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                                               О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

            I. Уставни основ за доношење Закона 

 

        Уставни основ за доношење Закона о јавним медијским сервисима садржан је 

у одредби члана 97. тачка 10. Устава Републике Србије, којом је предвиђено да 

Република Србија уређује и обезбеђује систем у области јавног информисања, као и 

у одредби члана 50. став 2. Устава Републике Србије, којом је прописано да се 

телевизијске и радио станице оснивају у складу са  законом.  

 

           II.   Разлози за доношење Закона 

 

     Полазећи од значаја који јавни медијски сервиси имају у очувању и унапређењу 

демократских вредности друштва, нарочито у области информисања, образовања, 

културе и забаве, Стратегијом развоја система јавног информисања у РС до 2016. 

године, коју је усвојила Влада Републике Србије, предвиђено је да се рад и положај 

јавних медијских сервиса регулише посебним законом у складу са европским 

регулаторним оквиром. 

     Јавни медијски сервиси у Републици Србији основани су 2002. године Законом о 

радиодифузији и то као Радиодифузна установа Србије и Радиодифузна установа 

Војводине. Два јавна медијска сервиса почела су са радом 2006. године, по 

завршеном Деобном билансу о разграничењу средстава, права и обавеза  ЈП»Радио-

телевизија Србије» између радиодифузне установе Србије и радиодифузне 

установе Војводине на дан 31. децембра 2005.године.  

   Формирањем Јавног предузећа за управљање емисионом инфраструктуром, 

октобра 2009.год., непокретности и средства емисионе инфраструктуре 

Радиодифузне установе Србије постала су део средства тог предузећа., док су 

непокретности и средства емисионе инфраструктуре Радиодифузне установе 

Војводине и даље део имовине РДУ Војвордине.  

   Скоро десетогодишња примена одредаба Закона о радиодифузији које се односе 

на рад јавних сервиса, показала је да се поједине одредбе морају прилагодити 

новим техничким стандардима у овој области, да су нека законска решења 

непримењива или недоречена  и да се одрђени појмови и обавезе морају прецизније 

дефинисати у складу са међународним прописима. Важећи  Закон о радиодифузији 

представља лоше  решење за функционисање и опстанак јавног  сервиса, посебно 

због лоше дефинисаног  начина његовог финансирања наплатом  радио-

телевизијске  претплате.  

Основни проблем је ниска наплата РТВ претплате, што има за последицу 

сталан недостатак неопходних средстава за функционисање јавног медијског 

сервиса (републичког и покрајинског), тако да је РТС један од  најсиромашнијих 

јавних медијских сервиса у Европи. Економска криза и смањење платежне 

способности становништва, такође су допринели даљем паду наплате РТВ 

претплате. С друге стране, и комерцијални приходи су законом ограничени.  У 

таквим условима угрожена је друштвена функција јавног медијског  сервиса и 

доведен  је у питање квалитет програмских садржаја. 
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     Предложеним законским решењем, јавним сервисима ће се обезбедити   

потребни услови за квалитетан рад и стабилан и довољан извор финансирања. При 

томе се водило рачуна да  независност и самосталност јавног медијског сервиса не  

буде угрожена начином њиховог финансирања, као и  да политички, економски и 

други центри моћи не смеју да утичу на његов рад.  

 Јавни медијски  сервис мора да остварује јавни интерес задовољавањем 

информативних и комуникационих потреба појединаца и свих грађана Републике 

Србије. При томе, непристрасност и независност информисања и разноврсност 

садржаја програма морају бити  у складу са највишим етичким стандардима и 

међународним стандардима.   

     Законом се стварају могућности да се  јавни медијски сервиси развијају у новом 

технолошком окружењу  и да њихови  програми буду доступни на различитим 

платформама. Такође, обезбедиће се  контрола рада јавних медијских сервиса, а у  

финансијским плановима  и извештајим  раздвојиће се приходи из буџета РС од 

комерцијалних  и других прихода.  

    Документа Европске уније (Резолуција 2010/2028 Европског парламента о јавном 

медијском сервису у дигиталном добу), као и Савета Европе (Препорука бр.Р (96) 

10 О гарантовању независности јавног сервиса радио-дифузије), јасно опредељују 

да су јавни медијски сервиси битна институција сваког демократског друштва  и да  

морају задржати досадашњу улогу и функцију, без обзира на измене у медијском 

сектору, као и  да  се адекватним регулаторним и другим мерама треба омогућити 

да ту улогу и функцију и остварују. Посебно се наглашава да се одговарајућим 

механизмима мора обезбедити:  

-  независност јавног медијског сервиса;  

- одговарајући, стабилан систем  финансирања јавног сервиса; 

- приступ јавног сервиса свим одговарајућим електронским комуникационим 

мрежама (земаљске, сателитске, кабловске, интернет и др.) како би његов 

програмски садржај био доступан највећем броју грађана, посебно водећи рачуна 

да своје атрактивне и квалитетне програмске садржаје чини доступним путем 

интерента, будући да највећи број младих данас приступа медијима путем те мреже 

итд.; 

-  да информативни садржаји буду поуздани, благовремени и објективни;          

- да јавни медијски сервис доприноси развоју културе и образовању јавности, 

путем висококвалитетних програмских садржаја.  

 

     Имајући у виду наведено, разлози за доношење Закона о јавним медијским 

сервисима су: 

     

- усклађивање домаћег регулаторног оквира са регулаторним оквиром Европске 

уније и њеним правним тековинама као и са променама које настају услед примене 

технолошких достигнућа у области дигиталног преноса и приступа програмским 

садржајима; 

- дефинисање програмских обавеза установа јавног медијског сервиса у 

остваривању општег интерес као и уређење питање контроле над спровођењем 

програмских обавеза; 
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- установљавање органа јавног медијског сервиса чијим ће се радом омогућити 

несметано функционисање јавних медијских сервиса у смислу остваривања 

њихових обавеза у заштити општег интереса, 

- регулисање односа и одговорности јавног медијског сервиса према јавности и 

стварање услова за транспарентност рада и пословања;  

- установљавање стабилног и довољног финансирања јавног медијског сервиса као 

и начина контроле трошења стедстава, како би се обезбедила пуна уређивачка 

независност  и институционална аутономија. 

 

 

  III. Објашњење основних правних института и  

појединачних решења 

 

      Текст Закона има 47 чланова подељених у седам поглавља: I. Основне одредбе; 

II. Програмске обавезе јавног медијског сервиса; III. Установе јавног медијског 

сервиса; IV. Средства за рад и финансирање јавног медијског сервиса; V. Ревизија; 

VI. Примена одредби другог закона и VII. Прелазне и завршне одредбе. 

 

 

 

Поглавље I. Основне одредбе 

(члан 1-6.) 

    Овим поглављем дефинише се предмет  Закона (чл. 1.).Законом  се уређује  

оснивање јавног медијског сервиса, услови и начин обављања  делатности,   

обавезе у погледу програмских садржаја, органи,  финансирање  и друга питања 

од значаја за рад и функционисање јавних медијских сервиса. 

   Законом се оснивају јавни медијски сервиси (члан 2.) као независни и 

самостални правни субјекти  који омогућавају остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања. Оснивају се два јавна медијска сервиса на 

републичком и покрајинском нивоу  и то као Јавна медијска установа «Радио-

телевизија Србије» са седиштем у Београду и Јавна медијска установа «Радио- 

телевизија Војводине»са седиштем у Новом Саду. 

 Основна делатност јавног медијског сервиса (члан 3.) јесте производња 

радио, телевизијских и мултимедијалних садржаја, музичка производња, као и 

пружање аудио и аудио-визуелних медијских услуга и објављивање 

електронских издања, као услуга од јавног интереса. Законом се посебно истиче  

производња, куповина, обрада и објављивање информативних, образовних, 

културно-уметничких, дечјих, забавних, спортских, верских и других 

програмских садржаја од општег интереса за грађане, нарочито у циљу 

остваривања њихових људских права и слобода, размене идеја и мишљења, 

неговања вредности демократског друштва,  унапређивања политичке, полне, 

међунационалне и верске толеранције и разумевања, као и очување 

националног идентитета српског народа и националних мањина. 

 

Закон утврђује да јавни медијски сервис може обављати и  комерцијалне 

делатности, као што су уступање права на јавно саопштавање радијских, 
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телевизијских или других медијских садржаја, објављивања огласних порука 

или другог облика аудио-визуелне комерцијалне комуникације (нпр. 

спонзорство, пласирање производа и др.), пружање интерактивних услуга које 

су у вези са медијским услугама или других интерактивних услуга, 

организовање јавног извођења музичких садржаја и других приредби које нису 

саставни део услуга јавног медијског сервиса, производња, давање у закуп и 

продаја фонограма и видеограма, пружање техничких услуга и изнајмљивање 

производних и других капацитета, и друге комерцијалне делатности које служе 

обављању основне делатности, ако се оне у мањем опсегу или уобичајено 

обављају уз ту делатност (пружање интелектуалних услуга, издавачка 

делатност и сл.). 

Законом је прецизирано (члан 4.) да се делатност јавног медијског сервиса 

заснива  на  следећим начелима: 

 

1. истинитост, непристрасност, потпуност и благовременост  информисања; 

2. институционална аутономија, а посебно независност уређивачке политике; 

3. независност од извора финансирања; 

4. самосталност у предлагању, утврђивању и спровођењу уређивачке 

концепције у оквиру овог закона; 

5. забрана сваког облика цензуре и незаконитог утицаја на рад јавних 

медијских сервиса,      њихових редакција и новинара; 

6. примена међународно признатих норми и принципа, а нарочито поштовање 

људских права и слобода, демократских вредности и институција и 

унапређивање културе јавног дијалога, поштовање приватности, 

достојанства, части и угледа и једнакости свих људи без обзира на њихова 

лична својства; 

7. пуно поштовање професионалних стандарда и кодекса; 

8. заштита националне, европске и опште културне баштине у програмима 

јавних медијских сервиса; 

9. подстицање стваралаштва и  слободног развоја личности; 

10. задовољавања потреба свих сегмената друштва у области јавног 

информисања.  

 

У обављању делатности (члан 5.) јавни медијски сервиси  уживају уређивачку 

независност, односно институционалну аутономију, нарочито у погледу 

програмске шеме, концепције и производње програма, уређивања и презентације 

вести и програма о актуелним догађајима, организације делатности, избора 

руководилаца, главних и одговорних уредника и запошљавања, набавке и продаје 

робе и услуга, управљања финансијским средствима, припреме и извршавања 

финансијског плана,  преговарања, односно припреме и потписивања правних аката 

који се односе на   пословање установа и избора заступника у правним пословима и 

у другим правним стварима. 

Јавни медијски сервис у односу према јавности (члан 6.) промовише и уважава 

интерес јавности и за своје деловање одговара јавности.  Одговорност јавног 

медијског сервиса према јавности, као и утицај јавности на његово деловање 

остварује се  посебно јавношћу поступка именовања органа јавног медијског 
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сервиса, који су дужни да заступају и штите интерес слушалаца и гледалаца, 

учешћем јавности у унапређивању радијског и телевизијског програма, обавезом 

јавног медијског сервиса да правовремено и истинито обавештава јавност о 

обављању своје делатности, о условима и начину пружања својих услуга и о 

другим питањима која се тичу обављања делатности за које су основани.  

Такође, одговорност јавног медијског сервиса према јавности се остварује и 

објављивањем планова рада и подношењем извештаја о раду јавности, 

регулаторном телу надлежном за електронске медије  и Народној скупштини, као и 

благовременим испуњавањем обавеза прописаних законом којим се уређује 

слободан приступ информацијама од јавног значаја. 

 

 

                Поглавље II. Програмске обавезе јавног медијског сервиса 

(члан 7-11.) 

 

Ово поглавље посвећено је  програмским обавезама јавног медијског сервиса, 

употреби језика и писма, независној продукцији и оглашавању. 

Програмске обавезе јавног медијског сервиса (члан 7.), дефинисане су у 18 

тачака. У остваривању јавног интереса у области јавног информисања, одређеног 

законом који уређује област јавног информисања и медија, јавни медијски сервис је 

дужан да обезбеди да програмски садржаји које производи и објављује буду у 

складу са прописаним обавезама. У првом плану, наглашава се да програмски 

садржаји треба да доприносе благовременом, потпуном, непристрасном и 

професионалном информисању грађана, поштовању основних људских права и 

слобода, демократских вредности и институција и унапређивању културе јавног 

дијалога, подстицању плурализма идеја и мишљења, као и задовољавању потреба у 

информисању свих делова друштва, без дискриминације. 

Ради извршавања обавеза у остваривању јавног интереса,  јавни медијски 

сервис дужан је (члан 8.) да уважава језичке и говорне стандарде, како већинског 

становништва тако, у одговарајућој сразмери, и националних мањина и етничких 

група на подручју на коме се програм емитује. Такође, да доприноси развоју 

медијске писмености, подстиче производњу домаћег документарног и играног 

програма, обезбеди коришћење и развој савремених техничко-технолошких 

стандарда у производњи и објављивању програма, сарађује са другим јавним 

медијским сервисима, као и обезбеди поштовање професионалних стандарда и 

етичких кодекса. 

У употреби језика и писма (члан 9.), јавни медијски сервис дужан је да у 

програмима користи српски језик и ћирилично писмо. Закон предвиђа да у 

програму који је намењен припадницима националних мањина и етничких група, 

није обавезна употреба српског језика, али се ови програми по потреби титлују на 

српски језик. Такође, употреба српског језика и ћириличног писма није обавезна ни 

ако се објављују филмови и друга аудио-визуелна дела у изворном облику,  

музичка дела с текстом који је писан на страном језику, ако су програми намењени 

учењу страног језика,  страним држављанима или грађанима Републике Србије који 

живе у иностранству, а који те програме не могу пратити на српском језику, као и 
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ако је у питању  веродостојност информације, документ или изјава у изворном 

облику. 

Одредбе посвећене независној продукцији (члан 10.) утврђују да јавни медијски 

сервис обезбеђује најмање 10% годишњег програмског времена, или најмање 10% 

годишњег програмског буџета, за аудио визуелна дела европске независне 

продукције, изузимајући време намењено за вести, спортске догађаје, игре, 

рекламе, телетекст и телевизијску продају. Предвиђено је да се тај удео достиже 

постепено, у складу са одредбама закона којим се уређује област електронских 

медија.  

Одредбе о оглашавању (члан 11.) прецизирају да се огласне поруке у свим 

програмима  јавног медијског сервиса могу  емитовати највише шест минута (или 

10%) у једном сату, осим ако није другачије одређено прописима који уређују 

област оглашавања, односно електронске медије. Удео оглашавања и тв продаје у 

програму јавног медијског сервиса  може износити највише 10% укупног дневног 

објављеног програма , мора бити препознатљиво одвојен од редовног програма, а 

јавни медијски сервис има право да одбије објављивање огласних порука ако је 

њихов садржај супротан програмским обавезама утврђеним законом и другим 

прописима којима се уређују огласне поруке.  

 

 

 

Поглавље III.Установе јавног медијског сервиса 

(члан 12-32.) 

 

Поглавље III тиче се: 1. статуса, програма и нових  медијских услуга, 2. органа  

јавног медијског сервиса и  3.статута јавног медијског сервиса. 

 1.Као и до сада, РТС и РТВ,  имају статус правног лица (члан 12.). 

  Законом је предвиђено да РТС производи и објављује аудио, односно 

аудио-визуелни медијски садржај на најмање два телевизијска и три радијска 

програма на територији Републике Србије, а РТВ исто толико програма на 

територији Аутономне покрајине Војводине. Такође, оба јавна сервиса производе и 

објављују медијске садржаје као електронско издање на интернету (члан.13.). 

  Нове медијске услуге и процедура њиховог увођења дефинисани су кроз 

девет тачака (члан14.). С циљем унапређења програмских садржаја, Нацрт 

предвиђа да јавни медијски сервис може започети пружање нове медијске услуге 

радија, телевизије или аудио, односно аудио-визуелне медијске услуге на захтев, 

ако се значајно разликује од услуга које  установа јавног медијског сервиса пружа, 

у погледу садржаја, облика техничке употребљивости, приступа или значајно 

другачије групе корисника којима је намењена. Након спроведене законске 

процедуре, Управни одбор јавног медијског сервиса доноси одлуку о увођењу нове 

медијске услуге.  

 Утврђено је да јавни медијски сервис стиче право да непосредно, на основу 

овог закона, пружа аудио-визуелне медијске услуге преко оператора електронске 

комуникационе мреже за земаљско емитовање, као и  других оператора који 

пружају услугу дистрибуције медијских садржаја (члан 15.). Услови дистрибуције 

регулишу се уговором, а јавни медијски сревис има право да му оператор 
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електронске комуникационе мреже за земаљско емитовање обезбеди квалитетан 

пријем  аналогног сигнала за најмање  90% становништва, односно дигиталног 

сигнала за најмање 95%  становништва на подручју на коме се пружа услуга јавног 

медијског сервиса, као и да му обезбеди капацитете мултиплекса за дистрибуцију 

програма и техничке услове за емитовање. 

 

2. Органи  јавног медијског сервиса су Управни одбор, генерални директор и 

Програмски савет (члан 16.). 

       Орган управљања јавног медијског сервиса је Управни одбор који има девет 

чланова (члан17.). Закон утврђује начин именовања, делокруг рада, престанак 

мандата и разрешење чланова Управног одбора (чл. 18-22), овлашћења генералног 

директора, именовање и трајање мандата, услови за именовање, престанак мандата 

и разрешење (чл. 23-27), као и улогу, састав, начин избора, рада и средства за рад 

Програмског савета (чл.28-31).  

        Чланове Програмског савета РТС  бира Управни одбор РТС (члан 29.), на 

основу предлога одбора Народне скупштине надлежног за област јавног 

информисања, док чланове Програмског савета РТВ-а бира Управни одбор РТВ-а, 

на предлог одбора Скупштине Аутономне покрајне Војводине надлежног за област 

јавног информисања. Начин рада и средства за рад Програмског савета ближе се 

уређује Статутом јавног медијског сервиса (члан 31.).  

 

3.  Статут јавног медијског сервиса (члан 32.) уређује унутрашњу организацију, 

начин рада јавног медијског сервиса и његових органа, планирање развоја, права и 

обавезе које имају делови јавног медијског сервиса и организационе целине, 

њихова организација и овлашћења у располагању средствима којима послују, 

расподела зарада, начин коришћења средстава, права и обавезе у стварању 

заједничких програма, права и обавезе новинара у обављању послова јавног 

информисања, као и друга питања значајна за делатност јавног медијског сервиса. 

  

Поглавље IV. Средства за рад и финансирање јавног медијског сервиса 

(члан 33-37.) 

 

        У овом поглављу (члан 33.)  дефинисано је да средства за рад јавних медијских 

сервиса чине непокретне и покретне ствари,  прибављена од оснивача, стечена 

куповином, пружањем услуга и продајом производа или прибављена из других 

извора. Средства која јавни медијски сервис користи су у својини Републике 

Србије, односно Аутономне покрајине Војводине. У вези са питањима стицања, 

оптерећивања или отуђивања средстава јавног медијског сервиса, примењују се 

одредбе закона којим се уређује јавна својина.  

  Јавни медисјки сервис одговара за обавезе целокупним својим средствима, а 

над њиме се не може спровести стечајни поступак (члан  34.). 

 У односу на претходни закон, уводи се нови начин финансирања делатности 

јавног медијског сервиса (члан 35. и 36.), који утврђује да се јавни медијски сервис 

финансира и из буџета Републике Србије. Остали извори прихода су радио-

телевизијска претплата, комерцијални приходи и други приходи предвиђени 

Статутом јавног сервиса.  Република Србија ће обезбезбедити стабилно и довољно  
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финансирање основне делатности јавнoг медијскoг сервиса, којим се гарантује 

независност његовог рада. Начин и услови обезбеђења тих средстава не смеју 

утицати на уређивачку независност и институционалну аутономију јавног 

медијског сервиса.  

  Средства из буџета Републике Србије (члан 37.) јавним медијским 

сервисима обезбеђују се за надокнаду ненаплаћених средстава радио-телевизијске 

претплате од енергетски заштићених купаца (корисник енергетске картице), у 

складу са прописима којима се уређује енергетика, односно социјална заштита. 

Такође, средства из буџета Републике Србије обезбеђују  и ако је наплата радио-

телевизијске претплате на годишњем нивоу испод 80%, у износу који одговара 

разлици између остварене и  наплате од 80%.  

   Закон  дефинише да се средства из буџета Републике Србије могу 

обезбеђивати и за развој нових технологија, дигитализацију архива, дигитализацију 

технолошке опреме и развој нових дистрибутивних сервиса у складу са 

могућностима које доноси дигитализација,  финансирање преласка са аналогног на 

дигитално емитовање телевизијског сигнала и промоцију дигитализације у 

Републици Србији и програме културног, научног и општеобразовног карактера 

којим се обезбеђује информисање и образовање грађана из домена културне 

баштине. 

 

 

Поглавље V. Ревизија 

(члан 38.) 

 

 Ово поглавље утврђује да обрачуни прихода и расхода и финансијски 

извештаји јавног медијског сервиса подлежу периодичној и годишњој ревизији 

интерног ревизора, као и годишњој ревизији од стране независног овлашћеног 

ревизора (члан 38.). 

Поглавље VI. Примена одредби другог закона 

(члан 39.) 

 

Предвиђено је да се на питања која се односе на јавни медијски сервис, а која 

нису регулисана одредбама овог закона, примењују одредбе закона којим се 

регулише област јавног информисања и електронских медија (члан 39.). 

            

 

Поглавље VII. Прелазне и завршне одредбе 

(члан 41-47.) 

  

Даном ступања на снагу овог закона, Радиодифузна установа Србије, односно 

Радиодифузна установа Војводине, настављају са радом као Јавна медијска 

установа „Радио телевизија Србије”, односно као Јавна медијска установа „Радио 

телевизија Војводине” (члан 40. став 1.). Лице именовано или бирано на основу 

одредби Закона о радиодифузији, наставља да обавља своју функцију до истека 

мандата на који је бирано, односно именовано (став 2.), а не може бити поново 

именовано на функцију, ако то није у складу са одредбама  закона (став 3.) 
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       Запослени у Радиодифузној установи Србије, односно Радиодифузној установи 

Војводине настављају са радом као запослени у Јавној медијској установи „Радио 

телевизија Србије”, односно као запослени у Јавној медијској установи „Радио 

телевизија Војводине” на пословима на којима су радили (члан 40. став 4.). 

      Оба јавна сервиса   дужна су да у року од три месеца, од дана ступања на снагу 

овог закона, ускладе своја акта са  његовим одредбама (члан 41.). Предвиђено је и 

да ће Влада Републике Србије у истом року решити питање располагања 

непокретностима и средствима емисионе инфраструктуре која користи РТВ на 

основу деобног биланса са РТС, а нису обухваћена Одлуком Владе Републике 

Србије о оснивању Јавног предузећа емисиона техника и везе (члан 42.). 

      Такође, обавеза Владе Републике Србије је да без одлагања, а најкасније у року 

од две године, обезбеди средства за обнову објекта и опреме Радио телевизије 

Србије који су уништени бомбардовањем 1999. године. Влада Републике Србије и  

Влада Аутономне покрајине Војводине дужне су да у истом року, споразумно 

обезбеде средства за обнову објеката и опреме Радио телевизије Војводине 

уништених бомбардовањем 1999. године или други одговарајући објекат (члан 43.) 

Влада Републике Србије дужна је да најкасније у року од шест месеци од 

дана ступања на снагу овог закона донесе одлуку о начину измирињу  дугова РТС-а 

и РТВ-а насталих до 14. августа 2013. године (члан 44.). 

Влада Републике Србије дужна је најкасније до 30. септембра 2014. године  

поднесе Народној скупштини Предлог закона о изменама и допунама овог закона  

који садржи одредбе које омогућавају свеобухватан и ефикасан начин 

финансирања јавног медијског сервиса из претплате, односно накнаде (члан 45. 

став 1.). 

Чланом 45. став 2. предвиђено је  да се јавни медијски сервис финансира из 

радио - телевизијске претплате, која се наплаћује у складу са одредбама  члана 81., 

82. и 83. Закона о радиодифузији («Службени гласник РС», бр. 42/02, 97/04, 76/05 , 

79/05 – други закон ,62/06, 85/05 и 41/09) најкасније до 31. децембра 2014.г. 

     Даном ступања на снагу овог закона престају да важе одредбе чланова  76. до 

80., чланова  84. до 94., као и чланови од 120. до 125,127. и 130., Закона о 

радиодифузији („Службени гласник РС”, бр. 42/02, 97/04, 76/05, 79/05-др.закон, 

62/06, 85/06 и 41/09).  

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

гласнику Републике Србије”.  
 

 

 

                  IV. Финансијска средства потребна за спровођење Закона 

 

    За спровођење овог закона биће потребно обезбедити додатна средстав у Буџету 

Републике Србије.  

 

 

 


