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НАЦРТ

ЗАКОН О СОЦИЈАЛНОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ

I

Опште одредбе

Предмет закона
Члан 1.
Овим законом се уређују појам, начела и опсег социјалног предузетништва,
подршка развоју социјалног предузетништва надзор над реализацијом те подршке и
друга питања од значаја за социјално предузетништво у Републици Србији.
Овим законом се уређује и појам социјалног предузећа, као специфичног статуса
који могу стећи правна лица, ради обављања социо-предузетничких активности , услови
за стицање и губитак тог статуса, вођење Регистра социјалних предузећа, као и
специфичности и правне последице обављања делатности у том статусу.
Циљ закона
Члан 2.
Циљ овог закона је стварање повољног пословног окружења за развој социјалног
предузетништва и развијање свести о значају социјалне економије и социјалног
предузетништва за одржив социо-економски развој Републике Србије.
Основни појмови и употреба рода
Члан 3.
Изрази који се користе у овом закону имају следеће значење:
1) социјална економија јесте део економије чији је приоритетни циљ остварење
користи за ширу друштвену заједницу и друштвене групе, а не стицање добити; ;
2) социјално предузетништво јесте обављање
делатности од општег
интереса, ради стварања нових и иновативних могућности за решавање друштвених
проблема, проблема појединаца или група грађана и спречавања настајања и
отклањања последица социјалне искључености, јачања друштвенекохезије и решавања
других проблема у локалним заједницама и друштву у целини;
3) социјално предузеће јесте статус који у складу са овим законом стичу домаћа
и страна правна лица ради обављања делатности у циљу остварења своје друштвене
функције, а који подразумева ограничења у погледу расподеле добити и располагања
закључаном имовином, као и демократско одлучивање (партиципативно учешће) у
управљању;
4) рањиве (eng. underprivileged) друштвене групе јесу оне групе грађана
којима је, услед специфичне разлике у односу на општу популацију, потребна додатна
системска подршка како би се могле равноправно укључити у животне токове заједнице;
5) радна интеграција јесте рад са рањивим групама на њиховом образовању и
оспособљавању за рад, као и запошљавање и други начини радног ангажовање
припадника тих група;
6) социјалне иновације јесу нове технологије, производи, услуге, модели
организовања, односно начини рада који делотворније подмирују друштвене потребе.
У процесу израде Нацрта, учествовали су: чланице Коалиције за развој солидарне економије (Европски
покрет у Србији, Траг фондација, Иницијатива за развој и сарадњу, Смарт Колектив), представници
Националне алијансе за локални економски развој, Грађанских иницијатива, Евроконтакта из Крушевца,
Групе 484 и други заинтересовани представници цивилног сектора, а уз подршку Немачко-српске
иницијативе за одрживи раст и запошљавање.
1

Њихов циљ је проналажење решења за друштвене проблеме: препознавањем и
пружањем нових услуга које побољшавају квалитет живота појединаца и заједница,
идентификацијом и спровођењем процеса интеграције на тржиште рада, новим
способностима, новим радним местима, новима облицима учешћа и свим другим
начинима који доприносе побољшању положаја појединца у друштву.
Појмови употребљени у овом закону у граматичком мушком роду, подразумевају
природни мушки и женски род лица на које се односе.
Начела
Члан 4.
Развој и пословање у области социјалног предузетништва заснива се на
следећим начелима:
1) начелом транспарентности, које подразумева да је социјално предузеће
дужно да учини доступним јавности своја општа акта у којима су утврђена овим законом
прописана ограничења за стицање тог статуса, планске документе којим планира
реализацију своје друштвене функције (пословне, односно средњорочне планове), као
и информације у вези са својим пословањем и начином реализације своје друштвене
функције, док су државни органи и др. органи јавне управе дужни да учине доступним
јавности планска документа и опште и појединачне акте које доносе у вези са
подстицајима социјалном предузетништву;
2) начелом одговорности, које подразумева да уживање статуса социјалног
предузећа носи са собом повећану одговорност за реализацију друштвене функције које
та правна лица имају у складу са овим законом, укључујући и ограничења у погледу
располагања профитом и имовином;
3) начелом сразмерности, које подразумева да субјекти који делују у оквирима
социјалног предузетништва, укључујући и социјална предузећа своја права по том
основу остварује у складу са својим ангажманом у тим оквирима, као и да државни
органи и други органи јавне управе мере јавне политике у области социјалне економије
и социјалног предузетништва планирају и рализују у складу са овим начелом;
4) начелом интегралности и одрживог раста и развоја, које подразумева
да се социјално предузетништво и подстицаји социјалном предузетништву планирају и
реализују узимајући у обзир захтеве заштите животне средине, борбе против
климатских промена, ублажавање ефеката климатских промена и прилагођавања
климатским променама, спречавања прекомерног коришћења природних ресурса,
повећања енергетске ефикасности и искоришћавања обновљивих извора енергије и
смањења емисија гасова са ефектом "стаклене баште", њихове ефекте на друштво,
посебно на локалне заједнице, њихов развој и посебности, осетљиве категорије
становништва, родну равноправност, као и борбе против сиромаштва.
5) начелом партнерства и синергијског деловања јавног, приватног и
невладиног сектора, које подразумева да се развој социјалног предузетништва и
промовисање социјалне економије, врши на свим тим нивоима, као и да се јавне
политике у области социјалне економије и социјалног предузетништва доносе и
реализују партнерски;
6) начелом партиципативности, које подразумева да запослени у
социјалном предузећу, које је тај статус стекло по основу радне интеграције, односно
корисници производа и услуга социјалног предузећа, ако је тај статус стечен по основу
корисника, имају свог представника у органу управе социјалног предузећа, који активно
учествује у управљању тим правним лицем у складу са овим законом.
7) начело аутономности односно независности социјалног предузећа

Социјално предузетништво као делатност од посебног интереса за друштво
Члан 5.

Сматра се да је обављање социо-предузетничке делатности у општем интересу,
јер се начином таквог пословања и улагањем добити из тог пословања остварује шира
друштвена мисија.
Друштвена функција социјалног предузетништва
Члан 6.
Социјално предузетништво је усмерено на решавање друштвених проблема, у
циљу повећања социјалне кохезије и развоја друштва.
Социјално предузетништво јесте пословање у коме се остварена добит улаже у
решавање друштвених проблема у области друштвене интеграције рањивих група,
заштите животне средине, образовања, културе и другим областима од ширег
друштвеног интереса.
Социјално предузетништво се може одвијати кроз следеће активности:
1) производњу добара и пружање услуга (социјалних, образовних, здравствених,
итд.) локалним заједницама и припадницима рањивих друштвених група;
2) радну интеграцију, односно образовање и оспособљавање за рад, као и
запошљавање и други начини радног ангажовање припадника рањивих друштвених
група;
3) пословање које доприноси социо-економском развоју девастираних подручја
и локалних заједница;
4) пословање којим се рашавају проблеми и у другим областима од друштвеног
интереса.
Припадници рањивих друштвених група (Циљне групе)
Члан 7.
Припадницима рањивих друштвених група у складу са овим законом могу се
сматрати следећа лица: особе са инвалидитетом, деца, млади, жене, старији преко 65
година, припадници ромске националне мањине, необразовани, незапослени, избегла
и интерно расељена лица и становништво руралних средина, сексуалне мањине,
бескућници, сексуални радници и раднице, бивши затвореници, деца која живе, односно
раде на улици, особе са интелектуалним и менталним тешкоћама и други.
У лица из става 1. овог члана спадају нарочито:
1) лице до 30 година живота без квалификација и нискоквалификовани;
2) лице до 30 година старости које је имало/има статус детета без родитељског
старања;
3) лице које је изгубило посао по основу вишка запослених, у складу са законом
који уређује радне односе;
4) особа са инвалидитетом;
5) жртва породичног насиља.
6) незапослени припадник ромске етничке заједнице;
7) припадник етничке заједнице код којих је утврђена стопа незапослености на
територији јединице локалне самоуправе виша у односу на просечну стопу
незапослености у Републици Србији;
8) жена са пребивалиштем у јединици локалне самоуправе која припада трећој и
четвртој групи развијености и девастираним подручјима према степену развијености
јединица локалне самоуправе утврђеним у складу са посебним прописом Владе;
9) незапослено избегло или интерно расељено лице;
10) незапослени родитељ, односно старатељ малолетног лица који нема
запосленог супружника, члана породичног домаћинства;
11) повратник по споразуму о реадмисији, избеглице/мигранти, интерно
расељена лица;
12) лице које је било на издржавању казне затвора.

Припадницима рањивих друштвених група сматрају се и радно способна лица
која се налазе у систему социјалне заштите, и то:
1) радно способни корисници новчане социјалне помоћи, у складу са прописима
из области социјалне заштите;
2) лице до 30 година које је било корисник права и услуга у систему социјалне
заштите услед породичних и других животних околности, када је у сукобу са својим
родитељима, старатељем и заједницом и својим понашањем угрожава себе и околину;
3) лице која се суочава са тешкоћама због употребе алкохола, дрога или других
опојних средстава;
4) лице са телесним, интелектуалним, сензорним или менталним тешкоћама,
тешкоћама у комуникацији или са комбинацијом ових тешкоћа, која према преосталој
радној способности може да се радно ангажује, а корисник је права и услуга у систему
социјалне заштите;
5) лице у ризику или жртва самозанемаривања, занемаривања, злостављања,
експлоатације и насиља у породици; и
6) жртва трговине људима.
Припадницима рањивих друштвених група сматрају се и друга лица која су као
таква идентификована документима јавних политика на републичком и локалном нивоу
или су као таква препозната у актима међународних организација и Европске уније.
Области деловања
Члан 8.
Овим законом се промовише социјално предузетништво, као пословање у свим
областима од друштвеног интереса, а нарочито пословање које је усмерено на:
1) унапређење услова живота и пословања у депривираним локалним и
руралним заједницама;
2) економско оснаживање, радно ангажовање и запошљавање рањивих
друштвених група;
3) доступност и унапређење социјалних услуга и услуга здравствене заштите;
4) доступност и унапређење образовних, културних и спортских садржаја и
услуга;
5) рурални развој и оснаживање малих пољопривредних произвођача;
6) заштиту животне средине - борбу против климатских промена, ублажавање
ефеката климатских промена и прилагођавања климатским променама; спречавање
прекомерног коришћења природних ресурса; повећање енергетске ефикасности и
друго;
7) заштиту права и услова живота животиња.

II

Социјална предузећа

Статус социјалног предузећа
Члан 9.
Статус социјалног предузећа може стећи сваки правни субјект под условом:
1) да је правно лице у приватном власништву;
2) да је у складу са законом који уређује пословање те форме правних лица
могуће интерним актима предвидети ограничења прописана овим законом за социјално
предузеће.
Предузетник не може стећи статус социјалног предузећа, јер се на њега не могу
применити ограничења прописана овим законом за социјално предузеће.
Услови за стицање статуса социјалног предузећа
Члан 10.
Да би стекао статус социјалног предузећа правно лице треба да кумулативно
испуњава следеће услове:

1) да има својство правног лица, стечено уписом у регистар у коме се води та
врста правних лица;
2) да је има важећи статут, односно други одговарајући општи акт, којим су
утврђена следећа ограничења:
- у погледу права оснивача на имовину, ограничења у складу са чланом 13. овог
закона;
- у погледу права оснивача да располажу са добити, ограничења у складу са
чланом 14. овог закона;
- у погледу управљања тим правним лицем, ограничења у складу са чланом 15.
овог закона.
III

Регистрација социјалних предузећа

Регистар социјалних предузећа
Члан 11.
Агенција надлежна за вођење привредних регистара (у даљем тексту: Агенција)
води Регистар социјалних предузећа (У даљем тексту: Регистар) у електронском облику
преко Регистратора.
Регистратора именује и разрешава управни одбор Агенције, уз претходну
сагласност Владе.
Регистратор је одговоран за законито, систематично и ажурно вођење Регистра,
у складу са овим законом.
Регистар садржи опште податке о правном лицу уписаном у Регистар и то:
1) пуно пословно име, односно пун назив правног лица, како је уписано у
матичном регистру у коме се води то правно лице;
2) матични број тог правног лица;
3) назив матичног регистра у коме се води то правно лице;
4) порески идентификациони број тог правног лица.
У Регистар се региструју следећи документи:
1) статут, односно други оптшти акт којим су уређена ограничења права оснивача
на располагање добити и имовином у складу са чланом 10. став 2. тач. 1) и 2) овог
закона;
2) општи акт којим су уређена ограничења у погледу права на управљање у
складу са чланом 10. став 2. тачка 3) овог закона;
3) извештаји социјалних предузећа из члана 16. овог закона;
4) програми реинвестирања и уговори о додели стредстава из члана 14. став 2.
и 3. овог закона.
Социјално предузеће је дужно да измене аката из става 5. тач. 1) и 2) овог члана
региструје у Регистар у року од 15 дана од дана усвајања те измене.
Сви подаци уписани у Регистар, као и документи регистровани у Регистру
доступни су јавности током 24 часа, без накнаде, електронским путем преко интернет
странице Агенције.
Упис у Регистар
Члан 12.
Захтев за упис у Регистар подноси се на обрасцу објављеном на интернет
страници Агенције.
Уз захтев се подносе следећи документи:
1) статут, односно други оптшти акт, којим се доказује испуњеност услова за
регистрацију у погледу ограничења права оснивача на располагање добити и имовином
у складу са чланом 10. став 2. тач. 1) и 2) овог закона;
2) општи акт којим су уређена ограничења у погледу права на управљање у
складу са чланом 10. став 2. тачка 3) овог закона (општи акт правног лица који уређује

рад надзорног одбора, односно рад другог колективног тела које управља правним
лицем);
3) доказ о уплати накнаде за упис у Регистар.
Захтев за регистрацију промене података из члана 11. став 4. овог закона
подноси се на обрасцу објављеном на интернет страници Агенције и уз њега се
доставља искључиво доказ о уплати накнаде за упис те промене у Регистар.
Захтев за регистрацију промене општег акта из члана 11. став 5. тач. 1) и 2) овог
закона подноси се на обрасцу објављеном на интернет страници Агенције и уз њега се
доставља искључиво акт који се региструје и доказ о уплати накнаде за регистрацију тог
акта у Регистар.
Захтев за регистрацију извештаја из члана 11. став 5. тачка 3) овог закона
подноси се на обрасцу објављеном на интернет страници Агенције и уз њега се
доставља искључиво извештај који се региструје, документи из члана 11. став 5. тачка
4) овог закона, ако је у периоду извештавања распоређивана добит и доказ о уплати
накнаде за регистрацију тог извештаја у Регистар.
Захтев за брисање из Регистра се подноси када правно лице престане да
испуњава услове за пословање у статусу социјалног предузећа и уз њега се доставља
одлука правног лица о брисању из тог статуса, донета у складу са чланом 17. овог
закона и доказ о уплати накнаде за регистрацију тог извештаја у Регистар.
Ако захтев из ст.1. и 3-6. овог члана не потписује законски заступник правног
лица, уз захтев се обавезно подноси и пуномоћје односно заступничко овлашћење за
подносиоца захтева.
Подносилац захтев из ст.1. и 3-6. овог члана подноси преко интернет странице
Агенције за привредне регистре, потписан квалификованим електронским потписом, а
документе који се подносе уз захтев подноси у форми електронског документа
сачињеног у складу са законом који уређује електронски документ.
Ако је документ који се подноси уз захтев иницијално сачињен у писаној форми
на папиру, лице које потписује захтев такав документ дигитализује и потврђује
истоветност оригиналу својим квалификованим електронским потписом.
Регистратор у року од 5 радних дана од пријема захтева из ст. 1, 2 и 6. овог члана
доноси решење којим утврђује испуњеност услова за упис, односно за промену уписа
или брисање из Регистра и ако су ти услови испуњени спроводи упис у Регистар.
Решење из предходног става је коначно у управном поступку и против њега се
може се покренути управни спор.
Регистратор у року од 5 радних дана од пријема захтева из ст. 4. и 5. спроводи
регистрацију акта, односно документа без доношења решења.
На питања која се односе на поступак уписа Регистар, а која овим законом нису
посебно уређена, примењује се закон којим се уређује општи управни поступак.
IV

Специфичност статуса социјалног предузећа

Имовина социјалног предузећа
Члан 13.
Социјално предузеће за време свог трајања стиче и располаже имовином
слободно, у складу са законом и својим општим актима.
Стечена имовина социјалног предузећа има статус закључане имовине, који се
активира у поступку престанка социјалног предузећа.
Статус закључане имовине значи да се имовина социјалног предузећа које
престане са радом, а која преостане након измирења потраживања и обавеза, преноси
у целости у својину другом социјалном предузећу или фондацији, задужбини или
удружењу које је наведено у статуту тог социјалног предузећа, а ако то лице није
наведено у статуту, онда се та имовина преноси јединици локалне самоуправе, према
седишту социјалног предузећа које престаје са радом, и користиће се за развој
социјалног предузетништва.

Расподела добити социјалног предузећа
Члан 14.
Расподела добити социјалног предузећа је ограничена тако да је то правно лице
у обавези да најмање 50% добити:
1) реинвестира у интерне програме подршке рањивим групама, који се спроводе
у оквиру тог социјалног предузећа или радног ангажовања припадника рањивих група,
односно у програме активности усмерених на решавање проблема заједнице у
областима деловања из члана 8. овог закона; или
2) реинвестира у развој сопственог пословања у циљу остварења своје
друштвене функције; или
3) да та средства донира другим правним или физичким лицима за решавање
проблема заједнице у областима деловања из члана 8. овог закона.
За средства која се из остварене добити реинвестирају, социјално предузеће је
у обавези сачинити план реинвестирања.
За средства која се из остварене добити донирају другим правним или физичким
лицима, социјално предузеће је у обавези сачинити уговор са тим правним лицем о
додели средстава, којим ће се утврдити намена тих средстава.
Демократско одлучивање (Партиципативно управљање)
Члан 15.
Управљање социјалним предузећем мора бити уређено општим актима тог
правног лица тако да обезбеђује демократско одлучивање (партиципативно
управљање), односно укључивање у колективни орган управе тог правног лица најмање
1/3 лица, која немају извршне функције у правном лицу, а који су представници:
1) запослених припадника рањивих друштвених група, ако је правно лице тај
статус стекло по основу радне интеграције тих лица; или
2) корисника производа и услуга социјалног предузећа, ако је правно лице тај
статус стекло по основу пласмана производа и пружања услуга тим лицима; или
3) свих запослених, ако је правно лице тај статус стекло пословањем у конкретној
области деловања из члана 8. овог закона.
Демократско одлучивање подразумева да се одлука о брисању статуса
социјалног предузећа не може донети без већинске сагласности представника из става
1. овог члана.
Обавеза извештавања о испуњавању друштвене функције
Члан 16.
Социјална предузећа сачињавају извештај о испуњавању друштвене функције у
складу са којом су стекла тај статус.
Извештај из става 1. овог члана садржи основне информације за период
извештавања о:
1) пословању, односно активностима које су реализоване у складу са чланом 6.
став 3. овог закона;
2) расподели добити у складу са чланом 14. овог закона;
3) начину на који је спровођено демократско одлучивање (партиципативно
управљање) у складу са чланом 15. овог закона.
Саставни део извештаја из става 1. овог члана чине и програми реинвестирања
и уговори о додели стредстава из члана 14. став 2. и 3. овог закона, ако је у периоду
извештавања распоређивана добит социјалног предузећа.
Извештај из става 1. овог члана сачињава се и региструје се на двогодишњем
нивоу, осим у случају распоређивања добити социјалног предузећа за претходну
пословну годину, када обавеза извештавања наступа истовремено са обавезом
подношења годишњег финансијског извештаја.

Извештај из става 1. овог члана се сачињава независно од обавеза извештавања
корисника средстава у складу са Програмом из члана 23. овог закона, као и обавезног
извештавања по правилима донатора.
Основ за брисање из Регистра
Члан 17.
Основ за брисање из Регистра је одлука надлежног органа правног лица да жели
да му престане статус социјалног предузећа.
Одлука из става 1. овог члана се не може донети без претходне већинске
сагласности представника запослених, односно корисника у колективном органу управе
из члана 15. став 1. овог закона, која се прибавља у форми јавнобележничке исправе.
Брисање из регистра Регистратор спроводи по службеној дужности, ако правно
лице престане да постоји по основу стечаја или ликвидације.
Сви подаци уписани у Регистар, као и акти регистровани у Регистру, након
брисања правног лица из Регистра, остају забележени и доступни јавности као
историјски подаци, односно документи.
Забрана остваривања подстицаја по том основу статуса социјалног предузећа
Члан 18.
Министар надлежан за послове социјалног предузетништва је надлежан да на
иницијативу Савета за развој социјалног предузетништва донесе решење о упису у
Регистар забране остваривања подстицаја по основу статуса социјалног предузећа (у
даљем тексту: забрана), због злоупотребе тог статуса.
Под злоупотребом статуса у смислу става 1. овог члана се сматра:
1) располагање добити супротно члану 14. овог закона;
2) ускраћивање права на демократско одлучивање (партиципативно управљање)
у складу са чланом 15. овог закона;
3) лажно приказивање стања у извештајима из члана 16. овог закона;
4) ненаменско трошење средстава активне подршке из члана 21. овог закона, ако
су та средства додељена наменски
5) неблаговремено подношење извештаја из члана 16. овог закона.
Решење из става 1. овог члана је временски одређено, образложено и треба да
садржи упутство о томе који услови треба да буду испуњени да би забрана била
стављена ван снаге.
Министар неће донети решење о забрани из разлога прописаних у ставу 2. тачка
5) овог члана ако до дана доношења решења буде регистрован тај извештај.
Решење из претходног става је коначно у управном поступку и против њега се
може покренути управни спор.
Регистратор у року од 5 радних дана од пријема решења из става 1. овог члана
спроводи у Регистар упис забране без доношења решења.
Однос са другим законима
Члан 19.
На оснивање, пословање и престанак социјалног предузећа сходно се примењују
одредбе посебних прописа којима се уређује оснивање, пословање и престанак тих
форми правних лица, укључујући и правна лица са посебним статусом, ако другачије
није уређено овим законом.
V

Подстицаји социјалном предузетништву
Посебне олакшице и ослобађања
Члан 20.

Пословање социјалних предузећа може се субвенционисати умањењима и
ослобађањима од обавеза прописаним прописима који уређују порезе, доприносе,
накнаде за коришћење јавних добара и друге врсте новчаних обавеза.
Социјална предузећа имају предност на конкурсима Националне службе за
запошљавање (јавни радови, обуке за тржиште рада), као и у складу са прописима који
уређују јавне набавке.
Активна подршка социјалним предузећима
Члан 21.
Република Србија и јединице локалне власти подржавају оснивање и пословање
социјалних предузећа кроз спровођење мера јавних политика, које се планирају у
складу са законом који уређује плански систем.
Активна подршка из става 1. овог члана се обезбеђује кроз спровођење мера и
активности усмерених на подршку започињању и унапређењу пословања социјалних
предузећа, измену регулативе у циљу поједностављења и појефтињења пословања
социјалних предузећа, финансирање пројеката у области социјалног предузетништва,
едукацију о социјалном предузетништву и промоцију социјалног предузетништва,
умрежавање и организовање контакт тачака за социјално предузетништво, развој
финансијских инструмената за социјална предузећа и сл.
Социјално предузетништво у пословању предузетника
Члан 22.
Лица која имају својство предузетника, у складу са законом који уређује статус
предузетника, могу бавити социјалним предузетништвом и по том основу, остваривати
посебне олакшице и ослобађања прописане посебним законом, као и активну подршку
дефинисану мерама јавних политика утврђених на републичком и локалном нивоу, али
не могу стећи статус социјалног предузећа.

Програм развоја социјалног предузетништва
Члан 23.
Програмом развоја социјалног предузетништва (у даљем тексту: Програм) се
планирају мере активне подршке социјалним предузећима и другим актерима
социјалног предузетништва на републичком нивоу.
Програм припрема министарство надлежно за социјална питања, у сарадњи са
осталим релевантним министарствима, а доноси га Влада.
Програм се доноси за период од пет година.
Изузетно од става 1. овог члана, посебним документом јавних политика могу се
планирати мере јавних политика у односу на одређене рањиве друштвене групе из
члана 7. овог закона, односно у одређеним областима деловања из члана 8. овог
закона, ако из разлога хитности тих мера и/или специфичности области планирања, те
мере нису или неће бити обухваћене Програмом.
У преосталом делу се на поступак усвајања Програма, његову садржину и
форму, као и начин извештавања о спровођењу примењује закон који уређује плански
систем.
Савет за развој социјалног предузетништва
Члан 24.
Влада Републике Србије оснива Савет Републике Србије за развој социјалног
предузетништва (у даљем тексту: Савет) као саветодавно тело и контакт тачку на нивоу
Владе за развој социјалног предузетништва.
Савет обавља следеће послове за потребе Владе:
1) разматра иницијативе привреде и невладиног сектора за развој социјалног
предузетништва и извештава Владу о тим иницијативама;
2) предлаже Влади мере за подршку и промоцију социјалног предузетништва;

3) пружа стручну подршку Влади у доношењу одлука у вези са реализацијом
конкретних пројеката социјалног предузетништва у којима финансијски партиципира
Влада Републике Србије
4) обрађује притужбе заинтересованих лица на злоупотребе статуса социјалног
предузећа и подноси министартву надлежном за послове социјалног предузетништва
иницијативу за упис у Регистар забране остваривања подстицаја по том основу; и
5) обавља друге саветодавне послове на захтев Владе из домена социјалног
предузетништва.
Савет нема својство правног лица и административне послове за њега обавља
министарство надлежно за социјална питања.
Савет чине:
1) по један представник министарстава надлежних за социјална питања,
запошљавање, предузетништво, заштиту животне средине, енергетску ефикасност,
локалну самоуправу и финансије, које делегирају ресорни министри;
2) по један репрезентативни представник невладиних организација из области
заштите права рањивих друштвених група, заштите животне средине, енергетске
ефикасности, као и удружња чији су чланови локалне самоуправе, које одређује Влада
на основу предлога пристиглих из сектора;
3) три представника регистрованих социјалних предузећа, које одређује Влада
на основу предлога регистрованих социјалних предузећа;
4) до три представника цивилног сектора које остали чланови Савета изаберу
кооптацијом.
Чланови Савета бирају се на период од 3 године.
Савет сазива и њиме председава представник министарства надлежног за
социјална питања, а састаје се по потреби, најмање једном годишње.
VI

Прелазне и завршне одредбе

Рокови за почетак примене појединих одредби закона
Члан 25.
Агенција ће успоставити Регистар из члана 11. овог закона најкасније до 30. јуна
2020. године.
Правна лица која испуњавају услов за стицање статуса социјалног предузећа
могу отпочети са регистрацијом тог статуса почев од 01. јула. 2020. године.
Програм развоја социјалног предузетништва из члана 23. овог закона донеће се
најкасније до 01. септембра. 2020. године и садржаће активне мере подршке социјалним
предузећима и другим облицима социјалног предузетништва, планиране у складу са
чланом 21. овог закона.
Ступање на снагу и почетак примене
Члан 26.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије”.

