основати савет на локалном нивоу или у 

оквиру постојећих органа, односно центра за подстицање социјалног 

предузетништва обављати послове из надлежности савета. 

 

 

 

 



 

VII. ЕВИДЕНЦИЈЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ   

 

Члан 32. 

Организације воде евиденцију о подстицању социјалног предузетништва и 

другим пословима у складу са овим законом и достављају редовне извештаје о 

подацима из евиденције министарству надлежном за послове запошљавања и 

социјалне политике. 

Јединица локалне самоуправе доставља годишњи извештај министарству 

надлежном за послове социјалне политике о социјалном предузећу чији је оснивач, 

односно о  запошљавању корисника са своје територије у складу са чланом 24. овог 

закона. 

Социјална предузећа достављају извештај о улагању средстава од остварене 

добити из члана 8. овог закона и друге податке у вези статуса социјалног 

предузећа, министарству надлежном за послове социјалне политике непосредно 

или преко центра за подстицање социјалног предузетништва. 

Ближу садржину података о евиденцијама и извештајима из овог члана 

прописује министар надлежан за послове запошљавања и социјалне политике.  

 

 

VIII. НАДЗОР  

 

Члан 33. 

 Инспекцијски надзор над спровођењем овог закона врши министарство 

надлежно за послове запошљавања и социјалне политике, преко инспектора, у 

складу са законом. 

Изузетно од става 1. овог члана, надзор над спровођењем овог закона у делу 

редовног сагледавања испуњености услова за статус социјалног предузећа, учешћа 

у управљању, остваривања добити и улагања средстава од остварене добити, 

исплаћивања зараде запосленом кориснику и извршавања појединих послова 

социјалних предузећа основаних од стране јединице локалне самоуправе, врши 

центар за подстицање социјалног предузетништва на територији јединице локалне 

самоуправе на којој је основан, као поверене послове. 

Начин вршења надзора и начин доказивања реализације циљева социјалног 

предузетништва прописује министар надлежан за послове запошљавања и 

социјалне политике. 

 Начин издавања, садржину и изглед легитимације инспектора прописује 

министар надлежан за послове запошљавања и социјалне политике. 

  

 

IX.  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 34. 

Новчаном казном од 200.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће се за 

прекршај правно лице – организација ако: 

- не обавља послове припреме за запошљавање у социјалном предузећу (члан 

17.); 

- не изврши процену потребе за укључивање корисника у мере и активности 

припреме за запошљавање (члан 18.); 



 

- не изда потврду о завршеној припреми, односно препоруку за запошљавање 

у социјално предузеће (члан 19.);  

- не омогући остваривање права на накнаду трошкова утврђених чланом 20. 

оовог закона. 

Новчаном казном од 10.000,00 до 50.000,00 динара казниће се за прекршај из 

става 1. овог члана и одговорно лице у правном лицу. 

 

Члан 35. 

Новчаном казном од 200.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће се за 

прекршај правно лице – предузеће за професионалну рехабилитацију и 

запошљавање особа са инвалидитетом, центар за подстицање развоја социјалног 

предузетништва, образовна установа или други субјекат ако: 

- не спроводи мере и активности припреме за запошљавање у социјалном 

предузећу (члан 18. став 3.); 

- не врши или врши супротно одредбама овог закона послове утврђене 

чланом 25. став 3. овог закона; 

- не доставља извештај министарству надлежном за послове социјалне 

политике у складу са чланом 32. став 3. овог закона. 

Новчаном казном од 10.000,00 до 50.000,00 динара казниће се за прекршај из 

става 1. овог члана и одговорно лице у правном лицу. 

 

Члан 36. 

Новчаном казном од 200.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће се за 

прекршај правно лице – социјално предузеће ако: 

-    не омогући запосленима учешће у управљању (члан 10.); 

- не улаже средства од остварене добити на начин утврђен чланом 11. овог 

закона; 

- не обавести министарство надлежно за послове социјалне политике о 

променама од утицаја на статус социјалног предузећа у складу са чланом 12. став 3. 

овог закона; 

- обавља послове као социјално предузеће без сагласности министарства 

надлежног за послове социјалне политике (члан 13.). 

Новчаном казном од 10.000,00 до 50.000,00 динара казниће се за прекршај из 

става 1. овог члана и одговорно лице у правном лицу. 

 

 

X. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 37. 

 Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи одредба прописана 

чланом 45. Закона о професионалној рехаблитацији и запошљавању особа са 

инвалидитетом (,,Службени гласник Републике Србије’’, број 36/09). 

 

Члан 39. 

 Надлежни министар донеће ближе прописе на основу овлашћења из овог 

закона, у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона. 



 

 Организације су дужне да донесу општа акта и ускладе организацију на 

основу овлашћења из овог закона, у року од шест месеци од дана ступања на снагу 

овог закона. 

 

Члан 40. 

 Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном 

гласнику Републике Србије’’.  

 Одредба члана 24. овог закона почиње да се примењује протеком рока од 

годину дана од дана ступања на снагу овог закона.  

 


