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НАЦРТ 
 

 

ЗАКОН 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМA ЗАКОНА О СТАНДАРДИЗАЦИЈИ 

 

 

Члан 1. 

 

             У Закону о стандардизацији („Службени гласник РС”, број 36/09), у члану 2. речи: 

„тач. 12) и 13)” замењују се речима: „тач. 16) и 17). ” 

 После става 1. додају се ст. 2. и 3. који гласе: 

„Овај закон се не примењује на гранске и интерне стандарде и сродне документе за 

производе, процесе и услуге у специфичним областима као што су области војне 

индустрије, одбране земље, железничког, ваздушног, речног и поморског саобраћаја, 

рачуноводствених услуга и друге, које за своје потребе могу доносити органи државне 

управе, привредна друштва и друга правна лица. 

„Посебним законом и другим прописима, могу се уредити доношење, означавање и 

примена стандарда и сродних докумената и друга питања од значаја за стандардизацију у 

областима из става 2. овог члана.” 

 

Члан 2. 

 

             Члан 3. мења се и гласи: 

„Члан 3. 

 

             Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење: 

 

1) стандардизација је скуп координираних активности на доношењу стандарда и 

сродних докумената; 

2) стандард је техничка спецификација коју је донело признато тело за 

стандардизацију за вишекратну или сталну употребу са којом усаглашеност производа, 

процеса и услуга није обавезна; 

3) међународни стандард је стандард који је донела међународна организација за 

стандардизацију; 

4) европски стандард је стандард који је донела европска организација за 

стандардизацију; 

5) хармонизовани стандард је европски стандард који је донет на основу захтева 

Европске комисије за примену у хармонизованом законодавству Европске уније и чија је 

ознака и назив објављен на одговарајућој листи хармонизованих стандарда у службеном 

гласилу Европске уније или на други начин;  

6) национални стандард је стандард који је донело национално тело за 

стандардизацију; 

7) српски стандард је стандард који је донело национално тело за стандардизацију 

у Републици Србији; 
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8) сродни документ је било која техничка спецификација коју је донела 

међународна или европска организација за стандардизацију, односно национално тело за 

стандардизацију, за вишекратну или сталну употребу и са којом усаглашеност производа, 

процеса и услуга није обавезна, а која не испуњава услове да буде донета као стандард; 

9) нацрт стандарда је техничка спецификација у вези са одређеним предметом 

стандардизације која се разматра за доношење и која се, у складу са поступком за 

доношење стандарда, након фаза припреме, ставља на јавну расправу или разматрање; 

10) техничка спецификација je документ који утврђује техничке захтеве које треба 

да испуни производ, процес или услуга и којим се утврђује најмање један од следећих 

елемената: 

- потребне карактеристике производа као што су ниво квалитета, перформансе, 

интероперабилност, заштита животне средине, заштита здравља и безбедности, као и 

димензије, укључујући захтеве примењиве на производ који се односе на назив под којим 

се он продаје, терминологију, симболе, испитивања и методе испитивања, паковање, 

означавање или обележавање и поступке оцењивања усаглашености; 

- методе производње и процеси који се користе за пољопривредне производе, 

производе намењене за људску и животињску исхрану и медицинске производе, као и 

методе производње и процесе који се односе на друге производе када они утичу на 

карактеристике производа; 

- потребне карактеристике за услуге, као што су ниво квалитета, перформансе, 

интероперабилност, заштита животне средине, заштита здравља и безбедности, 

укључујући захтеве примењиве на пружаоца услуге који се односе на податке које треба 

ставити на располагање примаоцу; 

- методе и критеријуми за оцењивање перформанси грађевинских производа. 

11) заинтересована страна је орган државне управе, привредно друштво, 

предузетник, организација потрошача, као и друго правно лице, предузетник или физичко 

лице које показује интерес за стандардизацију; 

12) консензус је начелна сагласност о било ком значајном питању, постигнута тако 

да се узму у обзир становишта свих заинтересованих страна и да се усагласе сви 

супротстављени ставови, при чему се под консензусом не подразумева једногласност у 

доношењу стандарда; 

13) доношење стандарда или сродног документа је скуп координираних 

активности које започињу усвајањем предлога за доношење стандарда или сродног 

документа, а завршавају се доношењем акта којим се проглашава да је стандард или 

сродни документ донет; 

14) оцењивање усаглашености производа, процеса и услуга са српским 

стандардима је активност којом се утврђује да ли су испуњени захтеви садржани у 

српским стандардима; 

15) национални знак усаглашености је ознака којом се, у складу са правилима 

националног тела за стандардизацију у Републици Србији, потврђује усаглашеност 

производа, процеса и услуга са српским стандардом; 

16) међународне организације за стандардизацију јесу организације у које се могу 

учланити одговарајућа национална тела за стандардизацију било које државе, и то: 

- Међународна организација за стандардизацију (ISO); 

- Међународна електротехничка комисија (IEC); 

- Међународна унија за телекомуникације (ITU). 
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17) европске организације за стандардизацију јесу организације у које се могу 

учланити одговарајућа национална тела за стандардизацију европских држава, и то: 

- Европски комитет за стандардизацију (CEN); 

- Европски комитет за стандардизацију у области електротехнике (CENELEC); 

- Европски институт за стандарде из области телекомуникација (ETSI). 

18) национално тело за стандардизацију је тело за стандардизацију које је 

основано и признато као национално тело, а које може бити члан одговарајуће 

међународне или европске организације за стандардизацију; 

19) јавна услуга у обављању послова стандардизације је услуга коју национално 

тело за стандардизацију у Републици Србији пружа заинтересованим странама, и то: 

- пружање информација о стандардима и сродним документима; 

- тумачење српских стандарда и сродних докумената; 

- пружање техничке и стручне помоћи за примену, односно испуњавање захтева 

српских стандарда и сродних докумената; 

- едукација и обучавање одржавањем семинара, курсева, радионица и организовање 

учешћа на конференцијама, саветовањима и другим стручним скуповима.” 

 

Члан 3. 

 

            У члану 6. став 1. мења се и гласи: 

            „Институт за стандардизацију Србије (у даљем тексту: Институт) је једино 

национално тело за стандардизацију у Републици Србији.” 

             После става 1. додају се нови ст. 2. и 3. који гласе: 

 „ Оснивач Института је Република Србија, за коју оснивачка права врши Влада, у 

складу са законом. 

  Министарство надлежно за послове стандардизације даје, међународним и другим 

организацијама, обавештења и информације о националном телу за стандардизацију у 

Републици Србији, у складу са посебним прописом.” 

 Досадашњи ст. 2. 3. и 4. постају ст. 4, 5. и 6. 

            После става 6. додаје се став 7. који гласи. 

„На права, обавезе, одговорности, зараде, накнаде и друга примања директора и 

запослених у Институту, примењују се општи прописи о раду.” 

                  

Члан 4. 

 

             У члану 7. став 1. после тачке 15) додају се нове тач. 16) и 17) које гласе: 

„16) пружа стручну помоћ за примену односно испуњавање захтева српских 

стандарда; 

   17) послове сертификације, као што су сертификација система менаџмента, особа и  

производа;” 

            Досадашња тачка 16) постаје тачка 18). 

            У ставу 2. речи: „тач.1), 2), 4), 8), 13), 14) и 15)” замењују се речима: „тач.1), 2), 4), 

8), 13), 14), 15) и 16)”. 

             После става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 

            „Послове из тач. 16) и 17) Институт не обавља за потребе истог правног субјекта.” 

            Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 4. и 5. 
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Члан 5. 

 

            У члану 8. став 4. мења се и гласи: 

            „Члан Института има право на посебан попуст код куповине стандарда, сродних 

докумената и других публикација и плаћања за непосредно пружене јавне услуге које 

Институт пружа у обављању послова стандардизације, као и на друге погодности у складу 

са одлуком о оснивању и статутом Института.” 

 

Члан 6. 

 

            У члану 9. став 1. речи: „Института обезбеђују се” замењују се речима: „Институт 

обезбеђује”. 

             У члану 9. став 1. тач.1) и 3) мењају се и гласе: 

„1) из прихода које оствари наплатом чланарина; 

  3) из прихода које оствари пружањем јавних услуга;” 

 

Члан 7. 

 

            Члан 12. мења се и гласи: 

„Члан 12. 

 

             Српски стандарди доносе се и објављују у складу са овим законом и правилима 

Института која су усклађена са правилима међународних и европских организација за 

стандардизацију и Кодексом добре праксе за израду, доношење и примену стандарда из 

Споразума о техничким препрекама трговини Светске трговинске организације. 

             Динамика доношења стандарда, као и друга питања од значаја за рад и 

финансирање Института утврђују се годишњим програмом рада чији је саставни део  

финансијски  план.    

 Садржина годишњег програма рада ближе се уређује Одлуком о оснивању и 

Статутом Института. 

 Српски стандарди доносе се на основу плана доношења стандарда који се утврђује 

најмање једанпут годишње и који је јавно доступан. 

 План доношења српских стандарда садржи информацију о броју европских и 

међународних стандарда за које се, на основу доступних података европских и 

међународних организација за стандардизацију, очекује да ће их Институт преузети у 

систем националне стандардизације као и динамику израде и доношења српских 

стандарда који нису настали идентичним или еквивалентним преузимањем међународних 

или европских стандарда. 

            Садржина плана из става 5. овог члана, ближе се уређује одлуком о оснивању. 

            Као основа за доношење српских стандарда користе се по правилу међународни, 

односно европски стандарди и сродни документи. У случају да у одређеној области не 

постоји међународни односно европски стандард и сродни документ или је важећи 

међународни односно европски стандард неодговарајући, као основа се могу користити 

национални стандарди и сродни документи других држава или се могу доносити изворни 

српски стандарди и сродни документи. 
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            Обавештење о покретању поступка за доношење српског стандарда, а када је то 

неопходно и за доношење сродног документа, као и обавештење о стављању нацрта 

стандарда или сродног документа, на јавну расправу, Институт објављује у свом гласилу и 

обезбеђује свим заинтересованим странама приступ тим нацртима стандарда и сродних 

документа. 

            Институт омогућава учешће свим заинтересованим странама у активностима на 

доношењу стандарда и сродних докумената. 

             Заинтересоване стране које нису у могућности да равноправно учествују у 

стандардизацији (мала и средња привредна друштва и предузетници, удружења 

потрошача, невладине организације, итд) Институт посебно подстиче да учествују у 

активностима из става 9. овог члана тако што им олакшава приступ тим активностима и 

стандардима. 

            Начин учешћа свих заинтересованих страна у активностима на доношењу 

стандарда и сродних докумената, као и начин подстицања заинтересованих страна из 

става 10. овог члана ближе се уређује интерним актом Института.” 

 

Члан 8. 

 

            Члан 13. мења се и гласи: 

„Члан 13. 

 

             Акт којим се проглашава да је стандард или сродни документ донет, као и акт о 

повлачењу српског стандарда или сродног документа доноси директор Института. 

             Информација о доношењу и повлачењу српских стандарда и сродних докумената 

са датумом доношења и бројем акта из става 1. овог члана, објављује се у гласилу 

Института и на интернет страници Института.” 

 

Члан 9. 

 

            У члану 15. став 2. речи: „став 2.”, замењују се речима: „став 7.” 

            У члану 15. после става 2. додаје се став 3. који гласи: 

            „Одредбе ст. 1 и 2. овог члана, сходно се примењују и на сродне документе.” 

 

Члан 10. 

 

            У члану 17. став 2. мења се и гласи: 

             „Изузетно од става 1. овог члана, ако се технички и други пропис позива на 

стандард тако да је испуњавање захтева тог стандарда једини начин да се постигне 

усаглашеност са захтевима из тог прописа, такав стандард се примењује као технички 

односно други пропис.” 

            После става 2. додају се ст. 3. и 4. који гласе: 

            „Технички и други пропис се не може позвати на стандард из става 2. овог члана 

ако тај стандард није, у смислу овог закона, донет као српски стандард. 

Изузетно ако се у техничком или другом пропису Европске уније, чија су начела и 

битни захтеви преузети прописом из става 3. овог члана у складу са националним 

програмом којим се  усвајају правне тековине Европске уније, врши позивање на европски 
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или међународни стандард који у истој  верзији није преузет као српски стандард, пропис 

из став 3. овог члана се може позвати на европски или међународни стандард.” 

 

Члан 11. 

 

            У члану 21. став 2. мења се и гласи: 

            „Одлука о оснивању Института за стандардизацију Србије („Службени гласник 

РС”, бр. 16/07 и 88/09) ускладиће се са одредбама овог закона у року од шест месеци од 

дана његовог ступања на снагу.” 

 

Члан 12. 

 

            Члан 24. мења се и гласи: 

        „До доношења подзаконског прописа из члана 6. став 3. и члана 7. став 5. овог 

закона примењује се Уредба о поступку пријављивања и начину информисања који се 

односе на техничке прописе, оцењивање усаглашености и стандарде („Службени гласник 

РС”, број 45/10).  

        Влада ће пропис из члана 6. став 3. и члана 7. став 5. овог закона донети у року од 

годину дана од дана ступања на снагу овог закона.”  

 

Члан 13. 

 

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

Републике Србије”. 
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V.     ОДРЕДБЕ ЗАКОНА КОЈЕ СУ МЕЊАНЕ 
 

Члан 2. 
 

Овај закон се примењује на стандарде и сродне документе које доноси и 
објављује национално тело за стандардизацију у Републици Србији, као и на 
међународне стандарде и сродне документе признатих међународних и европских 
организација за стандардизацију из члана 3. тач. 12) и 13)

ОВАЈ ЗАКОН СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ НА ГРАНСКЕ И ИНТЕРНЕ СТАНДАРДЕ 
И СРОДНЕ ДОКУМЕНТЕ ЗА ПРОИЗВОДЕ, ПРОЦЕСЕ И УСЛУГЕ У 
СПЕЦИФИЧНИМ ОБЛАСТИМА КАО ШТО СУ ОБЛАСТИ ВОЈНЕ ИНДУСТРИЈЕ, 
ОДБРАНЕ ЗЕМЉЕ, ЖЕЛЕЗНИЧКОГ, ВАЗДУШНОГ, РЕЧНОГ И ПОМОРСКОГ 
САОБРАЋАЈА, РАЧУНОВОДСТВЕНИХ УСЛУГА И ДРУГЕ, КОЈЕ ЗА СВОЈЕ 
ПОТРЕБЕ МОГУ ДОНОСИТИ ОРГАНИ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ, ПРИВРЕДНА 
ДРУШТВА И ДРУГА ПРАВНА ЛИЦА. 

 „ТАЧ. 15) И 16)” овог закона 
који представљају основу за доношење српских стандарда.  

ПОСЕБНИМ ЗАКОНОМ И ДРУГИМ ПРОПИСИМА, МОГУ СЕ УРЕДИТИ 
ДОНОШЕЊЕ, ОЗНАЧАВАЊЕ И ПРИМЕНА СТАНДАРДА И СРОДНИХ 
ДОКУМЕНАТА И ДРУГА ПИТАЊА ОД ЗНАЧАЈА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ У 
ОБЛАСТИМА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА. 

 
 

Члан 3. 
 

 Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење: 
1) стандардизација је скуп координираних активности на доношењу стандарда и 

сродних докумената; 

2) СТАНДАРД ЈЕ ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА КОЈУ ЈЕ ДОНЕЛО 
ПРИЗНАТО ТЕЛО ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ ЗА ВИШЕКРАТНУ ИЛИ СТАЛНУ 
УПОТРЕБУ СА КОЈОМ УСАГЛАШЕНОСТ ПРОИЗВОДА, ПРОЦЕСА И УСЛУГА 
НИЈЕ ОБАВЕЗНА; 

2) стaндард је јавно доступан документ, утврђен консензусом и донет од 
признатог тела, у коме се за општу и вишекратну употребу утврђују правила, захтеви, 
карактеристике, упутства, препоруке или смернице за активности или њихове 
резултате, ради постизања оптималног нивоа уређености у одређеној области у односу 
на постојеће или могуће проблеме; 

3) међународни стандард је стандард који је донела међународна организација 
за стандардизацију; 

4) европски стандард је стандард који је донела европска организација за 
стандардизацију; 

5) ХАРМОНИЗОВАНИ СТАНДАРД ЈЕ ЕВРОПСКИ СТАНДАРД КОЈИ ЈЕ 
ДОНЕТ НА ОСНОВУ ЗАХТЕВА ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИМЕНУ У 
ХАРМОНИЗОВАНОМ ЗАКОНОДАВСТВУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И ЧИЈА ЈЕ ОЗНАКА 
И НАЗИВ ОБЈАВЉЕН НА ОДГОВАРАЈУЋОЈ ЛИСТИ ХАРМОНИЗОВАНИХ 
СТАНДАРДА У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСИЛУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ИЛИ НА ДРУГИ 
НАЧИН;  
           5)

           

6) НАЦИОНАЛНИ СТАНДАРД ЈЕ СТАНДАРД КОЈИ ЈЕ ДОНЕЛО 
НАЦИОНАЛНО ТЕЛО ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ; 

5) 7) српски стандард је стандард који је донело национално тело за 
стандардизацију у Републици Србији; 
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 6) сродни документ је документ (нпр. техничка спецификација, технички 
извештај, упутство) који је донела међународна или европска организација за 
стандардизацију, односно национално тело за стандардизацију у Републици Србији и 
који је доступан јавности, а не испуњава услове да буде донет као српски стандард;  

6)

9) НАЦРТ СТАНДАРДА ЈЕ ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА У ВЕЗИ СА 
ОДРЕЂЕНИМ ПРЕДМЕТОМ СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ КОЈА СЕ РАЗМАТРА ЗА 
ДОНОШЕЊЕ И КОЈА СЕ, У СКЛАДУ СА ПОСТУПКОМ ЗА ДОНОШЕЊЕ 
СТАНДАРДА, НАКОН ФАЗА ПРИПРЕМЕ, СТАВЉА НА ЈАВНУ РАСПРАВУ ИЛИ 
РАЗМАТРАЊЕ; 

 8) СРОДНИ ДОКУМЕНТ ЈЕ БИЛО КОЈА ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
КОЈУ ЈЕ ДОНЕЛА МЕЂУНАРОДНА ИЛИ ЕВРОПСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА 
СТАНДАРДИЗАЦИЈУ, ОДНОСНО НАЦИОНАЛНО ТЕЛО ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ, 
ЗА ВИШЕКРАТНУ ИЛИ СТАЛНУ УПОТРЕБУ И СА КОЈОМ УСАГЛАШЕНОСТ 
ПРОИЗВОДА, ПРОЦЕСА И УСЛУГА НИЈЕ ОБАВЕЗНА, А КОЈА НЕ ИСПУЊАВА 
УСЛОВЕ ДА БУДЕ ДОНЕТА КАО СТАНДАРД; 

10) ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА JE ДОКУМЕНТ КОЈИ УТВРЂУЈЕ 
ТЕХНИЧКЕ ЗАХТЕВЕ КОЈЕ ТРЕБА ДА ИСПУНИ ПРОИЗВОД, ПРОЦЕС ИЛИ 
УСЛУГА И КОЈИМ СЕ УТВРЂУЈЕ НАЈМАЊЕ ЈЕДАН ОД СЛЕДЕЋИХ 
ЕЛЕМЕНАТА: 

- ПОТРЕБНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОИЗВОДА КАО ШТО СУ НИВО 
КВАЛИТЕТА, ПЕРФОРМАНСЕ, ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТ, ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ, ЗАШТИТА ЗДРАВЉА И БЕЗБЕДНОСТИ, КАО И ДИМЕНЗИЈЕ, 
УКЉУЧУЈУЋИ ЗАХТЕВЕ ПРИМЕЊИВЕ НА ПРОИЗВОД КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА 
НАЗИВ ПОД КОЈИМ СЕ ОН ПРОДАЈЕ, ТЕРМИНОЛОГИЈУ, СИМБОЛЕ, 
ИСПИТИВАЊА И МЕТОДЕ ИСПИТИВАЊА, ПАКОВАЊЕ, ОЗНАЧАВАЊЕ ИЛИ 
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ И ПОСТУПКЕ ОЦЕЊИВАЊА УСАГЛАШЕНОСТИ; 

- МЕТОДЕ ПРОИЗВОДЊЕ И ПРОЦЕСИ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЕ, ПРОИЗВОДЕ НАМЕЊЕНЕ ЗА ЉУДСКУ И 
ЖИВОТИЊСКУ ИСХРАНУ И МЕДИЦИНСКЕ ПРОИЗВОДЕ, КАО И МЕТОДЕ 
ПРОИЗВОДЊЕ И ПРОЦЕСЕ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ДРУГЕ ПРОИЗВОДЕ КАДА 
ОНИ УТИЧУ НА КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОИЗВОДА; 

- ПОТРЕБНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗА УСЛУГЕ, КАО ШТО СУ НИВО 
КВАЛИТЕТА, ПЕРФОРМАНСЕ, ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТ, ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ, ЗАШТИТА ЗДРАВЉА И БЕЗБЕДНОСТИ, УКЉУЧУЈУЋИ ЗАХТЕВЕ 
ПРИМЕЊИВЕ НА ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ПОДАТКЕ КОЈЕ 
ТРЕБА СТАВИТИ НА РАСПОЛАГАЊЕ ПРИМАОЦУ; 

- МЕТОДЕ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПЕРФОРМАНСИ 
ГРАЂЕВИНСКИХ ПРОИЗВОДА. 

7) 11) заинтересована страна је орган државне управе, привредно друштво, 
предузетник, организација потрошача и друго правно или физичко лице које показује 
интерес за стандардизацију; 

8) 12) консензус је начелна сагласност о било ком значајном питању, 
постигнута тако да се узму у обзир становишта свих заинтересованих страна и да се 
усагласе сви супротстављени ставови, при чему се под консензусом не подразумева 
једногласност у доношењу стандарда; 

9) 13) доношење стандарда или сродног документа је скуп координираних 
активности које започињу усвајањем предлога за доношење стандарда или сродног 
документа, а завршавају се доношењем акта којим се проглашава да је стандард или 
сродни документ донет; 
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10) 14) оцењивање усаглашености производа, процеса и услуга са српским 
стандардима је активност којом се утврђује да ли су испуњени захтеви садржани у 
српским стандардима; 

11) 15) национални знак усаглашености је ознака којом се, у складу са 
правилима националног тела за стандардизацију у Републици Србији, потврђује 
усаглашеност производа, процеса и услуга са српским стандардом;  

12)

-   Међународна организација за стандардизацију (ISO); 

 16) међународне организације за стандардизацију јесу организације у које 
се могу учланити одговарајућа национална тела за стандардизацију било које државе, и 
то: 

-   Међународна електротехничка комисија (IEC); 
- Међународна унија за телекомуникације, Сектор за стандардизацију 

телекомуникација (ITU); 
    13)

- Европски комитет за стандардизацију (CEN); 

 17) европске организације за стандардизацију јесу организације у које се могу 
учланити одговарајућа национална тела за стандардизацију европских држава, и то: 

- Европски комитет за стандардизацију у области електротехнике (CENELEC); 
- Европски институт за стандарде из области телекомуникација (ETSI). 

 
18) НАЦИОНАЛНО ТЕЛО ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ ЈЕ ТЕЛО ЗА 

СТАНДАРДИЗАЦИЈУ КОЈЕ ЈЕ ОСНОВАНО И ПРИЗНАТО КАО НАЦИОНАЛНО 
ТЕЛО,  А КОЈЕ МОЖЕ БИТИ ЧЛАН ОДГОВАРАЈУЋЕ МЕЂУНАРОДНЕ ИЛИ 
ЕВРОПСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ; 

19) ЈАВНА УСЛУГА У ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ ЈЕ 
УСЛУГА КОЈУ НАЦИОНАЛНО ТЕЛО ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ У РЕПУБЛИЦИ 
СРБИЈИ ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ СТРАНАМА, И ТО: 

- ПРУЖАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА О СТАНДАРДИМА И СРОДНИМ 
ДОКУМЕНТИМА; 
- ТУМАЧЕЊЕ СРПСКИХ СТАНДАРДА И СРОДНИХ ДОКУМЕНАТА; 
- ПРУЖАЊЕ ТЕХНИЧКЕ И СТРУЧНЕ ПОМОЋИ ЗА ПРИМЕНУ, ОДНОСНО 
ИСПУЊАВАЊЕ ЗАХТЕВА СРПСКИХ СТАНДАРДА И СРОДНИХ 
ДОКУМЕНАТА; 
-  ЕДУКАЦИЈА И ОБУЧАВАЊЕ ОДРЖАВАЊЕМ СЕМИНАРА, КУРСЕВА, 
РАДИОНИЦА И ОРГАНИЗОВАЊЕ УЧЕШЋА НА КОНФЕРЕНЦИЈАМА, 
САВЕТОВАЊИМА И ДРУГИМ СТРУЧНИМ СКУПОВИМА. 

 
Члан 6. 

 

ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ СРБИЈЕ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: 
ИНСТИТУТ) ЈЕ ЈЕДИНО НАЦИОНАЛНО ТЕЛО ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ У 
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ. 

Ради остваривања циљева из члана 5. овог закона, Влада ће одлуком основати 
Институт за стандардизацију Србије (у даљем тексту: Институт), као национално тело 
за стандардизацију у Републици Србији. 

  ОСНИВАЧ ИНСТИТУТА ЈЕ РЕПУБЛИКА СРБИЈА, ЗА КОЈУ ОСНИВАЧКА 
ПРАВА ВРШИ ВЛАДА, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ. 

МИНИСТАРСТВО НАДЛЕЖНО ЗА ПОСЛОВЕ СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ ДАЈЕ, 
МЕЂУНАРОДНИМ И ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, ОБАВЕШТЕЊА И 
ИНФОРМАЦИЈЕ О НАЦИОНАЛНОМ ТЕЛУ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ У 
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, У СКЛАДУ СА ПОСЕБНИМ ПРОПИСОМ. 
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Институт је установа која се уписује у судски регистар. 
Средства којима послује Институт су у државној својини.  
 На питања оснивања, организације и рада Института, која нису посебно уређена 

овим законом, примењују се одредбе закона којим се уређују јавне службе.  
„НА ПРАВА, ОБАВЕЗЕ, ОДГОВОРНОСТИ, ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ И ДРУГА 

ПРИМАЊА ДИРЕКТОРА И ЗАПОСЛЕНИХ У ИНСТИТУТУ, ПРИМЕЊУЈУ СЕ 
ОПШТИ ПРОПИСИ О РАДУ.”                  

 
 

Члан 7. 
 

 Институт обавља следеће послове: 
1) доноси, објављује, преиспитује и повлачи српске стандарде, у складу са 

правилима Института; 
2) даје тумачење српских стандарда, као и тумачење примене српских 

стандарда, на захтев заинтересоване стране; 
3) обезбеђује усаглашеност српских стандарда са међународним и европским 

стандардима; 
4) води регистар донетих и повучених српских стандарда, у складу са 

правилима Института; 
5) учествује у изради и преиспитивању међународних и европских стандарда, у 

областима које су од интереса за Републику Србију; 
6) сарађује са међународним и европским организацијама за стандардизацију и 

националним телима за стандардизацију држава потписница одговарајућих споразума 
из области стандардизације; 

7) извршава задатке у вези са стандардизацијом, у складу са обавезама из 
потврђених међународних споразума чији је потписник Република Србија; 

8) обезбеђује доступност јавности донетих и повучених српских стандарда, 
публикација, као и стандарда и публикација одговарајућих међународних, европских и 
националних тела за стандардизацију и врши њихову продају; 

9) доставља обавештење, на захтев органа државне управе, о томе да ли је у 
области која се уређује техничким прописом донет одговарајући српски стандард или 
предстоји његово доношење, односно да ли постоји одговарајући међународни или 
европски стандард; 

10) делује као информативни центар за стандарде, за информисање и 
обавештавање о стандардима, у складу са захтевима предвиђеним у одговарајућим 
међународним споразумима и обавезама које произлазе из чланства у одговарајућим 
међународним и европским организацијама за стандардизацију; 

11) представља и заступа интересе стандардизације у Републици Србији у 
међународним и европским организацијама за стандардизацију; 

12) одобрава употребу националног знака усаглашености са српским 
стандардима, у складу са правилима Института;  

13) доноси правила на основу којих се доносе, објављују, преиспитују и 
повлаче српски стандарди;  

14) поверава заинтересованим странама, у складу са својим правилима, израду 
предлога српских стандарда у специфичним областима; 

15) промовише примену српских стандарда;  
16) обавља и друге послове из области стандардизације, у складу са законом и 

одлуком о оснивању.  
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  16) ПРУЖА СТРУЧНУ ПОМОЋ ЗА ПРИМЕНУ ОДНОСНО ИСПУЊАВАЊЕ 
ЗАХТЕВА СРПСКИХ СТАНДАРДА; 
     17) ПОСЛОВЕ СЕРТИФИКАЦИЈЕ, КАО ШТО СУ СЕРТИФИКАЦИЈА 
СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА, ОСОБА И  ПРОИЗВОДА; 

16)

  Послови које обавља Институт из става 1.

 18) обавља и друге послове из области стандардизације, у складу са 
законом и одлуком о оснивању. 

 тач. 1), 2), 4), 8), 13), 14) и 15)  

          ПОСЛОВЕ ИЗ ТАЧ. 16) И 17) ИНСТИТУТ НЕ ОБАВЉА ЗА ПОТРЕБЕ ИСТОГ 
ПРАВНОГ СУБЈЕКТА. 

ТАЧ.1), 2), 4), 8), 13), 14), 15) И 16) овог члана односе се и на сродне документе.  

           Послове из става 1. овог члана Институт не обавља ради стицања добити. 
Начин информисања и обавештавања из става 1. тачка 10) овог члана уређује се 

прописом који доноси Влада. 
 

 
Члан 8. 

 
Чланови Института могу бити привредна друштва, друга правна лица или 

предузетници, који су основани по прописима Републике Србије, као и физичка лица 
која су држављани Републике Србије.  

Чланство у Институту је добровољно. 
Члан Института има право да учествује у раду органа Института и управљању 

Институтом у складу са овим законом, одлуком о оснивању и статутом Института. 

            ЧЛАН ИНСТИТУТА ИМА ПРАВО НА ПОСЕБАН ПОПУСТ КОД КУПОВИНЕ 
СТАНДАРДА, СРОДНИХ ДОКУМЕНАТА И ДРУГИХ ПУБЛИКАЦИЈА И 
ПЛАЋАЊА ЗА НЕПОСРЕДНО ПРУЖЕНЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ КОЈЕ ИНСТИТУТ 
ПРУЖА У ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ, КАО И НА ДРУГЕ 
ПОГОДНОСТИ У СКЛАДУ СА ОДЛУКОМ О ОСНИВАЊУ И СТАТУТОМ 
ИНСТИТУТА. 

Члан Института има право на посебан попуст код: куповине стандарда, сродних 
докумената и других публикација; плаћања накнаде за друге услуге које врши Институт 
у обављању послова стандардизације; плаћања накнаде за учешће на семинарима, 
конференцијама, саветовањима и другим стручним скуповима које Институт организује 
самостално или у сарадњи са другим правним лицима и организацијама, као и на друге 
погодности у складу са одлуком о оснивању и статутом Института. 

Члан Института има обавезу да плаћа чланарину, учествује у остваривању 
циљева, програма и планова Института, промовише примену српских стандарда и 
сродних докумената, у складу са одлуком о оснивању и статутом Института. 

Права и обавезе члана Института, начин стицања и престанка статуса члана 
Института, критеријуми за утврђивање висине чланарине, као и критеријуми за 
утврђивање посебног попуста из става 4. овог члана, ближе се уређују одлуком о 
оснивању и статутом Института.  

 
Члан 9. 

 
Средства за рад Института обезбеђују се

1) 
 ИНСТИТУТ ОБЕЗБЕЂУЈЕ: 

наплатом чланарине 
1) ИЗ ПРИХОДА КОЈЕ ОСТВАРИ НАПЛАТОМ ЧЛАНАРИНА; 

; 

2) продајом српских стандарда, сродних докумената и других публикација; 
3) наплатом услуга; 
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3) ИЗ ПРИХОДА КОЈЕ ОСТВАРИ ПРУЖАЊЕМ ЈАВНИХ УСЛУГА; 
4) из буџета Републике Србије;  
5) из других извора, у складу са законом. 

Потребна средства за рад утврђују се годишњим програмом рада Института, у 
складу са одлуком о оснивању. 

Средства за чланарине Института у европским и међународним организацијама 
за стандардизацију, која се утврђују годишњим програмом рада Института, обезбеђују 
се из буџета Републике Србије. 

  
Члан 12. 

 
Српски стандарди доносе се и објављују у складу са овим законом и правилима 

Института која су усклађена са правилима међународних и европских организација за 
стандардизацију и Кодексом добре праксе за израду, доношење и примену стандарда из 
Споразума о техничким препрекама трговини Светске трговинске организације. 
 ДИНАМИКА ДОНОШЕЊА СТАНДАРДА, КАО И ДРУГА ПИТАЊА ОД 
ЗНАЧАЈА ЗА РАД И ФИНАНСИРАЊЕ ИНСТИТУТА УТВРЂУЈУ СЕ ГОДИШЊИМ 
ПРОГРАМОМ РАДА ЧИЈИ ЈЕ САСТАВНИ ДЕО  ФИНАНСИЈСКИ  ПЛАН.    
 САДРЖИНА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА БЛИЖЕ СЕ УРЕЂУЈЕ 
ОДЛУКОМ О ОСНИВАЊУ И СТАТУТОМ ИНСТИТУТА. 
 СРПСКИ СТАНДАРДИ ДОНОСЕ СЕ НА ОСНОВУ ПЛАНА ДОНОШЕЊА 
СТАНДАРДА КОЈИ СЕ УТВРЂУЈЕ НАЈМАЊЕ ЈЕДАНПУТ ГОДИШЊЕ И КОЈИ ЈЕ 
ЈАВНО ДОСТУПАН. 
  ПЛАН ДОНОШЕЊА СРПСКИХ СТАНДАРДА САДРЖИ ИНФОРМАЦИЈУ О 
БРОЈУ ЕВРОПСКИХ И МЕЂУНАРОДНИХ СТАНДАРДА ЗА КОЈЕ СЕ, НА ОСНОВУ 
ДОСТУПНИХ ПОДАТАКА ЕВРОПСКИХ И МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА 
СТАНДАРДИЗАЦИЈУ, ОЧЕКУЈЕ ДА ЋЕ ИХ ИНСТИТУТ ПРЕУЗЕТИ У СИСТЕМ 
НАЦИОНАЛНЕ СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ КАО И ДИНАМИКУ ИЗРАДЕ И 
ДОНОШЕЊА СРПСКИХ СТАНДАРДА КОЈИ НИСУ НАСТАЛИ ИДЕНТИЧНИМ 
ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНИМ ПРЕУЗИМАЊЕМ МЕЂУНАРОДНИХ ИЛИ ЕВРОПСКИХ 
СТАНДАРДА. 
             САДРЖИНА ПЛАНА ИЗ СТАВА 5. ОВОГ ЧЛАНА, БЛИЖЕ СЕ УРЕЂУЈЕ 
ОДЛУКОМ О ОСНИВАЊУ. 

              КАО ОСНОВА ЗА ДОНОШЕЊЕ СРПСКИХ СТАНДАРДА КОРИСТЕ СЕ ПО 
ПРАВИЛУ МЕЂУНАРОДНИ, ОДНОСНО ЕВРОПСКИ СТАНДАРДИ И СРОДНИ 
ДОКУМЕНТИ. У СЛУЧАЈУ ДА У ОДРЕЂЕНОЈ ОБЛАСТИ НЕ ПОСТОЈИ 
МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСНО ЕВРОПСКИ СТАНДАРД И СРОДНИ ДОКУМЕНТ ИЛИ 
ЈЕ ВАЖЕЋИ МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСНО ЕВРОПСКИ СТАНДАРД 
НЕОДГОВАРАЈУЋИ, КАО ОСНОВА СЕ МОГУ КОРИСТИТИ НАЦИОНАЛНИ 
СТАНДАРДИ И СРОДНИ ДОКУМЕНТИ ДРУГИХ ДРЖАВА ИЛИ СЕ МОГУ 
ДОНОСИТИ ИЗВОРНИ СРПСКИ СТАНДАРДИ И СРОДНИ ДОКУМЕНТИ. 

     Као основа за доношење српских стандарда користе се, по правилу, 
међународни стандарди и сродни документи. У случају да у одређеној области не 
постоји међународни стандард или је важећи међународни стандард неодговарајући, 
као основа се могу користити европски или национални стандарди и сродни документи 
других држава. 

 Институт у свом гласилу објављује обавештење о покретању поступка за 
доношење српског стандарда, а када је то неопходно и за сродни документ, као и 
обавештење о стављању стандарда, односно сродног документа на јавну расправу. 
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             ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ДОНОШЕЊЕ СРПСКОГ 
СТАНДАРДА, А КАДА ЈЕ ТО НЕОПХОДНО И ЗА ДОНОШЕЊЕ СРОДНОГ 
ДОКУМЕНТА, КАО И ОБАВЕШТЕЊЕ О СТАВЉАЊУ НАЦРТА СТАНДАРДА ИЛИ 
СРОДНОГ ДОКУМЕНТА, НА ЈАВНУ РАСПРАВУ, ИНСТИТУТ ОБЈАВЉУЈЕ У 
СВОМ ГЛАСИЛУ И ОБЕЗБЕЂУЈЕ СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ СТРАНАМА 
ПРИСТУП ТИМ НАЦРТИМА СТАНДАРДА И СРОДНИХ ДОКУМЕНТА. 
             ИНСТИТУТ ОМОГУЋАВА УЧЕШЋЕ СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ 
СТРАНАМА У АКТИВНОСТИМА НА ДОНОШЕЊУ СТАНДАРДА И СРОДНИХ 
ДОКУМЕНАТА. 
             ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ СТРАНЕ КОЈЕ НИСУ У МОГУЋНОСТИ ДА 
РАВНОПРАВНО УЧЕСТВУЈУ У СТАНДАРДИЗАЦИЈИ (МАЛА И СРЕДЊА 
ПРИВРЕДНА ДРУШТВА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ, УДРУЖЕЊА ПОТРОШАЧА, 
НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, ИТД.) ИНСТИТУТ ПОСЕБНО ПОДСТИЧЕ ДА 
УЧЕСТВУЈУ У АКТИВНОСТИМА ИЗ СТАВА 9. ОВОГ ЧЛАНА ТАКО ШТО ИМ 
ОЛАКШАВА ПРИСТУП ТИМ АКТИВНОСТИМА И СТАНДАРДИМА. 
             НАЧИН УЧЕШЋА СВИХ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА У 
АКТИВНОСТИМА НА ДОНОШЕЊУ СТАНДАРДА И СРОДНИХ ДОКУМЕНАТА, 
КАО И НАЧИН ПОДСТИЦАЊА ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА ИЗ СТАВА 10. 
ОВОГ ЧЛАНА БЛИЖЕ СЕ УРЕЂУЈЕ ИНТЕРНИМ АКТОМ ИНСТИТУТА. 

 
Члан 13. 

Акт којим се проглашава да је стандард или сродни документ донет, као и акт о 
повлачењу српског стандарда или сродног документа доноси надлежни орган 
Института, у форми решења, у складу са одлуком о оснивању. 

Решење из става 1. овог члана објављује се у "Службеном гласнику Републике 
Србије". 

            АКТ КОЈИМ СЕ ПРОГЛАШАВА ДА ЈЕ СТАНДАРД ИЛИ СРОДНИ 
ДОКУМЕНТ ДОНЕТ, КАО И АКТ О ПОВЛАЧЕЊУ СРПСКОГ СТАНДАРДА ИЛИ 
СРОДНОГ ДОКУМЕНТА ДОНОСИ ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА. 

Даном објављивања решења којим се проглашава да је стандард или сродни 
документ донет, тај стандард или сродни документ постаје доступан јавности.  

             ИНФОРМАЦИЈА О ДОНОШЕЊУ И ПОВЛАЧЕЊУ СРПСКИХ СТАНДАРДА 
И СРОДНИХ ДОКУМЕНАТА СА ДАТУМОМ ДОНОШЕЊА И БРОЈЕМ АКТА ИЗ 
СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, ОБЈАВЉУЈЕ СЕ У ГЛАСИЛУ ИНСТИТУТА И НА 
ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ ИНСТИТУТА. 
  

Члан 15. 
 

Српски стандарди доносе се и објављују на српском језику и писму, у складу са 
законом којим се уређује службена употреба језика и писма. 

Изузетно, када је основа за доношење српског стандарда, стандард, односно 
сродни документ из члана 12. став 2.

ОДРЕДБЕ СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА, СХОДНО СЕ ПРИМЕЊУЈУ И НА 
СРОДНЕ ДОКУМЕНТЕ. 

 СТАВ 7. овог закона, српски стандард може бити 
објављен и на једном од званичних језика европских организација за стандардизацију.  

 
Члан 17. 

 
Примена српских стандарда и сродних докумената је добровољна.  
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          ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, АКО СЕ ТЕХНИЧКИ И ДРУГИ 
ПРОПИС ПОЗИВА НА СТАНДАРД ТАКО ДА ЈЕ ИСПУЊАВАЊЕ ЗАХТЕВА ТОГ 
СТАНДАРДА ЈЕДИНИ НАЧИН ДА СЕ ПОСТИГНЕ УСАГЛАШЕНОСТ СА 
ЗАХТЕВИМА ИЗ ТОГ ПРОПИСА, ТАКАВ СТАНДАРД СЕ ПРИМЕЊУЈЕ КАО 
ТЕХНИЧКИ ОДНОСНО ДРУГИ ПРОПИС. 

Изузетно од става 1. овог члана, ако се технички пропис позива на српски 
стандард тако да је испуњавање захтева тог стандарда једини начин да се постигне 
усаглашеност са захтевима из техничког прописа, такав стандард се примењује као 
технички пропис. 

          ТЕХНИЧКИ И ДРУГИ ПРОПИС СЕ НЕ МОЖЕ ПОЗВАТИ НА СТАНДАРД ИЗ 
СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА АКО ТАЈ СТАНДАРД НИЈЕ, У СМИСЛУ ОВОГ ЗАКОНА, 
ДОНЕТ КАО СРПСКИ СТАНДАРД. 
 ИЗУЗЕТНО АКО СЕ У ТЕХНИЧКОМ ИЛИ ДРУГОМ ПРОПИСУ ЕВРОПСКЕ 
УНИЈЕ, ЧИЈА СУ НАЧЕЛА И БИТНИ ЗАХТЕВИ ПРЕУЗЕТИ ПРОПИСОМ ИЗ 
СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА У СКЛАДУ СА НАЦИОНАЛНИМ ПРОГРАМОМ КОЈИМ 
СЕ  УСВАЈАЈУ ПРАВНЕ ТЕКОВИНЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ, ВРШИ ПОЗИВАЊЕ НА 
ЕВРОПСКИ ИЛИ МЕЂУНАРОДНИ СТАНДАРД КОЈИ У ИСТОЈ  ВЕРЗИЈИ НИЈЕ 
ПРЕУЗЕТ КАО СРПСКИ СТАНДАРД, ПРОПИС ИЗ СТАВ 3. ОВОГ ЧЛАНА СЕ 
МОЖЕ ПОЗВАТИ НА ЕВРОПСКИ  ИЛИ МЕЂУНАРОДНИ СТАНДАРД. 

 
Члан 21. 

 
Даном ступања на снагу овог закона Институт за стандардизацију Србије, 

основан Одлуком о оснивању Института за стандардизацију Србије („Службени 
гласник РС”, број 16/07), наставља са радом. 

 ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ ИНСТИТУТА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ СРБИЈЕ 
(„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БР. 16/07 И 88/09) УСКЛАДИЋЕ СЕ СА ОДРЕДБАМА 
ОВОГ ЗАКОНА У РОКУ ОД ШЕСТ МЕСЕЦИ ОД ДАНА ЊЕГОВОГ СТУПАЊА НА 
СНАГУ. 

Одлука о оснивању Института за стандардизацију Србије из става 1. овог члана, 
ускладиће се са одредбама овог закона у року од шест месеци од дана ступања на снагу 
овог закона.  

 
Члан 24. 

            

             

До доношења подзаконског прописа из члана 7. став 4. овог закона примењује се 
Уредба о начину информисања и обавештавања о техничким прописима, стандардима и 
оцењивању усаглашености ("Службени гласник РС", број 126/07).  

 ДО ДОНОШЕЊА ПОДЗАКОНСКОГ ПРОПИСА ИЗ ЧЛАНА 6. СТАВ 3. И 
ЧЛАНА 7. СТАВ 5. ОВОГ ЗАКОНА ПРИМЕЊУЈЕ СЕ УРЕДБА О ПОСТУПКУ 
ПРИЈАВЉИВАЊА И НАЧИНУ ИНФОРМИСАЊА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА 
ТЕХНИЧКЕ ПРОПИСЕ, ОЦЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ И СТАНДАРДЕ 
(„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БРОЈ 45/10).  

Влада ће пропис из члана 7. став 4. овог закона донети у року од шест месеци од 
дана ступања на снагу овог закона.  

        ВЛАДА ЋЕ ПРОПИС ИЗ ЧЛАНА 6. СТАВ 3. И ЧЛАНА 7. СТАВ 5. ОВОГ 
ЗАКОНА ДОНЕТИ У РОКУ ОД ГОДИНУ ДАНА ОД ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ 
ОВОГ ЗАКОНА.  
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