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УКАЗ
о проглашењу Закона о конверзији стамбених кредита индексираних у
швајцарским францима
Проглашава се Закон о конверзији стамбених кредита индексираних у швајцарским
францима, који је донела Народна скупштина Републике Србије на Четвртој седници
Првог редовног заседања у 2019. години, 25. априла 2019. године.
ПР број 48
У Београду, 29. априла 2019. године
Председник Републике,
Александар Вучић, с.р.
ЗАКОН
о конверзији стамбених кредита индексираних у швајцарским францима
Предмет уређивања
Члан 1.
Овим законом уређују се права и обавезе банке и корисника финансијских услуга –
физичког лица са којим је банка закључила уговор о стамбеном кредиту са валутнoм
клаузулом – индексиран у швајцарским францима у поступку конверзије дуга по основу
овог кредита у дуг индексиран у еврима.
Значење појединих појмова
Члан 2.
Поједини појмови, у смислу овог закона, имају следеће значење:
1) банка има значење утврђено у закону којим се уређују банке;
2) корисник је физичко лице које је са банком закључило уговор о кредиту који није
намењен његовој пословној или другој комерцијалној делатности;
3) стамбена непокретност је кућа, стан и делови стамбене зграде који су намењени
становању, гаража, односно гаражно место заједно са станом, као и земљиште са
грађевинском дозволом за изградњу куће, с тим што се викендице не сматрају стамбеном
непокретношћу;
4) уговор о кредиту је уговор којим је кориснику одобрен кредит намењен за куповину
стамбене непокретности, односно њено реновирање и/или адаптацију и/или
реконструкцију, као и за рефинансирање ових кредита, а који је индексиран, односно
који садржи валутну клаузулу у швајцарским францима;
5) стамбени кредит је кредит који је предмет уговора о кредиту;

6) курс за конверзију је средњи курс швајцарског франка према евру који се израчунава
на основу званичних средњих курсева Народне банке Србије, динара према евру и
динара према швајцарском франку, важећим на дан конверзије;
7) дан конверзије је дан закључења уговора којим се врши конверзија из овог закона;
8) врста кредита је једна од следећих врста: кредит за куповину стамбене
непокретности; кредит за реновирање и/или адаптацију и/или реконструкцију стамбене
непокретности; кредит за рефинансирање стамбених кредита;
9) валутна клаузула има значење утврђено законима којима се уређује девизно
пословање и облигациони односи.
Уговори о кредиту на које се закон примењује
Члан 3.
Одредбе овог закона примењују се на уговоре о кредиту код којих је на дан ступања на
снагу овог закона отплата кредита у току, осим уговора код којих је до тог дана извршена
конверзија стамбених кредита у стамбене кредите индексиране у еврима.
Одредбе овог закона примењују се и на уговоре о кредиту, односно на стамбене кредите
код којих је до дана ступања на снагу овог закона дуг по кредиту доспео у целости, а
није покренут поступак принудног извршења или вансудског намирења, односно код
којих је до тог дана покренут или је у току поступак принудног извршења или
вансудског намирења, укључујући и стамбене кредите код којих је извршена продаја
стамбене непокретности која је била средство обезбеђења, а дуг није измирен у целости.
Начин спровођења конверзије и умањење дуга
Члан 4.
Банка код које корисник отплаћује стамбени кредит, односно која има потраживање по
основу тог кредита на дан ступања на снагу овог закона дужна је да понуди конверзију
преосталог дуга по том кредиту у дуг индексиран у еврима по курсу за конверзију.
Преостали дуг у смислу става 1. овог члана чини износ главнице на дан конверзије
увећан за износ доспеле, а ненаплаћене редовне камате на дан конверзије.
Износ добијен конверзијом из става 1. овог члана умањује се за 38%.
Банка је дужна да на износ дуга из става 3. овог члана примени каматну стопу према
понуди која је важила на дан 31. марта 2019. године, за кредите индексиране у еврима
који су исте врсте и рочности и имају исти тип каматне стопе (променљива или
фиксна) као и стамбени кредит.
Ако банка на дан 31. марта 2019. године није имала у понуди стамбене кредите
индексиране у еврима – дужна је да примени каматну стопу из става 9. овог члана.
Ако је банка на дан 31. марта 2019. године имала у понуди стамбене кредите
индексиране у еврима, али није имала те кредите који су исте врсте и/или рочности као
стамбени кредит – дужна је да примени каматну стопу за стамбене кредите

индексиране у еврима намењене за куповину стамбене непокретности, односно за
стамбене кредите индексиране у еврима са рочношћу најприближнијом рочности
стамбеног кредита.
Ако је стамбени кредит уговорен са фиксном каматном стопом, а банка на дан 31. марта
2019. године није имала у понуди стамбене кредите индексиране у еврима с тим типом
каматне стопе – дужна је да примени променљиву каматну стопу коју је, за кредите
индексиране у еврима исте врсте и рочности као стамбени кредит, примењивала на тај
дан.
Понуда из ст. 4. до 7. овог члана подразумева стандардну, општу понуду и не обухвата
понуду која се односи на посебне категорије клијената у смислу погодности на које ови
клијенти имају право.
Променљива каматна стопа из ст. 4. до 7. овог члана не може бити већа од 3,4 +
тромесечни или шестомесечни ЕУРИБОР, односно фиксна каматна стопа из ст. 4. до 7.
овог члана не може бити већа од 4%.
Банка је дужна да у складу са овим чланом сачини нови план отплате кредита.
Започети судски и други поступци
Члан 5.
Парнични поступак чији је предмет спора у вези са валутном клаузулом код уговора о
кредиту како је дефинисан овим законом покренут до дана ступања на снагу овог
закона прекида се даном ступања на снагу овог закона.
Извршење у поступку принудног извршења, односно поступку вансудског намирења у
вези са наплатом потраживања по основу уговора о кредиту како је дефинисан овим
законом одлаже се од дана ступања на снагу овог закона и поступак може бити
настављен само у складу са чланом 9. овог закона.
Рок за обрачун конверзије и достављање предлога кориснику
Члан 6.
Банка је дужна да у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона достави
кориснику понуду за закључење уговора о конверзији уз индикативан обрачун
конверзије кредита извршен по курсу на дан слања применом каматне стопе из члана 4.
овог закона и предлог уговора којим се врши конверзија са новим планом отплате.
Коначан текст уговора којим се врши конверзија споразумно ће утврдити банка и
корисник у складу са прописима.
Банка је дужна да документе из става 1. овог члана кориснику достави препорученом
пошиљком, са повратницом или лично у пословници банке, ако га је претходно
обавестила о могућности личног преузимања, као и да ове документе, заједно са
доказом о уручењу, чува у досијеу корисника.

На писани захтев корисника који је банци достaвљен путем поште или путем
електронске поште банка је дужна да документе из става 1. овог члана достави
кориснику на трајном носачу података путем електронске поште или на други начин
који договоре банка и корисник.
Обавезе корисника у вези с конверзијом кредита
Члан 7.
У случају да прихвати да се конверзија стамбеног кредита изврши у складу са овим
законом, корисник је дужан да у року од 30 дана од дана пријема докумената из члана
6. овог закона о томе обавести банку и са банком закључи уговор о конверзији.
Банка доставља кориснику потписани уговор којим се врши конверзија кредита (у
даљем тексту: уговор којим се врши конверзија) и план отплате по курсу за конверзију.
Правне последице закључења уговора којим се врши конверзија
Члан 8.
Уговор којим се врши конверзија не сматра се уговором о пренову (новацијом) у
смислу закона којим се уређују облигациони односи.
Поступак принудног извршења, односно поступак вансудског намирења из члана 5.
став 2. овог закона обуставља се закључењем уговора којим се врши конверзија, а
банка нема право на накнаду трошкова тог поступка од корисника.
Последице неприхватања конверзије
Члан 9.
У случају да корисник у року из члана 7. овог закона не обавести банку да прихвата да
се изврши конверзија кредита, односно не закључи са банком уговор којим се врши
конверзија – отплата кредита се наставља у складу са уговором о кредиту, а поступци
прекинути, односно одложени у складу са чланом 5. овог закона настављају се
наредног дана од дана истека тог рока.
Средства обезбеђења
Члан 10.
Сва средства обезбеђења успостављена по основу уговора о кредиту остају на снази,
без потребе њиховог поновног успостављања или уписа у регистре код надлежних
државних органа, укључујући, без ограничења, и хипотеку и осигурање код
Националне корпорације за осигурање стамбених кредита.
Све уплате Националне корпорације за осигурање стамбених кредита по основу
исплаћених ануитета које су до дана ступања на снагу овог закона извршене за
стамбене кредите из члана 3. овог закона, не сматрају се умањењем дуга корисника.
Све полисе осигурања живота закључене у вези са уговором о кредиту остају на снази,
без потребе њиховог поновног издавања или измене.

У случају закључења уговора којим се врши конверзија корисник нема обавезу да
обезбеди додатна средства обезбеђења испуњења обавеза у односу на она која су
уговорена уговором о кредиту.
Банка не може од корисника захтевати накнаду било којих трошкова у вези са
средствима обезбеђења из овог члана.
Трошкови конверзије
Члан 11.
Трошкови конверзије и умањења дуга из члана 4. овог закона падају на терет банке
која врши конверзију у складу са тим чланом.
На захтев за накнаду трошкова у вези са конверзијом и умањењем дуга поднетог од
стране банке из става 1. овог члана, Република Србија надокнадиће 15% од износа
добијеног конверзијом из члана 4. ст. 1. и 2. овог закона.
Након подношења захтева из става 2. овог члана, Република Србија и банка
подносилац захтева ће у року од седам дана од дана подношења захтева, у складу са
ставом 5. овог члана, закључити уговор којим се утврђује износ који је Република
Србија преузела као обавезу на име накнаде трошкова конверзије.
Средства за измирење обавеза Републике Србије насталих на основу закључених
уговора са банкама из става 3. овог члана, обезбеђују се у буџету Републике Србије, а
ради регулисања тих обавеза Република Србија ће емитовати обвезнице у складу са
тржишним условима.
Влада ближе уређује садржину захтева из става 2. овог члана, услове и обавезне
елементе уговора из става 3. овог члана, као и основне елементе обвезница, услове
дистрибуције и наплате обвезница.
Акт из става 5. овог члана, Влада доноси у року од 90 дана од дана ступања на снагу
овог закона.
Члан 12.
Ако је у вези са применом конверзије кредита потребно извршити оверу одређеног
документа или измену, упис или брисање одређених података у катастру
непокретности или другом јавном регистру – јавни бележници, односно други имаоци
јавних овлашћења који пружају ове услуге дужни су да те услуге пруже без накнаде.
Ако корисник закључи са банком уговор којим се врши конверзија и парнични
поступак из члана 5. став 1. овог закона се оконча – свака странка, односно корисник и
банка, сносе своје трошкове тог поступка.
Корисник не може сносити никакве додатне трошкове услед примене конверзије
кредита.
Прелазни период
Члан 13.

Корисник је дужан да настави са отплатом рата, односно ануитета утврђених важећим
планом отплате до дана закључења уговора којим се врши конверзија.
Разлику између износа уплаћеног у складу са ставом 1. овог члана и износа за уплату
према новом плану отплате из члана 4. став 10. и члана 7. став 2. овог закона банка
утврђује приликом доспећа прве следеће рате, односно ануитета из тог плана отплате и
тако утврђену разлику третира као преплату по кредиту.
Порески третман конверзије кредита
Члан 14.
Износ умањења дуга утврђеног у складу са обрачуном из члана 4. овог закона који
сноси банка у целости се сматра порески признатим расходом у смислу закона којим се
уређује опорезивање добити правних лица.
Банка има право и на порески кредит у висини од 2% од износа преосталог дуга из
члана 4. став 2. овог закона, што ће се ближе уредити законом којим се уређује
опорезивање добити правних лица.
Банка је дужна да уз пореску пријаву за порез на добит која се односи на период у коме
је у пословним књигама евидентиран расход из става 1. овог члана достави
кумулативни сажетак обрачуна конверзије из члана 4. овог закона на основу кога је
евидентиран тај расход, као и доказ из кога недвосмислено произлази да је расход
порески третиран у складу са одредбом става 1. овог члана.
Приход остварен применом конверзије кредита не сматра се приходом корисника у
смислу закона о порезу на доходак грађана.
Рачуноводствени третман потраживања банке по основу уговора којим се врши
конверзија, односно третман овог потраживања у смислу прописа којима се уређују
адекватност капитала банке и класификација билансне активе и ванбилансних ставки
банке – може ближе уредити Народна банка Србије.
Народна банка Србије може уредити и начин на који ће се обезбедити примена овог
закона путем инструмената монетарне политике и путем интервенција на девизном
тржишту.
Надзор
Члан 15.
Надзор над применом одредаба овог закона спроводи Народна банка Србије у поступку
посредне и непосредне контроле у складу са законом којим се уређује пословање
банака.
Ако се у поступку из става 1. овог члана утврде неправилности у вези са применом
одредаба овог закона, Народна банка Србије предузима мере према банци у складу са
законом којим се уређује пословање банака.
Ступање на снагу

Члан 16.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије”.

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим
УКАЗ
о проглашењу Закона о допуни Закона о буџетском систему
Проглашава се Закон о допуни Закона о буџетском систему, који је донела Народна
скупштина Републике Србије на Четвртој седници Првог редовног заседања у 2019.
години, 25. априла 2019. године.
ПР број 49
У Београду, 29. априла 2019. године
Председник Републике,
Александар Вучић, с.р.
ЗАКОН
о допуни Закона о буџетском систему
Члан 1.
У Закону о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16,
113/17 и 95/18), у члану 27е став 52. тачка 4) после речи: „установа ученичког и
студентског стандарда” додају се запета и речи: „предшколских установа”.
Члан 2.
Овај закон ће се примењивати почев од плате за мај 2019. године.
Члан 3.
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије”.

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим
УКАЗ
о проглашењу Закона о давању гаранције Републике Србије у корист Societe
Generale Bankа Srbija a.d. Beograd, Комерцијалне банке а.д. Београд и Vojvođanskе
bankе a.d. Novi Sad по задужењу Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад, по
основу уговора о кредиту за изградњу гасовода на територији Републике Србије
од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим

суседним земљама са Републиком Србијом кроз улагање у капитал акционарског
друштва South Stream Serbia AG, ZUG, Швајцарска
Проглашава се Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Societe Generale
Bankа Srbija a.d. Beograd, Комерцијалне банке а.д. Београд и Vojvođanskе bankе a.d.
Novi Sad по задужењу Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад, по основу уговора о
кредиту за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са
Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са
Републиком Србијом кроз улагање у капитал акционарског друштва South Stream
Serbia AG, ZUG, Швајцарска, који је донела Народна скупштина Републике Србије на
Четвртој седници Првог редовног заседања у 2019. години, 25. априла 2019. године.
ПР број 53
У Београду, 29. априла 2019. године
Председник Републике,
Александар Вучић, с.р.
ЗАКОН
о давању гаранције Републике Србије у корист Societe Generale Bankа Srbija a.d.
Beograd, Комерцијалне банке а.д. Београд и Vojvođanskе bankе a.d. Novi Sad по
задужењу Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад, по основу уговора о кредиту за
изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком
Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком
Србијом кроз улагање у капитал акционарског друштва South Stream Serbia AG,
ZUG, Швајцарска
Члан 1.
Република Србија преузима обавезу да као гарант измири обавезе Јавног предузећа
„Србијагас” Нови Сад (у даљем тексту: „Зајмопримац”) по основу дугорочног кредита
одобреног од стране Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd у износу који не може
бити већи од динарског износа индексираног у еврима, у износу до 30.000.000 евра
(словима: тридесет милиона евра) увећаног за износ припадајуће уговорене камате;
Комерцијалне банке а.д. Београд у износу који не може бити већи од динарског износа
индексираног у еврима, у износу до 30.000.000 евра (словима: тридесет милиона евра)
увећаног за износ припадајуће уговорене камате и Vojvođanskе bankе a.d. Novi Sad у
износу који не може бити већи од динарског износа индексираног у еврима, у износу
до 10.000.000 евра (словима: десет милиона евра) увећаног за износ припадајуће
уговорене камате.
Члан 2.
Гаранцију из члана 1. овог закона Република Србија издаје у корист Societe Generale
Banka Srbija a.d. Beograd, на име обавеза из Уговора о дугорочном кредиту број ЛТЛ
586498, у износу до 30.000.000 евра (словима: тридесет милиона евра) у динарској
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије увећаног за номиналну

каматну стопу која је варијабилна и износи тромесечни EURIBOR плус каматна маржа
која износи 1,42% на годишњем нивоу, закљученог између Зајмопримца и Societe
Generale Bankа Srbija a.d. Beograd, дана 5. априла 2019. године.
Члан 3.
Гаранцију из члана 1. овог закона Република Србија издаје у корист Комерцијалне
банке а.д. Београд, на име обавеза из Уговора о дугорочном кредиту број 00410.5600000.1, у износу до 30.000.000 евра (словима: тридесет милиона евра) у
динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије увећаног за
номиналну каматну стопу која је варијабилна и износи тромесечни EURIBOR плус
каматна маржа која износи 1,38% на годишњем нивоу, закљученог између
Зајмопримца и Комерцијалне банке а.д. Београд, 5. априла 2019. године.
Члан 4.
Гаранцију из члана 1. овог закона Република Србија издаје у корист Vojvođanskе bankе
a.d. Novi Sad, на име обавеза из Уговора о кредиту број 02-7037, у износу до 10.000.000
евра (словима: десет милиона евра) у динарској противвредности по средњем курсу
Народне банке Србије увећаног за номиналну каматну стопу која је варијабилна и
износи тромесечни EURIBOR плус каматна маржа која износи 1,75% на годишњем
нивоу, закљученог између Зајмопримца и Vojvođanskе bankе a.d. Novi Sad, дана 5.
априла 2019. године.
Члан 5.
Република Србија (у даљем тексту: Гарант) неопозиво, безусловно, без приговора и на
први позив гарантује, да ће измирити дуг Зајмопримца према Societe Generale Banka
Srbija a.d. Beograd, Комерцијалној банци а.д. Београд и Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad
(у даљем тексту: Банке), односно свих плативих износа о њиховом доспећу, у свему на
начин и у складу са условима из појединачних уговора о кредиту, са роком важности
који ће бити дужи за месец дана од рока доспећа кредита, чиме се ствара обавеза
отплате дуга насталих по основу датих гаранција да плати доспелу а неизмирену
обавезу уколико Зајмопримац не изврши ту своју обавезу благовремено, у складу са
уговорима о кредиту са Банкама.
Уколико Гарант не изврши своје обавезе, у року из става 1. овог члана, свака од Банака
ће независно једна од друге имати право да прогласи доспелим све износе који су
плативи у складу са одредбама појединачних уговора о кредиту.
У случају активирања гаранције из члана 1. овог закона, свака од Банака ће имати
право да од Гаранта наплати износ својих доспелих а неизмирених потраживања.
Гарант се обавезује да ће обезбедити у буџету за одговарајућу фискалну годину,
средства неопходна за извршавање преузетих обавеза по овој гаранцији.
Члан 6.
Отплату кредита врши Зајмопримац према Банкама у динарима индексирано према
вредности евра, све у складу са одредбама појединачних уговора о кредиту.

Средства за отплату кредита обезбедиће Зајмопримац из сопствених прихода.
Зајмопримац је дужан да средства за отплату кредита обезбеђује према плану отплате,
у износу који укључује главницу, обрачунату камату и пратеће трошкове задуживања.
Члан 7.
Ако по основу гаранције из члана 1. овог закона Гарант изврши обавезу уместо
Зајмопримца, Гарант ће од Зајмопримца имати право на повраћај главнице, камате,
пратећих трошкова задуживања и пратећих трошкова који настану због неизвршења,
односно неблаговременог извршења обавезе, као и свих других трошкова који могу
настати у вези са извршавањем обавеза уместо Зајмопримца, до висине износа
измирене обавезе, као и право да од Зајмопримца наплати обрачунату законску затезну
камату. Гарант своје право повраћаја од Зајмопримца неће остваривати пре потпуног
намирења потраживања Банака, нити ће поступати противно њиховим интересима.
Право на повраћај средстава из става 1. овог члана Гарант ће остварити тако што ће
иницирати наплату са рачуна Зајмопримца на основу овлашћења добијеног од
Зајмопримца или других инструмената обезбеђења, у складу са прописима којима се
уређује платни промет.
Члан 8.
Средства зајма која су Зајмопримцу стављена на располагање на основу уговора о
кредиту за које се издаје гаранција по овом закону уплатиће се на наменски рачун
Зајмопримца који ће се отворити код Народне банке Србије, након ступања на снагу
овог закона. Средства са рачуна користиће се за плаћање обавеза Зајмопримца само уз
сагласност министра надлежног за послове финансија.
Члан 9.
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије”.

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим
УКАЗ
о проглашењу Закона о изменама и допунама Закона о запошљавању странаца
Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона о запошљавању странаца, који је
донела Народна скупштина Републике Србије на Четвртој седници Првог редовног
заседања у 2019. години, 25. априла 2019. године.
ПР број 54
У Београду, 29. априла 2019. године
Председник Републике,
Александар Вучић, с.р.

ЗАКОН
о изменама и допунама Закона о запошљавању странаца
Члан 1.
У Закону о запошљавању странаца („Службени гласник РС”, бр. 128/14, 113/17 и
50/18), члан 9. став 1. мења се и гласи:
„Запошљавање странца остварује се под условом да поседује визу за дужи боравак по
основу запошљавања, одобрење за привремени боравак или стално настањење и
дозволу за рад, ако овим законом није другачије утврђено.”.
Члан 2.
После члана 15. додаје се нови члан 15а који гласи:
„Члан 15а
Радна дозвола издата на основу визе за дужи боравак по основу запошљавања издаје се
најдуже на период важења визе за дужи боравак по основу запошљавања.”.
Члан 3.
У члану 16. став 2. после речи: „странца који има” додају се речи и запета „визу за
дужи боравак по основу запошљавања,”.
Члан 4.
У члану 19. став 1. после речи: „на територији Републике” додају се запета и речи: „на
основу закљученог уговора о пословно-техничкој сарадњи са страним послодавцем,”.
У ставу 2. тачка 1) мења се и гласи:
„1) визу за дужи боравак по основу запошљавања или одобрење за привремени боравак
странца;”.
Тачка 2) брише се.
Додаје се став 6. који гласи:
„Сагласност и мишљење из става 4. овог члана прибавља, по службеној дужности,
организација надлежна за послове запошљавања.”.
Члан 5.
У члану 21. став 3. после речи: „на период док траје” додају се речи: „виза за дужи
боравак по основу запошљавања или”.
Додаје се став 5. који гласи:
„Сагласност и мишљење из става 4. овог члана прибавља, по службеној дужности,
организација надлежна за послове запошљавања.”.
Члан 6.
У члану 22. став 2. тачка 1) мења се и гласи:

„1) визу за дужи боравак по основу запошљавања или одобрење за привремени
боравак;”.
Члан 7.
У члану 23. став 1. после речи: „странца који има” додају се речи: „визу за дужи
боравак по основу запошљавања или”.
У ставу 2. тачка 4) брише се.
Члан 8.
У члану 28. додаје се нови став 3. који гласи:
„Изузетно, захтев за продужење радне дозволе из члана 19. став 4. и члана 21. став 4.
подноси се организацији надлежној за послове запошљавања најкасније 60 дана пре
истека рока важења претходне дозволе.”.
Досадашњи став 3. постаје став 4.
Члан 9.
Министар надлежан за послове запошљавања усклађује са одредбама овог закона
Правилник о дозволама за рад („Службени гласник РС”, број 63/18), у року од 90 дана
од дана ступања на снагу овог закона.
Члан 10.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије”, с тим што се одредбе чл. 1–3, члана 4. став 2, члана 5. став 1, члана
6. и члана 7. став 1. примењују од 1. јануара 2020. године.

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим
УКАЗ
о проглашењу Закона о изменама и допунама Закона о странцима
Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона о странцима, који је донела
Народна скупштина Републике Србије на Четвртој седници Првог редовног заседања у
2019. години, 25. априла 2019. године.
ПР број 55
У Београду, 29. априла 2019. године
Председник Републике,
Александар Вучић, с.р.
ЗАКОН
о изменама и допунама Закона о странцима
Члан 1.

У Закону о странцима („Службени гласник РС”, број 24/18), у члану 22. после става (2)
додају се нови ст. (3) и (4) који гласе:
„(3) Странац, коме је издата виза за дужи боравак по основу запошљавања, остварује
право на запошљавање у складу са прописима који уређују запошљавање странаца.
(4) Пре истека рока важења визе за дужи боравак по основу запошљавања, странац
подноси захтев за одобрење привременог боравка по основу запошљавања, ако његово
пословно ангажовање у Републици Србији траје дуже од рока важења визе за дужи
боравак.”.
Члан 2.
У члану 29. став (2) мења се и гласи:
„Пре издавања визе, дипломатско-конзуларно представништво прибавља претходну
сагласност Министарства унутрашњих послова.”.
Члан 3.
У члану 31. после става (5) додаје се став (6) који гласи:
„(6) Странац коме је издата виза, дужан је да у Републици Србији борави у складу са
сврхом, односно у складу са основом због које му је виза издата.”.
Члан 4.
У члану 40. после става (3) додају се ст. (4) и (5) који гласе:
„(4) Изузетно од става (1) овог члана, независно од основа за одобрење привременог
боравка, привремени боравак може да се одобри одређеним категоријама странаца.
(5) Критеријуми за одређивање категорија, као и саме категорије из става (4) овог
члана утврђују се актом Владе.”.
Члан 5.
У члану 41. став (1) после речи: „лично” додају се речи: „или електронским путем”.
Став (2) мења се и гласи:
„Странац који је законито ушао у Републику Србију, а за улазак му није потребна виза,
као и странац који је у Републику Србију ушао са визом за дужи боравак, а у
Републици Србији законито борави, подноси захтев за привремени боравак.”.
После става (2) додаје се нови став (3) који гласи:
„(3) Захтев за привремени боравак у Републици Србији странац може поднети
електронским путем и из иностранства.”.
Досадашњи ст. (3)–(8) постају ст. (4)–(9).
После става (9), додаје се став (10) који гласи:

„(10) Ближе услове за подношење захтева за одобрење привременог боравка
електронским путем прописује министар надлежан за унутрашње послове.”.
Члан 6.
После члана 41. додају се назив изнад члана 41а и члан 41а, који гласе:
„Обједињени захтев за привремени боравак и дозволу за рад
Члан 41а
(1) Захтев за одобрење, односно продужење привременог боравка странца са захтевом
за дозволу за рад странац подноси лично или електронским путем надлежном органу
на прописаном обрасцу.
(2) За захтев из става (1) овог члана плаћа се прописана такса.
(3) Изглед и садржину обрасца из става (1) овог члана, као и документацију која се
подноси уз захтев, прописују споразумно министар надлежан за унутрашње послове и
министар надлежан за послове запошљавања.”.
Члан 7.
У члану 43. став (1) тачка 3) после речи: „пријаву” додају се речи: „боравишта или”.
Члан 8.
У члану 46. став (3) брише се.
Члан 9.
У члану 55. став (2) мења се и гласи:
„(2) Ужом породицом, у смислу овог закона, сматрају се супружници, ванбрачни
партнери, њихова деца рођена у браку или ван брака, усвојена деца или пасторчад до
навршених 18 година живота која нису закључила брак, као и родитељи, односно
усвојитељи деце до навршених 18 година живота која нису закључила брак.”.
У ставу (3), тачка 1) речи: „сродник по правој линији” замењују се речима: „други
сродник”.
Члан 10.
У члану 102. став (3) после речи: „дипломатски статус,” додају се речи: „као и
члановима његове породице са којима живи у заједничком домаћинству”.
После става (3) додају се ст. (4) и (5) који гласе:
„(4) Посебна лична карта издаје се као дипломатска, службена, конзуларна или
сервисна лична карта.
(5) Дипломатска лична карта издаје се дипломатском агенту и члановима његове
породице, службена лична карта издаје се члану административно-техничког особља
дипломатске или конзуларне или друге мисије и члановима његове породице,
конзуларна лична карта издаје се конзуларном функционеру, сервисна лична карта

издаје се странцу који ужива одређени обим привилегија у складу са међународним
уговорима.”.
Члан 11.
У члану 103. став (6) мења се и гласи:
„(6) Образац посебне личне карте садржи следеће податке о странцу и то: презиме,
име, дан, месец и годину рођења, пол, место и државу рођења и звање носиоца у
дипломатској мисији.”.
После става (6) додају се ст. (7)–(10) који гласе:
„(7) У образац посебне личне карте се уносе и слике биометријских података странца
(фотографија и потпис), врста посебне личне карте, назив и адреса дипломатске мисије,
регистарски и серијски број посебне личне карте, датум издавања, рок важења, орган
издавања и контакт подаци, као и клаузула о судском имунитету у складу са
међународним уговорима који обавезују Републику Србију.
(8) Образац посебне личне карте штампа се на српском језику, ћириличким писмом и
на енглеском језику, а подаци о презимену и имену странца, као и месту рођења
уписују се онако како су уписани у путну исправу странца у транскрипцији на
енглеском језику; подаци о држави рођења уписују се трословном међународном
ознаком земље.
(9) Посебна лична карта издаје се на основу захтева за издавање посебне личне карте.
(10) Образац захтева за издавање посебне личне карте садржи: презиме и име, датум,
место и држава рођења, фотографију, пол, држављанство, врсту, број и рок важења
путне исправе, датум преласка државне границе, звање носиоца посебне личне карте у
оквиру стране дипломатске мисије, назив дипломатске мисије, адресу боравка у
Републици Србији, потпис подносиоца, датум подношења захтева, печат мисије и име
и потпис шефа мисије.”.
Члан 12.
У члану 104. став (7) мења се и гласи:
„(7) Изглед обрасца и поступак издавања личне карте за странца и привремене личне
карте прописује министар надлежан за унутрашње послове, а изглед обрасца захтева за
издавање посебне личне карте, изглед обрасца посебне личне карте, као и поступак
издавања посебне личне карте прописује министар надлежан за спољне послове.”.
Члан 13.
У члану 115. став (3) тачка 3) мења се и гласи:
„3) о издатим посебним личним картама за странце (презиме и име странца, датум
рођења, место и држава рођења, фотографија, пол, држављанство, врста, број и рок
важења путне исправе, датум преласка државне границе, звање носиоца посебне личне
карте у оквиру стране дипломатске мисије, назив дипломатске мисије, адреса боравка у

Републици Србији, врста, регистарски број, серијски број, датум издавања и рок
важења посебне личне карте за странца).”.
Члан 14.
У члану 122. став (1), после тачке 1) додаје се нова тачка 1а) која гласи:
„1а) борави у Републици Србији супротно сврси, односно основу због које му је издата
виза (члан 31. став (6) овог закона);”.
У ставу (2) речи: „тач. 2)–4)” бришу се.
Члан 15.
У члану 123. став (1) тачка 2) брише се.
Члан 16.
У члану 124. став (1) речи: „и уредбу којом се утврђује листа држава за чије држављане
је неопходно прибавити претходну сагласност Министарства унутрашњих послова за
издавање визе из члана 29. став (2) овог закона” бришу се.
Став (3) брише се.
Досадашњи ст. (4)–(6) постају ст. (3)–(5).
Члан 17.
Влада ће у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона донети уредбу
којом се утврђују критеријуми за одређивање категорија странаца, као и саме
категорије странаца из члана 4. овог закона.
Министар надлежан за унутрашње послове ће у року од шест месеци од дана ступања
на снагу овог закона донети пропис о ближим условима за подношење захтева за
одобрење привременог боравка електронским путем из члана 5. став (5) овог закона.
Министар надлежан за спољне послове ће у року од шест месеци од дана ступања на
снагу овог закона донети пропис о изгледу обрасца захтева за издавање посебне личне
карте из члана 12. овог закона.
Министар надлежан за унутрашње послове и министар надлежан за послове
запошљавања ће у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона
споразумно донети пропис којим се уређује изглед и садржина обрасца из члана 6. овог
закона.
Члан 18.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије”, изузев одредаба чл. 1. и 5. које почињу да се примењују од 1.
јануара 2020. године и одредаба члана 6. које почињу да се примењују од 1. децембра
2020. године.

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим
УКАЗ
о проглашењу Закона о измени Закона о управљању аеродромима
Проглашава се Закон о измени Закона о управљању аеродромима, који је донела
Народна скупштина Републике Србије на Четвртој седници Првог редовног заседања у
2019. години, 25. априла 2019. године.
ПР број 56
У Београду, 29. априла 2019. године
Председник Републике,
Александар Вучић, с.р.
ЗАКОН
о измени Закона о управљању аеродромима
Члан 1.
У Закону о управљању аеродромима („Службени гласник РС”, број 104/16), у члану 17.
став 2. реч: „Београд.” брише се.
Члан 2.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије”.

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим
УКАЗ
о проглашењу Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи
Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи, који је
донела Народна скупштина Републике Србије на Четвртој седници Првог редовног
заседања у 2019. години, 25. априла 2019. године.
ПР број 57
У Београду, 29. априла 2019. године
Председник Републике,
Александар Вучић, с.р.
ЗАКОН
о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи
Члан 1.

У Закону о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 –
исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14
и 83/18), у члану 2. после тачке 20в) додаје се тачка 20г), која гласи:
„20г) привредно-индустријски комплекс представља целину која се састоји од више
међусобно повезаних самосталних функционалних целина, односно катастарских
парцела, које могу имати различиту намену у функцији производних, непроизводних
или других привредних делатности, односно производње енергије;”.
У тачки 26) после речи: „документом;” додаје сe запета и речи: „као и објекти у
њиховој функцији;”.
У тачки 27) после речи: „самоуправе” тачка – запета замењује се запетом и додају се
речи: „као и објекти јавне намене у јавној својини јединице локалне самоуправе, који
су актом јединице локалне самоуправе одређени као објекти од посебног значаја;”.
Члан 2.
У члану 69. став 1. после речи: „из члана 2. тач.” додаје се реч: „20г),”.
У ставу 9. после речи: „односно корисника земљишта” додаје се запета и речи:
„односно изјаве инвеститора да ће пре издавања употребне дозволе решити имовинскоправне односе на непокретности”, а после речи: „уговор о установљавању права
службености” додаје се запета и речи: „уговор о закупу земљишта”.
Члан 3.
У члану 70. став 7. мења се и гласи:
„У случају из става 6. овог члана, ако је земљиште испод објекта у јавној својини
Републике Србије, надлежни орган у поступку озакоњења на утврђену површину
земљишта прибавља сагласност Републичке дирекције за имовину Републике Србије.”.
Став 18. мења се и гласи:
„Решењем из става 16. овог члана утврђује се престанак права коришћења, односно
права својине дотадашњег корисника, односно власника грађевинског земљишта и
право власника објекта да право својине на грађевинском земљишту, које је одређено
као земљиште за редовну употребу објекта, стекне непосредном погодбом, по
тржишној цени, у складу са овим законом.”.
Члан 4.
У члану 102. став 3. речи: „осим за лица из члана 102. став 9. овог закона” замењују се
речима: „осим за лица чији је положај уређен законом којим се уређује претварање
права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду”.
Члан 5.
У члану 103. став 6. речи: „лица из члана 102. став 9. овог закона” замењују се речима:
„лица чији је положај уређен законом којим се уређује претварање права коришћења у
право својине на грађевинском земљишту уз накнаду”.

Члан 6.
У члану 106. став 7. мења се и гласи:
„Одредбе овог члана које се односе на развргнуће сувласничке заједнице примењују се
и на лица чији је положај уређен законом којим се уређује претварање права
коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду, у циљу развргнућа
сукорисничке заједнице и формирања нових катастарских парцела у складу са овим
законом. На новоформираним катастарским парцелама уписује се право коришћења.”
Члан 7.
У члану 132. став 2. речи: „пројекта за извођење” замењују се речима: „пројекта за
грађевинску дозволу”.
У ставу 3. после речи: „подношења” додаје се реч: „уредног”.
Члан 8.
У члану 133. став 2. тачка 24) брише се.
Члан 9.
У члану 135. после става 4. додаје се нови став 5, који гласи:
„За изградњу линијских инфраструктурних објеката и објеката комуналне
инфраструктуре, грађевинска дозвола може се издати за више катастарских парцела,
односно делова катастарских парцела уз обавезу инвеститора да пре издавања
употребне дозволе, а на основу пројекта препарцелације, изврши спајање тих
катастарских парцела.”.
После досадашњег става 5, који постаје став 6. додаје се нови став 7, који гласи:
„За изградњу трафостанице унутар објекта, као доказ о одговарајућем праву сматра се
и сагласност инвеститора, односно власника објекта. По изградњи објекта, део зграде у
коме је изграђена трафостаница, постаје самостални део зграде у складу са прописима
којима је уређена материја одржавања зграда.”.
Досадашњи став 6. постаје став 8.
Досадашњи став 7. брише се.
Досадашњи ст. 8–12. постају ст. 9–13.
У досадашњем ставу 13, који постаје став 14. запета и речи: „осим ако је забележба
уписана након ступања на снагу Закона о поступку уписа у катастар непокретности и
водова („Службени гласник РС”, број 41/18)” бришу се.
Досадашњи став 14. постаје став 15.
Члан 10.
У члану 136. став 1. у тачки 3) после речи: „односно катастарским парцелама” додаје се
запета и речи: „односно деловима катастарских парцела”.

Члан 11.
У члану 137. став 1. тачка на крају замењује се запетом и додају речи: „односно за
више катастарских парцела или делова катастарских парцела за изградњу линијских
инфраструктурних објеката.”.
После става 3. додају се нови ст. 4. и 5, који гласе:
„За изградњу привремених јавних паркиралишта у јавној својини издаје се посебна
грађевинска дозвола.
Уз захтев за издавање грађевинске дозволе из става 4. овог члана, прилажу се докази из
члана 145. овог закона, а на рок важења, право на жалбу, могућност продужетка рока
важења решења и поступак уклањања привременог јавног паркиралишта примењују се
одредбе члана 147. ст. 5, 6, 7. и 8. овог закона.”.
У досадашњем ставу 5, који постаје став 7. речи: „из става 3.” замењују се речима: „из
ст. 3. и 4.”.
У досадашњем ставу 6, који постаје став 8. речи: „из става 3.” замењују се речима: „из
ст. 3. и 4.”.
Досадашњи став 7. постаје став 9.
Члан 12.
У члану 140. после става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
„Изузетно од става 1. овог члана, када је пријава радова извршена на основу члана 148.
став 5. овог закона, грађевинска дозвола важи до пријаве радова свих делова објекта.”.
У досадашењем ставу 2. који постаје став 3. речи: „из става 1. овог члана”, замењују се
речима: „из ст. 1. и 2. овог члана”.
Досадашњи ст. 3–7. постају ст. 4–8.
Члан 13.
У члану 148. после става 4. додају се нови ст. 5. и 6, који гласе:
„У случају да је грађевинска дозвола издата на основу изјаве инвеститора из члана 69.
став 9. овог закона, пријава радова се може поднети само за део објекта за који је
инвеститор доставио доказ о решеним имовинско-правним односима у складу са овим
законом.
Када је грађевинска дозвола, односно решење о одобрењу за извођење радова из члана
145. овог закона издато за више катастарских парцела, односно за делове катастарских
парцела, као доказ о одговарајућем праву доставља се доказ о решеним имовинскоправним односима, у складу са овим законом, за катастарске парцеле обухваћене
пројектом препарцелације, који је саставни део пројекта за грађевинску дозволу,
односно идејног пројекта, уз обавезу инвеститора да пре издавања употребне дозволе

прибави потврду пројекта препарцелације, односно парцелације и изврши провођење
тог пројекта препарцелације односно парцелације.”.
Досадашњи ст. 5–7. постају ст. 7–9.
Члан 14.
У члану 161. после става 2. додаје се став 3, који гласи:
„Административно-стручне и техничке послове у вези са полагањем стручног испита
министарство надлежно за послове урбанизма и грађевинарства може поверити
струковној организацији, односно струковном удружењу на основу уговора који
надлежно министарство закључује са том организацијом.”.
Члан 15.
У члану 165. ст. 5. и 6. мењају се и гласе:
„Скупштину Коморе чине представници матичних секција. Свака матична секција
делегира једнак број својих представника.
Управни одбор има дванаест чланова, од којих шест чланова именује надлежно
министарство, а шест чланова чине председници извршних одбора сваке од матичних
секција који су чланови Управног одбора по положају.”.
После става 6. додаје се нови став 7, који гласи:
„Управни одбор има председника и потпредседника. Председника бира Управни одбор
из реда чланова Управног одбора које именује надлежно министарство, а
потпредседника из реда председника извршних одбора матичних секција.”.
Досадашњи стaв 7. постаје став 8.
У досадашњем ставу 8, који постаје став 9. запета и речи: „сви из реда чланова
Коморе” бришу се.
Досадашњи ст. 9–11. постају ст. 10–12.
Члан 16.
Члан 180. брише се.
Члан 17.
У члану 201. став 5. после речи: „просторног”, додају се речи: „и урбанистичког”.
У ставу 7. тач. 20) и 21) мењају се гласе:
„20) услове, програм и начин полагања стручног испита у области просторног и
урбанистичког планирања, израде техничке документације грађења и енергетске
ефикасности, обављање административно-стручних послова организације полагања
стручног испита, састав и начин рада комисије за полагање стручног испита и вођење
евиденције о положеном стручном испиту (члан 161);

21) услове и поступак издавања, одузимања и продужавања лиценце за одговорног
просторног планера, одговорног урбанисту, одговорног пројектанта и одговорног
извођача радова, као и изглед и садржину свечане форме лиценце (члан 162);”.
Тачка 28) мења се и гласи:
„28) начин објављивања података регистра лиценцираних инжењера, архитеката и
просторних планера;”.
Тачка 32) мења се и гласи:
„32) садржину и начин вођења регистра лиценцираних инжењера, архитеката и
просторних планера, услове које треба да испуне лица да би била уписана у регистар,
начин и поступак за упис у регистар, начин вршења уписа, измене и брисања података
уписаних у регистар, као и изглед и уверење о упису у регистар и статус
професионалног мировања (члан 162);”.
Члан 18.
Подзаконски акти за спровођење овог закона донеће се у року од 60 дана од дана
ступања на снагу овог закона.
До доношења подзаконских аката из овог закона примењиваће се подзаконски акти
донети на основу Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09,
81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14,
145/14 и 83/18), ако нису у супротности са одредбама овог закона.
Даном ступања на снагу овог закона, престају са радом сви органи Коморе без
могућности обављања функција до избора нових органа, у складу са овим законом.
У року од три дана од дана ступања на снагу овог закона, привремени орган, који
образује министар надлежан за послове грађевинарства, доноси и објављује у
„Службеном гласнику Републике Србије” Статут Коморе.
До избора нових органа, радом Коморе управља привремена управа сачињена од шест
представника министарства надлежног за послове грађевинарства, по избору министра
надлежног за послове грађевинарства.
У року од 30 дана од објављивања Статута Коморе у „Службеном гласнику Републике
Србије”, привремена управа:
1. формира 10 регионалних центара и то: Регионални центар Суботица, Регионални
центар Нови Сад, Регионални центар Београд, Регионални центар Пожаревац,
Регионални центар Ваљево, Регионални центар Чачак, Регионални центар Крагујевац,
Регионални центар Краљево, Регионални центар Бор и Регионални центар Ниш;
2. именује привремене регионалне одборе свих регионалних центара;
3. расписује изборе за представнике Скупштине и представнике извршних одбора
матичних секција и

4. све регистроване чланове Коморе распоређује по матичним секцијама свих
регионалних центара.
Орган надлежан за заштиту културних добара дужан је да у року од 30 дана од дана
ступања на снагу овог закона, органу надлежном за издавање грађевинских дозвола
достави евиденцију непокретних добара која уживају претходну заштиту, са
назначеним датумом утврђивања претходне заштите.
У случају да је законски рок за стављање одређене врсте заштите, на основу утврђене
претходне заштите истекао, орган надлежан за издавање грађевинских дозвола нема
обавезу да у поступку издавања локацијских услова прибавља услове од органа
надлежног за заштиту културних добара.
Члан 19.
Започети поступци за решавање захтева за издавање одобрења за изградњу, локацијске
дозволе, локацијске услове, грађевинске дозволе, употребне дозволе и других захтева
за решавање о појединачним правима и обавезама поднетих до дана ступања на снагу
овог закона, окончаће се по прописима по којима су започети.
Изузетно од става 1. овог члана, поступци у вези са пројектима за изградњу објеката од
значаја за Републику Србију, започети по одредбама Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 –
УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14 и 83/18), окончаће се по одредбама овог
закона.
Члан 20.
Важећи плански документи који су донети пре 1. јануара 1993. године, престају да
важе по истеку 24 месеца од дана ступања на снагу овог закона, а органи надлежни за
њихово доношење дужни су да у том року донесу нови плански документ.
Члан 21.
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије”.

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим
УКАЗ
о проглашењу Закона о изменама и допунама Закона о жичарама за транспорт
лица
Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона о жичарама за транспорт лица,
који је донела Народна скупштина Републике Србије на Четвртој седници Првог
редовног заседања у 2019. години, 25. априла 2019. године.
ПР број 58
У Београду, 29. априла 2019. године

Председник Републике,
Александар Вучић, с.р.
ЗАКОН
о изменама и допунама Закона о жичарама за транспорт лица
Члан 1.
У Закону о жичарама за транспорт лица („Службени гласник РС”, бр. 38/15 и 113/17 –
др. закон), у члану 3. став 1. тач. 2)–4) мењају се и гласе:
„2) успињача је постројење састављено из више компонената, конструисаних,
произведених, склопљених и стављених у употребу са циљем транспорта лица возилом
– вагоном које се креће на точковима и вучено је једним или више ужади по шинама
које могу лежати на тлу или на носећој конструкцији;
3) висећа жичара је жичара, укључујући гондолу и жичару са седиштима, код које се
кабине подижу и/или померају помоћу једног или више носећих ужади;
4) вучница је жичара која ужетом вуче лица са одговарајућом опремом, користећи
вучне уређаје по вучној траси;ˮ.
Тачке 5) и 6) бришу се.
Тачка 19) мења се и гласи:
„19) истрага је поступак који се спроводи с циљем утврђивања узрока, последица,
околности и одговорности ванредног догађаја, уколико наступи озбиљна несрећа или
несрећа и спречавања будућих ванредних догађаја;ˮ.
Тачке 26) и 27) мењају се и гласе:
„26) управљач жичаре је правно лице или предузетник регистрован за делатност
превоза путника жичарама, одговорно за безбедан рад жичаре и/или специфичне вучне
инсталације;
27) техничко одговорно лице за жичару и његов заменик су лица радно ангажована код
управљача жичаре која имају стечено високо образовање на основним академским
студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године из области образовно-научног поља
техничко-технолошких наука, у складу са прописом којим се прописују научне,
уметничке, односно стручне области у оквиру образовно-научних, односно образовноуметничких поља и одговарајуће радно искуство на пословима лица одговорног за рад
жичаре, које поседује уверење о положеном стручном испиту за жичаре;ˮ.
Тачка 30) мења се и гласи:
„30) извршни радник, у смислу овог закона, је радник који обавља послове којима
непосредно учествује у раду и/или одржавању жичаре и/или специфичне вучне
инсталације;ˮ.

После тачке 30) додају се тач. 31)–46), које гласе:
„31) траса жичаре је оса жичаре приказана у основи са висинским положајем
нивелете у уздужном пресеку која није ужа од 50m, а која по висини обухвата простор
између тла и носеће, односно транспортне ужади и по ширини простор између ивица
заштитног појаса;
32) стручно лице, у смислу овог закона, је правно лице или предузетник, овлашћено да
обавља стручни преглед жичара;
33) предузетник, у смислу овог закона, је физичко лице које обавља делатност у циљу
остваривања прихода и које је као такво уписано у Регистар привредних субјеката
надлежног органа;
34) специфична вучна инсталација je инсталација са специфичним техничкотехнолошким карактеристикама која није жичара, а предвиђена је за зимске и/или
летње спортске активности и превози путнике у стојећем положају или ужетом
(покретна трака, zip-line и боб на шинама);
35) оператер је извршни радник, кога именује управљач жичаре и одговоран је за
исправан рад жичаре, као и пријаву неисправности рада жичаре или специфичне вучне
инсталације;
36) већа материјална штета је штета која је наступила у ванредном догађају и која је
процењена на преко 50.000.000 динара;
37) већи прекид рада жичаре је прекид рада жичаре који траје преко седам
календарских дана;
38) димензионисање ужади је поступак одређивања техничких и технолошких
карактеристика ужади применом норматива, стандарда и прописа који регулишу
безбедносне захтеве и квалитет производа;
39) стручна обука је основни ниво неформалног образовања извршног радника
жичаре, који се стиче пре радног ангажовања, код управљача жичаре, других правних
лица или предузетника, који испуњавају прописане услове у складу са овим законом и
услов је за полагање стручног испита;
40) стручно усавршавање је напредни ниво неформалног образовања извршног
радника жичаре, који се стиче током радног ангажовања, на сложенијим и
комплекснијим системима и пословима, код управљача жичаре, других правних лица
или предузетника, који испуњавају прописане услове, у складу са овим законом;
41) подобука је ниво неформалног образовања извршног радника жичаре, који се стиче
код управљача жичаре, других правних лица или предузетника, који испуњавају
прописане услове, у складу са овим законом, током радног ангажовања извршног
радника жичаре, на другим пословима и системима жичаре за које извршни радник
није обучен;

42) стручна оспособљеност, у смислу овог закона, је оспособљеност коју извршни
радник жичаре стиче формалним образовањем и стручном обуком после које полаже
стручни испит;
43) носеће уже је непомично уже које служи као возна пруга по којој се крећу возна
колица са окаченим возилима;
44) вучно уже је помично уже које преноси своје кретање на прикључена возила, али
их не носи;
45) транспортно уже је помично уже постављено тако да преноси своје кретање на
прикључена возила и да их истовремено носи;
46) противуже је уже код жичаре са повратним (променљивим) током са удвојеним
ужетом, помично уже чији су крајеви причвршћени за возила, без пролаза кроз
погонску ужницу.ˮ.
Члан 2.
Члан 4. мења се и гласи:
„Члан 4.
Жичаре се деле према технолошким и техничким карактеристикама на:
1) успињаче;
2) висеће жичаре;
3) вучнице:
(1) фиксне вучнице које су трајно постављене на некој локацији (високо ужетне
вучнице),
(2) привремено постављене вучнице са ниско вођеним ужетом (ниско ужетне вучнице).
Висеће жичаре се према основним техничким карактеристикама деле:
1) према смеру кретања на:
(1) жичаре са повратним током (повратна жичара),
(2) жичаре са кружним током (кружна жичара);
2) према броју ужади на:
(1) троужетне жичаре (једно уже је вучно, а друга два ужета су носећа),
(2) двоужетне жичаре (оба ужета су и вучна и носећа),
(3) двоужетне жичаре (једно уже је вучно, друго уже је носеће),
(4) једноужетне жичаре код којих је уже употребљено и као носеће и као вучно
(транспортно уже);
3) према облику возила на:

(1) жичаре са отвореним возилима (седиште за једно лице или више лица, корпа),
(2) жичаре са затвореним возилом (кабина, гондола за два лица или за више лица);
4) према вези возила са вучним, односно транспортним ужетом на:
(1) жичаре код којих су возила током рада расклопљиво причвршћена на уже,
(2) жичаре код којих су возила током рада стално причвршћена на уже.
Високо ужетне вучнице се деле:
1) према величини на:
(1) вучнице којима је траса дуга до 300 m и погонска снага износи ≤11 kW,
(2) вучнице којима је траса дужа од 300 m и погонска снага већа >11 kW;
2) према врсти вучног уређаја на:
(1) вучнице са вучним уређајем са дугим извлачењем,
(2) вучнице са вучним уређајем са телескопским извлачењем и неодвојивом
хватаљком,
(3) вучнице са вучним уређајем са телескопским извлачењем и одвојивом хватаљком.
Жичаре, с обзиром на техничке карактеристике у вези рада и одржавања, обухватају
подсистеме:
1) ужад и спојеве ужади;
2) погон и кочнице;
3) механичке уређаје:
(1) натезне уређаје за ужад,
(2) механичке уређаје у станицама,
(3) механичку опрему трасе;
4) возила која се састоје од:
(1) кабина, седишта или вучних уређаја,
(2) вешања,
(3) погонског дела,
(4) стезаљки;
5) електротехничке уређаје:
(1) управљачке, контролне и безбедносне уређаје,
(2) комуникациону и информатичку опрему,

(3) опрему за заштиту од грома;
6) спасилачку опрему:
(1) фиксну спасилачку опрему,
(2) преносиву спасилачку опрему.
Високоужетну вучницу чине:
1) траса вучнице;
2) носеће конструкције на траси:
(1) погонска и повратна станица,
(2) затезна потпорна конструкција,
(3) потпорна конструкција на траси;
3) вучни уређаји;
4) вучно и затезно уже;
5) погонске и повратне ужнице и склопови водећих котурова/котурних батерија;
6) погонски уређај;
7) затезни уређај са противтегом;
8) сигнални вод и сигнално-сигурносни уређаји.”.
Члан 3.
У члану 7. став 4. мења се и гласи:
„Министар ближе прописује услове за постројења жичаре, станице, стубове, темеље и
другу инфраструктуру.”.
Члан 4.
У члану 8. после речи: „других жичара” додају се речи: „и ако се траса жичаре налази у
насељеном месту”.
После става 1. додаје се став 2, који гласи:
„Министар ближе прописује услове за трасу жичаре из става 1. овог члана.”.
Члан 5.
Назив члана и члан 9. мењају се и гласе:
„Подела ужади, захтеви и услови за ужад, погоне, кочнице и за механичке и
електричне инсталације
Члан 9.
Ужад за жичаре се према начину употребе деле на:

1) носећу ужад;
2) вучну ужад;
3) транспортну ужад;
4) противужад.
Ради функционисања жичаре на безбедан начин, морају бити испуњени следећи
услови:
1) ужад морају бити безбедно постављена и обезбеђена од исклизнућа;
2) морају се поштовати граничне вредности оптерећења ужета;
3) уређај за прикључивање на уже мора се обезбедити од ненамерног отварања или
проклизавања;
4) омогућити контрола ужади.
Ако се исклизнуће ужади не може у потпуности спречити, морају се предузети мере
које обезбеђују задржавање ужади, као и заустављање погона жичаре, при чему
безбедност лица не може бити угрожена.
Уже не сме бити у употреби ако:
1) истекне прописани рок употребе;
2) се носећи пресек ужета смањи испод дозвољене границе;
3) нису обављене све прописане контроле и радови на ужету.
Министар ближе прописује димензионисање ужади, услове за примену ужади и
одржавање ужади.”.
Члан 6.
Назив члана 12. мења се и гласи:
„Кочиони систем”.
У члану 12. став 3. реч: „кочних” замењује се речју: „кочионих” а реч: „кочни”
замењује се речју: „кочиони”.
Члан 7.
У члану 21. став 2. мења се и гласи:
„Министар прописује ширину и висину безбедносног појаса с обзиром на техничке
карактеристике уређаја и друге захтеве.”.
Члан 8.
У члану 22. став 3. мења се и гласи:
„Министар прописује захтеве за трасу жичаре.”.

Члан 9.
У члану 26. став 3. брише се.
Члан 10.
Члан 29. мења се и гласи:
„Члан 29.
Извршни радник треба да поседује формално образовање чији степен адекватан
пословима које обавља, завршен програм стручне обуке и положен стручни испит.
Образовање из става 1. овог члана, стиче се у образовним установама за формално
образовање и код управљача, других правних лица или предузетника, који испуњавају
прописане услове у складу са овим законом.
Техничко одговорно лице за жичару и његов заменик морају завршити програм
стручне обуке и положити стручни испит.
Стручну обуку, стручно усавршавање, односно подобуку могу обављати управљач, као
и друга правна и физичка лица, ако испуњавају прописане услове.
Услови из става 4. овог члана су да лице поседује:
1) одговарајући простор за теоријско оспособљавање са гарантованим минималним
условима за рад;
2) техничка средства за видео презентације наставног садржаја;
3) потребан радни материјал (прописе који уређују област жичара, шеме, скице и друга
помоћна средства);
4) одговарајуће објекте, инсталације и опрему за практични део обуке;
5) одговарајуће стручне кадрове.
Овлашћење за послове стручног обучавања, стручног усавршавања, односно подобуке
издаје министарство надлежно за послове саобраћаја, на захтев правног или физичког
лица ако испуњава прописане услове у складу са законом.
За издавање овлашћења из става 6. овог члана, плаћа се такса.
Висина таксе из става 7. овог члана, утврђује се законом којим се уређују републичке
административне таксе.
Министарство надлежно за послове саобраћаја води евиденцију издатих овлашћења.
Стручна обука се састоји од практичног и теоријског дела.
Услов за полагање стручног испита је потврда о похађању практичног и теоријског
дела обуке издата од стране овлашћеног лица за послове стручног оспособљавања.

Извршни радник мора се стручно усавршавати, а његово знање, у обиму значајном за
безбедност саобраћаја, мора се редовно, а у прописаним случајевима и ванредно
проверавати.
Стручно усавршавање, односно подобука се спроводи ако се:
1) уводе нови типови уређаја и инсталација;
2) извршни радник премешта на послове на инсталацијама за које није обучен што
може за последицу имати ванредни догађај;
3) извршни радник премешта на сложеније послове који изискују додатну обуку.
Редовна провера стручне оспособљености извршног радника мора се обављати
најмање на сваке три године.
Редовну проверу стручне оспособљености извршног радника спроводи послодавац.
Ванредна провера стручне оспособљености извршног радника обавља се у случају:
1) непоштовања прописа од стране извршног радника које може довести до
угрожавања безбедности рада жичаре;
2) ако је извршни радник био одсутан са посла више од три године без обзира на разлог
одсуства.
Ванредну проверу стручне оспособљености извршног радника спроводи лице
овлашћено за послове стручног обучавања.
О положеном стручном испиту издаје се уверење, а о издатим уверењима
министарство надлежно за послове саобраћаја води евиденцију.
За полагање стручног испита и изадавање уверења о положеном стручном испиту,
плаћа се такса, у складу са законом којим се уређују републичке административне
таксе.
Стручни испит и проверу знања врши Комисија коју именује министар.
Комисију чине председник и два члана који имају заменике.
Министар прописује програм и спровођење стручног испита и стручне обуке, начин
стручног усавршавања, начин провере знања извршног радника, форму и садржину
уверења, начин и поступак издавања уверења о положеном стручном испиту.
Послодавац не може дозволити обављање послова извршном раднику, односно
техничком одговорном лицу за жичару и његовом заменику који нема уверење о
положеном стручном испиту, као и у случају да при провери знања није показао
задовољавајућу стручну оспособљеност.
Министар прописује програм и спровођење стручног испита, стручне обуке, начин
стручног усавршавања, односно подобуке, начин провере знања извршног радника,
техничког одговорног лица за жичару и његовог заменика, форму и садржину уверења,

начин и поступак издавања уверења о положеном стручном испиту, као и услове које
морају испуњавати лица из става 4. овог члана.ˮ.
Члан 11.
У члану 33. тачка 4) мења се и гласи:
„4) има најмање трећи степен средње стручне спреме техничке струке или минимум
пет година радног искуства на пословима извршног радника;”.
Члан 12.
У члану 36. после става 11. додају се ст. 12. и 13, који гласе:
„За издавање Одобрења за рад жичаре плаћа се такса.
Висина таксе из става 12. овог члана утврђује се законом којим се уређују републичке
административне таксе.ˮ.
Члан 13.
Члан 37. мења се и гласи:
„Члан 37.
Стручни преглед се изводи једном годишње, након ремонта, након поновног
постављања жичаре или специфичне вучне инсталације после измештања, а по потреби
и чешће, у прописаном обиму.
Стручним прегледом се утврђује да ли је постројење жичаре или специфичне вучне
инсталације опремљено и да ли се одржава у складу са важећим прописима и
техничким условима који се односе на конструкцију, опрему, одржавање и
опремљеност прописаним уређајима.
Стручни преглед врши стручно лице које може бити правно или физичко лице,
овлашћено од стране министарства надлежног за послове саобраћаја.
Овлашћење за послове стручног прегледа издаје министарство надлежно за послове
саобраћаја у форми решења на период од пет година.
За издавање овлашћења из става 4. овог члана, плаћа се такса.
Висина таксе из става 5. овог члана утврђује се законом којим се уређују републичке
административне таксе.
Овлашћење из става 4. овог члана, министарство надлежно за послове саобраћаја
доставља Дирекцији у року од пет радних дана.
Решење о издавању, односно одбијању издавања овлашћења из става 4. овог члана
коначно је у управном поступку и против њега се може покренути спор пред Управним
судом.
Након обављеног стручног прегледа саставља се извештај уз који се обавезно морају
приложити документа о изведеним испитивањима, исправе о усаглашености и остала

техничка документација којима се доказује наведено стање. Позитивна оцена
исправности садржана у извештају о стручном прегледу је доказ о безбедности жичаре.
Дирекција води евиденцију овлашћења издатих од стране министарства из става 4.
овог члана и прописује начин вођења, садржину и образац евиденције овлашћења.
Министар прописује форму, садржину и начин вођења извештаја о стручном прегледу,
списак докумената о усклађености, као и услове које треба да испуни стручно лице из
става 3. овог члана.
Министар ближе прописује начин издавања овлашћења за послове стручног прегледа
из става 4. овог члана.”.
Члан 14.
У члану 39. ст. 4. и 5. бришу се.
Члан 15.
Члан 40. мења се и гласи:
„Члан 40.
Управљач прописује опште услове превоза, радно време жичаре и ценовник, које мора
објавити у службеним просторијама, станицама жичаре и другим одговарајућим
местима. Општи услови превоза садрже одредбе о лицима која се могу превозити
жичаром, под којим условима, као и одредбе о томе како се лица морају понашати на
станицама жичаре и током превоза.
За успињаче и жичаре са повратним током потребно је да пропише и ред вожње које
мора објавити у службеним просторијама станицама жичаре и другим одговарајућим
местима.”.
Члан 16.
Члан 47. став 3. мења се и гласи:
„Управљач прописује садржину, складиштење, чување и употребу прибора за прву
помоћ као и остале прописане опреме.”.
Члан 17.
Члан 49. мења се и гласи:
„Члан 49.
Управљач је дужан да организује и спроводи истрагу о ванредном догађају, уколико
наступи озбиљна несрећа или несрећа у раду жичара.
Истрагу о ванредном догађају спроводи истражна комисија коју именује управљач.
У састав истражне комисије морају бити укључени сви представници субјеката на које
се ванредни догађај односи.

Истражна комисија у складу са закључцима до којих је дошла приликом истраге
подноси управљачу јединствени извештај о истрази.
У случају озбиљне несреће управљач је дужан да достави Дирекцији и републичком
инспектору за железнички саобраћај извештај о истрази одмах, а најкасније у року од
три дана по пријему извештаја о истрази.
Министар прописује категоризацију ванредних догађаја, начин спровођења истраге
ванредног догађаја, начин рада истражитеља и истражне комисије, начин устројавања
истражне комисије, начин и поступак утврђивања узрока, последица, околности под
којима је настао и одговорности за ванредни догађај, начин обавештавања здравствене
установе и овлашћених лица надлежних тела о ванредном догађају, начин вођења
евиденције и других података о ванредним догађајима, образац извештаја о истрази и
образац евиденције ванредних догађаја на жичари.
Управљач прописује упутства за рад, техничко-технолошке поступке и правила за
поступање у случају ванредног догађаја и отклањања последица ванредног догађаја у
складу са прописом из става 6. овог члана.”.
Члан 18.
У члану 53. став 1. после речи: „као и” додају се речи: „да провери документацију
везану за стручну оспособљеност и здравствену” а речи: „извршног особља” замењују
се речима: „извршних радника”.
Члан 19.
У члану 55. став 1. мења се и гласи:
„Против решења инспектора допуштена је жалба у складу са законом којим се уређује
инспекцијски надзор.”.
Члан 20.
Подзаконски прописи за извршавање овог закона биће донети у року од шест месеци
од дана ступања на снагу овог закона.
Члан 21.
Управљач је дужан да за жичаре или специфичне вучне инсталације које немају
употребну дозволу или дозволу за постављање објекта прописану законом којим се
уређује планирање и изградња, прибави правноснажну исправу и исправу којом је
утврђена подобност објекта за употребу у складу са прописима којима се уређује
област незаконито изграђених објеката, у року утврђеном прописима којима се уређује
област незаконито изграђених објеката.
Члан 22.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије”.

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим
УКАЗ
о проглашењу Закона о изменама и допунама Закона о превозу путника у
друмском саобраћају
Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона о превозу путника у друмском
саобраћају, који је донела Народна скупштина Републике Србије на Четвртој седници
Првог редовног заседања у 2019. години, 25. априла 2019. године.
ПР број 59
У Београду, 29. априла 2019. године
Председник Републике,
Александар Вучић, с.р.
ЗАКОН
о изменама и допунама Закона о превозу путника у друмском саобраћају
Члан 1.
У Закону о превозу путника у друмском саобраћају („Службени гласник РС”, бр. 68/15,
41/18, 44/18 – др. закон и 83/18) у члану 2. тачка 18) бришe се.
Члан 2.
У члану 5. став 1. после речи: „потписан од стране возача и” речи: „потписан и оверен
од стране” бришу се.
Члан 3.
У члану 26. став 3. речи: „мора имати лиценцу за обављање послова професионалног
возача и” бришу се.
Члан 4.
У члану 87б став 1. тачка 2) речи: „путничког аутомобила трећег степена стручне
спреме или звање возача аутобуса и теретног моторног возила четвртог степена
стручне спреме” замењују се речима: „моторног возила”.
После става 6. додаје се став 7, који гласи:
„Возач који има квалификациону картицу возача или возачку дозволу са уписаним
кодом „95” или сертификат о стручној компетентности за обављање послова
професионалног возача сматра се да испуњава услове прописане у ставу 1. тач. 2) и 3)
овог члана.”.
Члан 5.
У члану 87в став 1. тачка 4) речи: „који није накнадно уграђен” бришу се.

Тачка 5) мења се и гласи:
„5) да размак осовина буде најмање 2.550 mm или запремине пртљажног простора
најмање 350 l;”.
Члан 6.
У члану 137а став 1. речи: „има регистровану претежну делатност „такси превозˮ и”
бришу се.
У ставу 2. тач. 3) и 4) мењају се и гласе:
„3) возило високе класе, односно луксузно возило, осим возила са 7 + 1 и 8 + 1 места за
седење, које није старије од пет година и има вредност већу од 25.000 евра, изражену у
динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан
подношења захтева, односно које није старије од седам година и има вредност већу од
35.000 евра, изражену у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке
Србије на дан подношења захтева, с тим што се за вредност возила узима каталошка
вредност возила за које је као датум производње узет датум подношења захтева;
4) возило са 7 + 1 или 8 + 1 места за седење и уграђеним дигиталним тахографом, ако
има емисију издувних гасова нивоа најмање „EURO 4ˮ.”.
Став 11. мења се и гласи:
„Возач путничког возила из става 2. тачка 4) овог члана мора да има квалификациону
картицу возача или возачку дозволу са уписаним кодом „95”.”.
Став 18. мења се и гласи:
„Против коначног решења из става 1. овог члана може се покренути управни спор.”.
Члан 7.
У члану 155. став 1. речи: „локалног превоза и то: ванлинијски превоз, посебан
линијски превоз, лимо сервис, превоз за сопствене потребе и такси превоз” замењују се
речима: „такси превоза, лимо сервиса, домаћег превоза који се обавља као ванлинијски
превоз, посебан линијски превоз и превоз за сопствене потребе, као и локалног превоза
који се обавља као ванлинијски превоз, посебан линијски превоз и превоз за сопствене
потребе.”.
У ставу 2. речи: „над применом овог закона и прописа донетих на основу овог закона,
којима се уређује локални превоз” замењују се речима: „из става 1. овог члана”.
Члан 8.
У члану 160. став 7. реч: „инспектор” замењује се речима: „Инспектор, односно
овлашћено лице аутономне покрајине, општинске, односно градске управе, односно
управе надлежне за послове саобраћаја”.
Члан 9.

У члану 161. речи: „сaобраћајни знак прописан у члану” замењују се речима: „стоп
таблицу из члана”.
Члан 10.
У члану 167. став 5. речи: „обављања делатности јавног превоза у друмском
саобраћају” замењују се речима: „правном лицу да се бави одређеном привредном
делатношћу”.
Члан 11.
У члану 168. став 5. речи: „делатности јавног превоза у друмском саобраћају” замењују
се речима: „одређених делатности”.
Члан 12.
У члану 169. став 1. тачка 28) мења се и гласи:
„28) у путничком возилу којим се обавља такси превоз није на видном месту за
корисника превоза уграђен исправан, оверен таксиметар или није истакнута такси
дозвола за возача (члан 89);”.
Tачке 46а)–46е) мењају се и гласе:
„46а) лимо сервис обавља возилом које је старије од пет, односно седам година (члан
137а став 2. тачка 3);
46б) лимо сервис обавља возилом које нема уграђен дигитални тахограф (члан 137а
став 2. тачка 4);
46в) се у возилу не налази документација из које се несумњиво може утврдити сврха,
циљ и трајање путовања или начин обрачунавања цене превоза (члан 137д став 2);
46г) цену превоза обрачунава супротно члану 137д став 3. овог закона;
46д) обавља лимо сервис који није претходно уговорен у седишту превозника (члан
137д став 6);
46ђ) пре отпочињања превоза превоз није евидентиран у седишту превозника (члан
137д став 7);
46е) поступа супротно члану 137д став 8. овог закона;”.
После тачке 46е) додају се тач. 46ж) и 46з), које гласе:
„46ж) поступа супротно члану 137д став 9. овог закона;
46з) поступа супротно члану 137д став 10. овог закона;”.
Члан 13.
У члану 170. став 1. тачка 2) речи: „потписан и оверен од стране” бришу се.
Тачка 6) брише се.
Тачка 45) мења се и гласи:

„45) возач нема квалификациону картицу возача или возачку дозволу са уписаним
кодом „95” (члан 137а став 11);”.
После става 3. додаје се нови став 4, који гласи:
„Новчаном казном од 10.000 до 30.000 динара казниће се физичко лице за прекршај из
става 1. тачка 45) овог члана.”.
Досадашњи став 4. постаје став 5.
Члан 14.
Члан 172. мења се и гласи:
„Члан 172.
Новчаном казном од 80.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај возач ако не
заустави аутобус, односно путничко возило којим се обавља превоз у друмском
саобраћају када Инспектор, односно овлашћено лице аутономне покрајине, општинске,
односно градске управе, односно управе надлежне за послове саобраћаја истакне стоп
таблицу из члана 160. став 7. овог закона, односно када комунални полицајац истакне
стоп таблицу из члана 160. став 8. овог закона (члан 161).”
Члан 15.
На поступке који нису окончани до дана ступања на снагу овог закона примењиваће се
одредбе Закона о превозу путника у друмском саобраћају („Службени гласник РС”, бр.
68/15, 41/18, 44/18 – др. закон и 83/18), осим на поступке покренуте за издавање
одобрења за обављање такси превоза, односно решења за обављање лимо сервиса, на
које ће се примењивати одредбе овог закона.
Члан 16.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србијеˮ, осим одредаба члана 13. ст. 3. и 4. овог закона, које се примењују
од 1. јануара 2021. године.

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим
УКАЗ
о проглашењу Закона о измени и допуни Закона о поступку уписа у катастар
непокретности и водова
Проглашава се Закон о измени и допуни Закона о поступку уписа у катастар
непокретности и водова, који је донела Народна скупштина Републике Србије на
Четвртој седници Првог редовног заседања у 2019. години, 25. априла 2019. године.
ПР број 60
У Београду, 29. априла 2019. године

Председник Републике,
Александар Вучић, с.р.
ЗАКОН
о измени и допуни Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова
Члан 1.
У Закону о поступку уписа у катастар непокретности и водова („Службени гласник
РС”, бр. 41/18 и 95/18), у члану 15. додаје се став 7, који гласи:
„Изузетно, за непокретности на којима је право својине уписано на основу
правноснажног решења о експропријацији непокретности или на основу
правноснажног решења о административном преносу непокретности, није дозвољен
упис забележби из става 1. тач. 3), 5), 6) и 17) овог члана.”.
Члан 2.
У члану 31. став 3. мења се и гласи:
„Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, Служба ће одлучивати приоритетно о упису који се
врши на основу прописа којим се уређује експропријација, као и о упису забележбе
решења о извршењу донетог на основу уговора о хипотеци, односно заложне изјаве,
ако је претходно извршен упис у катастар непокретности хипотеке на основу тог
уговора, односно заложне изјаве, осим ако постоје нерешени предмети уписа по
правноснажним судским одлукама и по захтевима који су претходили упису те
хипотеке.”.
Члан 3.
На захтев корисника експропријације из решења о експропријацији, односно решења о
административном преносу, забележбе из члана 1. овог закона, уписане до дана
ступања на снагу овог закона, забележбе које се односе на хипотеку уписану на објекту
који је експроприсан, бришу се са експроприсане непокретности и преносе на
непокретност која се даје у својину или сусвојину на име накнаде за експроприсане
непокретности, или на неку другу личну имовину одговарајуће вредности.
Члан 4.
Започети поступци до дана ступања на снагу овог закона, окончаће се по прописима по
којима су започети.
Члан 5.
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије”.

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим
УКАЗ
о проглашењу Закона о изменама и допунама Закона о поступку регистрације у
Агенцији за привредне регистре
Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона о поступку регистрације у
Агенцији за привредне регистре, који је донела Народна скупштина Републике Србије
на Четвртој седници Првог редовног заседања у 2019. години, 25. априла 2019. године.
ПР број 62
У Београду, 29. априла 2019. године
Председник Републике,
Александар Вучић, с.р.
ЗАКОН
о изменама и допунама Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне
регистре
Члан 1.
У Закону о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени
гласник РС”, бр. 99/11 и 83/14), у члану 2. тачка 13) после речи: „промет” додају се
запета и речи: „a у вези су са подацима и документима који су предмет регистрације”.
Члан 2.
У називу члана 4. реч: „Сходна” замењује се речју: „Супсидијарна”.
После става 1. додаје се став 2, који гласи:
„Изузетно од става 1. овог члана, ако надлежни регистратор или другостепени орган
поништи коначну, односно правноснажну одлуку надлежног регистратора, не уклањају
се правне последице које је поништена одлука произвела.”.
Члан 3.
После члана 5. додаје се назив члана и члан 5а, који гласе:
„Лице овлашћено за подношење пријаве
Члан 5а
Лице овлашћено за подношење пријаве је:
1) лице овлашћено за заступање правног лица;
2) законом овлашћено лице за регистрацију података прописаних законом;
3) оснивач у поступку оснивања привредног друштва;
4) физичко лице које се региструје или је регистровано као предузетник.

Изузетно од става 1. тачка 1) овог члана, лице овлашћено за подношење пријаве:
1) за регистрацију преноса удела у привредном друштву може бити и стицалац односно
преносилац удела;
2) за регистрацију оставке лица овлашћеног за заступање може бити и лице које даје
оставку.”.
Члан 4.
Члан 8. мења се и гласи:
„Члан 8.
Упис забележбе врши се на основу пријаве или по службеној дужности, ако
регистратор дође до сазнања о чињеницама и документима који су од значаја за правни
промет, а у вези су са подацима и документима који су предмет регистрације.
Ако оцени да чињенице и документа нису од значаја за правни промет или нису у вези
са подацима и документима који су предмет регистрације, регистратор у року од пет
радних дана од дана подношења пријаве решењем одбија пријаву.
Ако нису испуњени услови за упис забележбе података и докумената који су као
предмет забележбе прописани посебним прописом, регистратор доноси одлуку у
складу са чланом 17. став 2. овог закона.ˮ.
Члан 5.
У члану 9. став 1. после речи: „непосредно” додају се речи: „у папирној или
електронској форми”, a реч: „поштом” замењује се речима: „путем поште”.
У ставу 2. реч: „поштом” замењује се речима: „путем поште”.
Члан 6.
У члану 10. став 1. реч: „суˮ замењује се речју: „јеˮ.
Члан 7.
Члан 11. мења се и гласи:
„Члан 11.
Електронска пријава Агенцији подноси се путем корисничке апликације за пријем
електронске пријаве којом се обезбеђује пријем електронских докумената и доказа о
уплати накнаде за регистрацију.
Потписивање електронске пријаве и докумената, као и овера електронских докумената,
врши се у складу са прописима којима се уређује електронски потпис и електронски
документ.
Валидација квалификованог електронског потписа на пријави из става 1. овог члана
врши се према времену пријема пријаве.

Валидација квалификованог електронског потписа на документима који се прилажу уз
пријаву из става 1. овог члана врши се према времену учитавања докумената у
корисничку апликацију, осим у случају када су документа снабдевена квалификованим
електронским временским жигом.
У тренутку валидације квалификованог електронског потписа из ст. 3. и 4. овог члана
Агенција ће чињеницу валидности тог потписа потврдити квалификованим
електронским временским жигом.ˮ.
Члан 8.
Члан 14. мења се и гласи:
„Члан 14.
По пријему пријаве регистратор проверава да ли су испуњени услови за регистрацију,
и то:
1) да ли је надлежан за поступање по пријави;
2) да ли је пријава поднета од стране лица овлашћеног за подношење пријаве и да ли је
потписана у складу са овим законом;
3) да ли је податак или документ предмет регистрације;
4) да ли је податак или документ чија се регистрација захтева већ регистрован;
5) да ли пријава садржи податке и чињенице потребне за регистрацију;
6) да ли су уз пријаву приложени прописани документи, чија је садржина и форма
одређена законом;
7) да ли су чињенице из пријаве сагласне чињеницама из докумената приложених уз
пријаву и подацима који су регистровани у регистру који поступа по пријави, односно
са подацима регистрованим у надлежном регистру, а који су јавно доступни;
8) да ли је у регистру који поступа по пријави под истим називом већ регистровано
друго правно лице или предузетник или је већ поднета пријава за регистрацију под
истим називом или је назив већ резервисан у складу са овим законом, односно да ли је
назив одређен у складу са законом;
9) да ли је уз пријаву приложен доказ о уплати накнаде за вођење поступка
регистрације на основу кога се може утврдити да је уплаћена накнада на текући рачун
Агенције;
10) да ли је пријава поднета у законом прописаном року, ако је рок услов за
регистрацију;
11) да ли је пријава из члана 17. став 3. овог закона поднета у прописаном року;
12) да ли је регистрација податка или документа у супротности са посебним законом;

13) да ли је регистрација податка или документа у супротности са актом надлежног
органа донетим у складу са законом.ˮ.
Члан 9.
Члан 15. мења се гласи:
„Члан 15.
Регистратор решењем одлучује о пријави у року од пет радних дана од дана пријема
пријаве.
Ако је електронска пријава поднета нерадног дана, сматра се да је поднета првог
наредног радног дана од када почиње да тече рок из става 1. овог члана.ˮ.
Члан 10.
Члан 17. мења се гласи:
„Члан 17.
Ако утврди да нису испуњени услови за регистрацију из члана 14. став 1. тач. 1), 3), 4),
10), 11), 12) и 13) овог закона, регистратор доноси решење којим одбацује пријаву.
Ако нису испуњени услови за регистрацију из члана 14. став 1. тач. 2), 5), 6), 7), 8) и 9)
овог закона, регистратор доноси решење којим одбацује пријаву и утврђује који услови
за регистрацију нису испуњени.
Ако подносилац пријаве у року од 30 дана од дана објављивања решења из става 2.
овог члана поднесе нову регистрациону пријаву, уз позивање на број решења којим је
ранија пријава одбачена и отклони све утврђене недостатке, за вођење поступка
регистрације плаћа половину прописаног износа накнаде за регистрацију.
Право на плаћање умањеног износа накнаде из става 3. овог члана подносилац пријаве
може остварити једном.
Уз пријаву из става 3. овог члана подносилац пријаве дужан је да приложи само
недостајућу, односно уредну документацију ради отклањања недостатака утврђених
решењем из става 2. овог члана.ˮ.
Члан 11.
У члану 23. став 1. речи: „пет дана”, замењују се речима: „пет радних дана”, а реч:
„закључак” замењује се речју: „решење”.
Члан 12.
У члану 24. став 3. брише се.
У досадашњем ставу 4, који постаје став 3. реч: „отправак” замењује се речима:
„достављање отправка”.
Члан 13.
У члану 25. став 1. мења се и гласи:

„Против одлуке регистратора, лице овлашћено за подношење пријаве може да поднесе
жалбу министру надлежном за одлучивање о жалби, преко Агенције, у року од 30 дана
од дана објављивања одлуке.”.
Члан 14.
У члану 28. став 3. речи: „пет дана”, замењују се речима: „пет радних дана”, а после
речи: „пријема” додаје се реч: „уредне”.
Члан 15.
У члану 29. после става 2. додаје се став 3, који гласи:
„Одлука о жалби доставља се регистратору који је дужан да ту одлуку достави странци
у року од осам дана од дана пријема.”.
Члан 16.
У члану 30. став 1. речи: „6 месеци” замењују се речима: „12 месеци”.
У ставу 4. речи: „у складу са одредбама чл. 25–29. овог закона” бришу се.
Члан 17.
Назив члана 31. и члан 31. бришу се.
Члан 18.
У члану 34. став 1. мења се и гласи:
„На ништавост регистрације предузетника сходно се примењују одредбе члана 33. ст.
1–3. овог закона.”.
Члан 19.
После члана 34. додаје се назив члана и члан 34а, који гласе:
„Брисање регистрације оснивања и промене регистрованих података на основу
одлуке другостепеног органа о поништавању, односно укидању коначне одлуке
надлежног регистратора
Члан 34а
Ако се коначним управним актом другостепеног органа донетим у складу са одредбама
закона којим се уређује општи управни поступак које се односе на поништавање и
укидање коначног решења, поништи, односно укине одлука надлежног регистратора о
регистрацији оснивања привредног друштва или предузетника, а подносилац пријаве у
поновном поступку не уреди пријаву, односно не отклони недостатке, на које му укаже
надлежни регистратор или ако такве недостатке није могуће отклонити, надлежни
регистратор ће по службеној дужности регистровати забележбу коначног управног
акта другостепеног органа и покренути поступак принудне ликвидације привредног
друштва, односно брисати предузетника чије је оснивање поништено.

Ако се конaчним упрaвним aктом другостепеног оргaнa донетим у склaду са одредбама
закона којим се уређује општи управни поступак које се односе на поништавање и
укидање коначног решења, поништи, односно укине одлукa нaдлежног регистрaторa о
регистрaцији промене подaтака и докумената, a подносилaц пријaве у поновном
поступку не уреди пријaву, односно не отклони недостaтке нa које му укaже нaдлежни
регистрaтор или aко тaкве недостaтке није могуће отклонити, нaдлежни регистрaтор ће
по службеној дужности регистровaти зaбележбу конaчног упрaвног aктa другостепеног
оргaнa и успостaвити претходно регистровaно стање, осим ако на основу касније
поднете регистрационе пријаве није регистрована промена истог податка.”.
Члан 20.
У члану 36. став 1, члану 37. став 2. и члану 40. ст. 1. и 3. речи: „пет дана” у одређеном
падежу, замењују се речима: „пет радних дана” у одговарајућем падежу.
У члану 38. став 1. речи: „два дана” замењују се речима: „два радна дана”.
Члан 21.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије”.

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим
УКАЗ
о проглашењу Закона о изменама и допунама Закона о заложном праву на
покретним стварима уписаним у регистар
Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона о заложном праву на покретним
стварима уписаним у регистар, који је донела Народна скупштина Републике Србије на
Четвртој седници Првог редовног заседања у 2019. години, 25. априла 2019. године.
ПР број 63
У Београду, 29. априла 2019. године
Председник Републике,
Александар Вучић, с.р.
ЗАКОН
о изменама и допунама Закона о заложном праву на покретним стварима
уписаним у регистар
Члан 1.
У Закону о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар („Службени
гласник РС”, бр. 57/03, 61/05, 64/06 – исправка, 99/11 – др. закон и 99/11 – др. закон), у
називу Закона, после речи: „СТВАРИМА” додају се речи: „И ПРАВИМА”.
Члан 2.

У члану 3. став 1. мења се и гласи:
„Уговор о залози садржи нарочито: дан закључења, име и презиме, пословно име или
назив, пребивалиште или боравиште, односно седиште повериоца, залогодавца и
дужника, ако дужник и залогодавац нису исто лице, опис предмета заложног права и
податке о потраживању које се обезбеђује.”
Члан 3.
У члану 4. додаје се став 3, који гласи:
„Поверилац који је стекао заложно право предајом ствари у државину или на други
законом одређени начин, може захтевати упис свог права залоге у Регистар залоге,
ради стицања права првенства наплате у складу са овим законом.”
Члан 4.
У члану 9. став 3. мења се и гласи:
„Предмет заложног права може бити и збир покретних ствари, који се налази на
одређеном месту, укључујући и инвентар који, у смислу овог закона, чине покретне
ствари које су намењене продаји или давању у закуп, као и сировине и материјали који
се користе при обављању делатности.”
Додаје се став 4, који гласи:
„У случају из става 3. овог члана, заложно право се по самом закону проширује на све
покретне ствари које постану саставни део збира покретних ствари после заснивања
залоге, ако су у својини залогодавца.”
Члан 5.
После члана 9. додају се назив члана 9а и члан 9а, који гласе:
„Залагање средстава на посебном банковном рачуну
Члан 9а
Предмет заложног права могу бити и потраживања залогодавца која се, у складу са
уговорима из којих настају, уплаћују на посебан банковни рачун залогодавца (залагање
средстава на посебном банковном рачуну).
У случају из става 1. овог члана, предмет заложног права су потраживања залогодавца
из предметних уговора, а у Регистру залоге се уписују и подаци о посебном банковном
рачуну залогодавца на који се та потраживања уплаћују.”
Члан 6.
У члану 10. став 2. мења се и гласи:
„Заложно право на потраживању стиче се на основу уговора о залози потраживања
уписом у Регистар залоге, без обзира на то да ли је дужник раније обавештен о
залагању.”

У ставу 3. после речи: „бити” додаје се реч: „удели”.
Члан 7.
Назив члана 16. и члан 16. мењају се и гласе:
„Одређивање овлашћеног лица
Члан 16.
Уговором о залози или посебним пуномоћјем заложни поверилац или више њих могу
овластити треће лице да предузима правне радње ради заштите и намирења
обезбеђеног потраживања (у даљем тексту: овлашћено лице).
Овлашћено лице у односу на залогодавца има права заложног повериоца.
За одрицање од заложног права овлашћено лице мора имати посебно овлашћење.
У Регистар залоге уписују се подаци о овлашћеном лицу уместо заложног повериоца.
Ако има више заложних поверилаца они могу на начин из става 1. овог члана одредити
једног од њих да обавља послове овлашћеног лица.”
Члан 8.
У члану 27. став 3. речи: „предузеће, привредно друштво, ималац радње” замењују се
речима: „привредно друштво, предузетник”.
Члан 9.
У члану 28. став 1. брише се.
У досадашњем ставу 2, који постаје став 1, речи: „У случају из става 1. овог члана”
замењују се речима: „Ако је залогодавац физичко лице које уговор о залози закључује
изван оквира привредне делатности”, а реч „и” брише се.
Досадашњи став 3. постаје став 2.
У досадашњем ставу 4, који постаје став 3, речи: „да ће предмет заложног права прећи
у својину повериоца уместо исплате дуга или” бришу се, а реч: „га” замењује се
речима: „предмет заложног права”.
Досадашњи став 5. постаје став 4.
Члан 10.
Члан 31. мења се и гласи:
„Члан 31.
Ред првенства између заложног права које настаје предајом заложене ствари у
државину повериоцу и заложног права уписаног у Регистар залоге одређује се према
времену (дан, час и минут) пријема захтева за упис заложног права у Регистар залоге.
Ако заложно право које настаје предајом ствари у државину није уписано у Регистар
залоге, оно не ужива првенство у односу на заложно право уписано у регистар.”

Члан 11.
Назив члана 32. и члан 32. бришу се.
Члан 12.
Назив члана 34. и члан 34. мењају се и гласе:
„Законско заложно право Републике Србије, аутономне покрајине и јединице
локалне самоуправе
Члан 34.
Утврђивање реда првенства за обезбеђење потраживања по основу јавних прихода или
других потраживања Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне
самоуправе врши се на начин предвиђен чланом 30. овог закона.”
Члан 13.
Назив члана 36. и члан 36. мењају се и гласе:
„Почетак намирења и упис у Регистар залоге
Члан 36.
Заложни поверилац је дужан да Регистру залоге достави обавештење о намери да своје
доспело потраживање намири из вредности предмета заложног права, ради
објављивања обавештења и уписа забележбе намирења.
Поступак вансудског намирења почиње истеком рока од 30 дана од дана објављивања
обавештења од стране Регистра залоге.
Заложни поверилац је дужан да обавештење из става 1. овог члана истовремено
пошаље дужнику и залогодавцу, када то није исто лице, као и трећем лицу код кога се
заложена ствар налази.”
Члан 14.
Назив члана 37. и члан 37. бришу се.
Члан 15.
У члану 39. став 1. реч: „достављања” замењује се речју: „објављивања”, а речи:
„заложног повериоца” замењују се речима: „из члана 36. став 1. овог закона”.
Члан 16.
Члан 40. мења се и гласи:
„Члан 40.
По истеку рока из члана 36. став 2. овог закона, заложни поверилац има право да
предмет заложног права узме у државину.”
Члан 17.

У називу члана 41. после речи: „права” додају се речи: „у случају вансудског
намирења”.
У члану 41. став 2. после речи: „Регистра залоге” додају се речи: „са уписаном
забележбом намирења”.
Члан 18.
У члану 42. став 1. речи: „После достављања” замењују се речима: „Од дана
објављивања”, а речи: „заложног повериоца” замењују се речима: „из члана 36. став 1.
овог закона”.
Члан 19.
У члану 43. став 1. мења се и гласи:
„Од дана објављивања обавештења из члана 36. став 1. овог закона, заложни поверилац
може захтевати од суда одлуку да се предмет заложног права прода у складу са
законом који уређује поступак извршења и обезбеђења.”
Додаје се став 3. који гласи:
„Уз предлог за извршење доставља се извод из Регистра залоге са уписаном
забележбом намирења и уговор о залози.”
Члан 20.
У члану 44. став 1. речи: „од 30 дана од уписа почетка намирења у Регистар залоге”
замењују се речима: „из члана 36. став 2. овог закона, ако је таква продаја пуноважно
уговорена уговором о залози”.
После става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
„Извод из Регистра залоге са уписаном забележбом намирења даје овлашћење
повериоцу да у име и за рачун власника заложене ствари закључи уговор о продаји
предмета заложног права у поступку вансудског намирења.”
Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4.
Члан 21.
Назив члана 45. и члан 45. бришу се.
Члан 22.
Назив члана 48. и члан 48. мењају се и гласе:
„Обавештавање о вансудској продаји
Члан 48.
Обавештење о месту и времену одржавања вансудске продаје објављује се на интернет
страници Регистра залоге најмање 15 дана пре дана одржавања вансудске продаје.”
Члан 23.

У члану 50. став 1. речи: „судској или” бришу се.
Члан 24.
У члану 55. после речи: „брисање” реч: „или” замењује се запетом, а речи: „којом се
утврђује да је заложно право престало” замењују се речима: „или други документ из
којег проистиче да је заложно право престало”.
Члан 25.
У члану 56. став 1. после речи: „стварима” додају се речи: „и правима”.
После става 1. додају се нови ст. 2. и 3, који гласе:
„У Регистар залоге може се уписати и задржавање права својине из уговора о продаји
покретних ствари са задржавањем права својине ради обезбеђења продавчевог
потраживања до исплате цене у потпуности.
Задржавање права својине из става 2. овог члана има дејства према купчевим
повериоцима ако је уписано у Регистар залоге пре купчевог стечаја или пре пленидбе
ствари.”
Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 4. и 5.
Члан 26.
У члану 59. додаје се став 5, који гласи:
„Документација на основу које је извршена регистрација података доступна је у складу
са прописима који уређују заштиту података о личности и пословну тајну.”
Члан 27.
У члану 62. став 1. тачка 1) после речи: „или” додаје се реч: „овлашћеном”.
Тачка 3) мења се и гласи:
„3) податке о основном и максималном износу обезбеђеног потраживања, а за будуће
или условно потраживање, податак о износу из члана 7. став 4. овог закона;”.
Став 5. брише се.
Члан 28.
Назив члана 64. и члан 64. мењају се и гласе:
„Упис и брисање забележби
Члан 64.
У Регистар залоге уписују се забележба намирења из члана 36. став 1. овог закона, као
и забележба спора по тужби за брисање заложног права или другог спора у вези са
регистрованим заложним правом.
За брисање забележбе намирења из члана 36. став 1. овог закона прилаже се анекс
уговора о залози или други одговарајући документ из кога се може на несумњив начин

утврдити да је поверилац одустао од намирења потраживања и да постоји сагласност
воља да се продужи рок доспелости обезбеђеног потраживања.
Забележба намирења из члана 36. став 1. овог закона брише се по службеној дужности
истеком рока од 18 месеци од дана уписа.
Уколико је уговор о залози на основу кога је извршена регистрација заложног права
оверен, документ из става 2. овог члана који се прилаже ради брисања регистроване
забележбе да је започео поступак намирења, мора бити оверен.
За брисање забележбе спора прилаже се правноснажна одлука суда или поравнање
којим је предметни спор окончан.”
Члан 29.
Члан 65. мења се и гласи:
„Члан 65.
Документација у папирној форми на основу које је извршен упис података у Регистар
залоге, односно на основу које је заложно право брисано, чува се пет година од дана
наступања правноснажности решења којим је заложно право брисано.
Документација из става 1. овог члана преводи се у електронску форму и чува у складу
са прописима којима се уређује чување архивске грађе и документарног материјала.”
Рок за доношење подзаконских аката
Члан 30.
Министар надлежан за послове привреде ускладиће са овим законом подзаконске акте
којима се ближе прописује садржина Регистра залоге и документација потребна за
регистрацију, у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона.
Прелазне и завршне одредбе
Члан 31.
Повериоци који су до дана почетка примене члана 3. овог закона стекли заложно право
предајом ствари у државину или на други законом одређени начин уживају право
првенства у намирењу у односу на доцније заложно право уписано у Регистар залоге,
само ако је уговор сачињен у писаној форми и оверен од стране органа надлежног за
оверу потписа пре почетка примене овог закона.
Члан 32.
Одредбе члана 3. и члана 25. ст. 3. и 4. овог закона, примењују се од 1. јануара 2021.
године.
Члан 33.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије”.

