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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 седници Двадесетог ванредног 

заседања у Једанаестом сазиву, 3. фебруара 2020. године. 

ПР број 12 

У Београду, 4. фебруара 2020. 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, 

83/18, 31/19 и 37/19 – др. закон), у члану 2. тачка 20в) тачка запета на крају замењује се 

тачком и додају се речи: „Кондоминијум јесте посебна врста и облик организовања у 

затвореном стамбеном блоку, са заједничким садржајима у објектима и на 

грађевинском земљишту (парк, игралиште за децу и др.), који су у заједничкој својини 

свих власника посебних делова у објектима изграђеним у том комплексу. Право на 

упис заједничке својине на грађевинском земљишту око објекта стиче се по изградњи 

свих објеката у комплексу, односно по прибављању употребних дозвола за све објекте 

у кондоминијуму;”. 

У тачки 20г) тачка запета замењује се тачком и додају се речи: „Надлежност за 

издавање аката за градњу у привредно-индустријском комплексу утврђује се 

појединачно за сваки објекат у оквиру комплекса;”. 

После тачке 23) додаје се тачка 23а), која гласи: 

„23а) инжењерски објекти су сви остали објекти који нису зграде: железнице, 

путеви, мостови, аеродромске стазе, цевоводи, комуникациони и електрични водови и 

др.;”. 

У тачки 24г) тачка запета на крају замењује се тачком и додају се речи: 

„Специфичне вучне инсталације су: покретна трака, зип-лајн и боб на шинама или 

друга сродна опрема која се користи за зимске и/или летње активности и превози 

путнике у стојећем положају или ужетом;”. 

У тачки 26) после речи: „железничка инфраструктура,”, додају се речи: „метро, 

ваздушна саобраћајна инфраструктура (полетно-слетна стаза, рулна стаза, платформа и 

сл., као и објекти у њиховој функцији), оперативна обала у лучком подручју,”. 

Тачка 27) мења се и гласи: 

„27) комунална инфраструктура јесу сви објекти инфраструктуре за које решење 

за извођење радова, односно грађевинску дозволу издаје јединица локалне самоуправе, 

као и објекти јавне намене у јавној својини јединице локалне самоуправе, аутономне 



покрајине и Републике Србије, који су актом јединице локалне самоуправе, аутономне 

покрајине и Републике Србије одређени као објекти од посебног значаја;”. 

У тачки 49) тачка на крају замењује се тачком запетом и додају се тач. 50) и 51), 

које гласе: 

„50) професионална квалификација јесте квалификација која сходно посебним 

прописима обухвата формално образовање и додатно стручно оспособљавање и 

усавршавање које се обавља током или након завршетка формалног образовања; 

51) професионални назив јесте назив који свом носиоцу даје право на обављање 

стручних послова утврђених овим законом и прописима донетим на основу овог закона, 

чије обављање, односно начин обављања је условљено поседовањем одређених 

професионалних квалификација.”. 

Члан 2. 

У члану 4. после става 9. додаје се став 10, који гласи: 

„Влада, на предлог министарства надлежног за послове грађевинарства, доноси 

Дугорочну стратегију за подстицање улагања у обнову националног фонда зграда.”. 

Члан 3. 

У члану 8а после става 4. додаје се нови став 5, који гласи: 

„Провера да ли је поднесак из става 4. овог члана потписан и валидован 

електронским потписом, као и поднесака и докумената који се достављају у 

обједињеној процедури, укључујући и техничку документацију, врши се аутоматски 

приликом подношења захтева, размене докумената и поднесака кроз централну 

евиденцију обједињене процедуре.”. 

Досадашњи ст. 5–8. постају ст. 6–9. 

Члан 4. 

У члану 8б став 2. тачка на крају замењује се запетом и додају се речи: „изузев у 

случају када ималац јавних овлашћења утврди да је ненадлежан, када има рок од три 

дана да обавести надлежни орган.”. 

Члан 5. 

У члану 8ђ став 2. тачка 5) тачка запета на крају замењује се тачком, а тачка 6) 

брише се. 

Члан 6. 

У члану 25. после става 5. додаје се став 6, који гласи: 

„Изузетно, спровођење плана генералне регулације може се предвидети кроз 

израду плана детаљне регулације и у случају када се утврди да је за одређено подручје, 

због специфичности, неопходна разрада планског решења плана генералне регулације, 

иако је дата његова непосредна примена, а у складу са општим правилима уређења и 

грађења која су садржана у плану генералне регулације.”. 

Члан 7. 



У члану 27. став 2. мења се и гласи: 

„План детаљне регулације може се донети и када просторним, односно 

урбанистичким планом јединице локалне самоуправе његова израда није одређена, на 

основу одлуке надлежног органа.”. 

Члан 8. 

У члану 28. став 3. мења се и гласи: 

„Када се урбанистичким планом намена земљишта мења тако да нова намена 

захтева битно другачију парцелацију план детаљне регулације може садржати и план 

парцелације. Планом детаљне регулације могу се утврдити посебна правила 

парцелације/препарцелације и за грађевинске парцеле које су дефинисане планом 

парцелације, који је саставни део плана детаљне регулације.”. 

Члан 9. 

Назив одељка 8. Израда докумената просторног и урбанистичког планирања и члан 

36. мењају се и гласе: 

„8. Израда планских докумената 

Члан 36. 

Планске документе може да израђује јавно предузеће, односно друга организација 

коју је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне 

самоуправе, за обављање послова просторног и урбанистичког планирања, као и друга 

правна лица основана у складу са законом, која: 

1) имају запослене, односно радно ангажоване лиценциране просторне планере, 

лиценциране урбанисте, односно лиценциране архитекте урбанисте уписане у регистар 

лиценцираних инжењера, архитеката и просторних планера у складу са овим законом и 

прописима донетим на основу овог закона; 

2) су уписана у регистар правних лица и предузетника за обављање послова израде 

просторних и урбанистичких планова који води министарство надлежно за послове 

планирања и изградње у складу са овим законом. 

Урбанистичке планове може као предузетник да израђује лиценцирани архитекта 

урбаниста уписан у регистар лиценцираних инжењера, архитеката и просторних 

планера ако испуњава услове прописане овим законом и прописима донетим на основу 

овог закона. 

Министар надлежан за послове планирања и изградње ближе прописује услове 

које треба да испуне правна лица и предузетници из ст. 1. и 2. овог члана. 

Министар надлежан за послове планирања и изградње образује комисију за 

утврђивање испуњености услова за обављање стручних послова израде просторних 

и/или урбанистичких планова. 

На предлог комисије из става 4. овог члана, министар надлежан за послове 

планирања и изградње доноси решење о испуњености услова за обављање стручних 

послова израде просторних и/или урбанистичких планова и упису у регистар из става 1. 

овог члана. 



Решење о испуњености услова за израду планских докумената из става 5. овог 

члана коначно је даном достављања. Решење о испуњености услова за израду планских 

докумената важи две године, од дана издавања. 

Ако утврди да правно лице или предузетник не испуњава услове за израду 

планских докумената или ако утврди да је решење издато на основу нетачних или 

неистинитих података министар надлежан за послове просторног планирања и 

урбанизма доноси решење којим укида, односно поништава решење из става 5. овог 

члана. 

Трошкове утврђивања испуњености услова за израду планских докумената, сноси 

подносилац захтева. Висина трошкова за утврђивање испуњености услова за израду 

планских докумената, саставни је део решења из става 5. овог члана. 

Израдом просторних, односно урбанистичких планова руководи одговорни 

просторни планер, одговорни урбаниста, односно лиценцирани архитекта урбаниста. 

У изради планских докумената учествују, односно руководе израдом и лица којима 

је у складу са прописима који су важили до ступања на снагу овог закона издата 

лиценца одговорног планера, односно одговорног урбанисте за руковођење израдом 

просторних, односно урбанистичких планова за саобраћајнице, инфраструктуру и друге 

посебне области, односно делова планске документације из тих стручних области.”. 

Члан 10. 

Назив одељка 9. Одговорни планер и члан 37. мењају се и гласе: 

„9. Одговорни просторни планер 

Члан 37. 

Стручне послове руковођења израдом просторних планова у својству одговорног 

просторног планера може да обавља лиценцирани просторни планер који је уписан у 

регистар лиценцираних инжењера, архитеката и просторних планера у складу са овим 

законом и прописом којим се уређује полагање стручног испита, издавање лиценце и 

упис у регистар. 

Лиценцирани просторни планер може бити лице са стеченим високим 

образовањем из одговарајуће стручне области на академским, односно струковним 

студијама обима од најмање 300 ЕСПБ или еквивалентног нивоа утврђеног другим 

посебним прописима, положеним стручним испитом из стручне области просторног 

планирања, одговарајућим стручним искуством у трајању од најмање три године и 

стручним резултатима (референце) из стручне области просторног планирања. 

Стручним искуством из става 2. овог члана сматра се искуство стечено на изради, 

односно сарадњи на изради просторног плана, односно дела просторног плана. 

Одговорни просторни планер даје изјаву да је просторни план усклађен са овим 

законом и прописима донетим на основу овог закона.”. 

Члан 11. 

Члан 38. мења се и гласи: 



„Члан 38. 

Стручне послове руковођења и израде урбанистичких планова у својству 

одговорног урбанисте може да обавља лиценцирани урбаниста, односно лице са 

професионалним називом лиценцирани архитекта урбаниста које је уписано у регистар 

лиценцираних инжењера, архитеката и просторних планера у складу са овим законом и 

прописом којим се уређује полагање стручног испита, издавање лиценце и упис у 

регистар. 

Лиценцирани урбаниста може бити лице са стеченим високим образовањем из 

одговарајуће стручне области на академским, односно струковним студијама обима од 

најмање 300 ЕСПБ или еквивалентног нивоа утврђеног другим посебним прописима, 

положеним стручним испитом из уже стручне области урбанизма, одговарајућим 

стручним искуством у трајању од најмање три године и стручним резултатима 

(референце) из уже стручне области урбанизма. 

Лиценцирани архитекта урбаниста може бити лице са стеченим високим 

образовањем из стручне области архитектура, односно уже стручне области урбанизам 

обима од најмање 300 ЕСПБ или еквивалентног нивоа утврђеног другим посебним 

прописима, положеним стручним испитом из уже стручне области урбанизма, 

одговарајућим стручним искуством у трајању од најмање три године и стручним 

резултатима (референце) из уже стручне области урбанизма. 

Стручним искуством из ст. 2. и 3. овог члана сматра се искуство стечено на изради, 

односно сарадњи на изради урбанистичког плана, односно дела урбанистичког плана. 

Одговорни урбаниста даје изјаву да је плански документ усклађен са овим законом 

и прописима донетим на основу овог закона. 

Право коришћења професионалног назива лиценцирани архитекта урбаниста има 

лице које испуњава услове из става 3. овог члана, односно лице коме је издата лиценца 

за одговорног урбанисту за руковођење израдом урбанистичких планова и 

урбанистичких пројеката у складу са прописима који су важили до ступања на снагу 

овог закона и које је уписано у регистар лиценцираних инжењера, архитеката и 

просторних планера у складу са овим законом и прописима донетим на основу овог 

закона.”. 

Члан 12. 

У члану 43. после става 5. додају се нови ст. 6. и 7, који гласе: 

„За потребе праћења стања у простору формира се Регистар инвестиционих 

локација као подсистем Националне инфраструктуре геопросторних података и 

успоставља се у складу са прописима којима се уређује област националне 

инфраструктуре геопросторних података. 

Орган надлежан за послове државног премера и катастра успоставља и одржава 

техничку инфраструктуру за приступ и коришћење података из Регистра 

инвестиционих локација.”. 

Досадашњи став 6. постаје став 8. 

Члан 13. 

У члану 45. после става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 



„Надлежни орган јединице локалне самоуправе дужан је да достави све податке из 

локалног информационог система и расположиве податке о инвестиционим локацијама 

органу надлежном за послове државног премера и катастра у складу са Законом о 

националној инфраструктури геопросторних података.”. 

Досадашњи став 2. постаје став 3. 

Члан 14. 

У члану 46. став 4. мења се и гласи: 

„У циљу израде, односно измене просторног и урбанистичког плана, на захтев 

носиоца израде плана, надлежни орган за послове државног премера и катастра уступа 

постојеће копије катастарских подлога, катастар подземних водова, као и орто-фото 

снимке без накнаде.”. 

Члан 15. 

У члану 51а став 4. мења се и гласи: 

„Главни урбаниста може бити лиценцирани архитекта, односно архитекта 

урбаниста са најмање десет година радног искуства у стручној области архитектура, 

односно ужој стручној области урбанизам.”. 

Члан 16. 

У члану 55. тачка 4а) после речи: „студије” додају се запета и речи: „а које 

надлежни орган прибавља кроз обједињену процедуру од министарства надлежног за 

послове животне средине”. 

Члан 17. 

У члану 60. став 3. после речи: „туриста” додају се запета и речи: „објекти за 

производњу енергије из биомасе као обновљивог извора енергије, у функцији 

пољопривредне производње”. 

После става 5. додаје се став 6, који гласи: 

„Комисија за планове јединице локалне самоуправе, односно града, доноси 

закључак о могућности израде урбанистичког пројекта којим се планира висинско 

уједначавање венаца или слемена објеката изграђених у блоку, у непосредној близини 

зоне интервенције предметног блока, до максимално предвиђене висине објекта 

изграђеног у складу са овим законом у том блоку, пре почетка израде урбанистичког 

пројекта, уз извод из планског документа и приказа ширег окружења локације.”. 

Члан 18. 

У члану 61. став 2. после речи: „компатибилности,” додају се речи: „у складу са 

капацитетима инфраструктуре у оквиру капацитета који су опредељени планским 

документом,”. 

Члан 19. 

У члану 68. став 1. мења се и гласи: 



„Исправка граница суседних катастарских парцела, спајање суседних катастарских 

парцела истог власника, спајање суседних парцела на којима је исто лице власник или 

дугорочни закупац на основу ранијих прописа, као и образовање већег броја 

грађевинских парцела према планираној или постојећој изграђености односно 

планираној или постојећој намени грађевинске парцеле, врши се на основу елабората 

геодетских радова.”. 

После става 8. додаје се став 9, који гласи: 

„Одредбе овог члана примењују се и на лица чији је положај уређен законом којим 

се уређује претварање права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз 

накнаду, на начин да се по формирању парцела из става 1. овог члана уписује право 

коришћења на новоформираним парцелама у складу са законом којим се уређује 

претварање права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду.”. 

Члан 20. 

У члану 69. после става 12. додају се нови ст. 13. и 14, који гласе: 

„Изнад или испод инжењерских објеката који представљају јавну линијску 

инфраструктуру или на изграђеним деловима тог објекта, на којима је планским 

документом предвиђена изградња, могу се формирати нове катастарске парцеле у 

складу са правилима којима се уређује парцелација, односно препарцелација. 

Право својине на новоформираним катастарским парцелама из става 13. овог 

члана, уписује се у корист власника инжењерског објекта.”. 

Досадашњи ст. 13–15. постају ст. 15–17. 

Члан 21. 

У члану 70. став 4. после речи: „или стамбеном комплексу,” додају се речи: 

„односно згради са више улаза,”. 

После става 4. додаје се нови став 5, који гласи: 

„У кондоминијуму, инвеститор односно власник или закупац земљишта на коме се 

налазе изграђени објекти, управља земљиштем око објеката, на начин да организује 

одржавање земљишта, до завршетка изградње свих објеката и прибављања употребних 

дозвола. По завршетку изградње свих објеката и прибављања употребних дозвола, 

инвеститор односно власник или закупац земљишта, земљиште око објеката, преноси у 

заједничку својину власницима посебних делова, бестеретним правним послом, који 

даље преузимају послове управљања и одржавања.”. 

Досадашњи ст. 5–23. постају ст. 6–24. 

Члан 22. 

У члану 97. став 8. после речи: „складишне објекте”, додају се речи: „у функцији 

производних објеката,”. 

Члан 23. 

У члану 104. став 1. мења се и гласи: 



„Ако се на катастарској парцели налази објекат, односно објекти у сувласништву 

различитих лица или је објекат састављен од посебних делова који су у власништву 

различитих лица, чији су удели на земљишту неопредељени, по захтеву лица који стиче 

право својине на грађевинском земљишту у складу са чланом 102. овог закона, орган 

надлежан за послове државног премера и катастра у евиденцију непокретности и 

правима на њима уписује да је катастарска парцела у сувласништву тих лица, а да је 

удео тих лица у сразмери са површином коју поседују у односу на укупну површину 

објекта, односно објекта који се налазе на тој парцели, без обзира да ли је упис права 

својине у складу са чланом 102. овог закона већ спроведен у тој евиденцији.”. 

Ст. 2. и 3. бришу се. 

Досадашњи став 4. постаје став 2. 

Члан 24. 

Члан 126. мења се и гласи: 

„Члан 126. 

Техничку документацију за изградњу објеката, односно извођење радова може да 

израђује правно лице или предузетник основан у складу са законом и који: 

1) има запослене, односно радно ангажоване лиценциране инжењере, односно 

лиценциране архитекте уписане у регистар лиценцираних инжењера, архитеката и 

просторних планера у складу са овим законом и прописима донетим на основу овог 

закона са одговарајућим стручним резултатима; 

2) је у складу са условима прописаним овим законом и прописима донетим на 

основу овог закона уписан у регистар за израду техничке документације који води 

министарство надлежно за послове планирања и изградње у складу са овим законом. 

Стручне резултате, у смислу става 1. тачка 1) овог члана, има лице које је израдило 

или учествовало у изради одговарајуће врсте техничке документације, односно у 

вршењу техничке контроле те врсте техничке документације, у складу са прописом 

донетим на основу овог закона. 

Министар надлежан за послове грађевинарства ближе прописује услове које треба 

да испуне правна лица и предузетници из става 1. овог члана. 

Министар надлежан за послове грађевинарства образује комисију за утврђивање 

испуњености услова за обављање послова израде техничке документације. 

На предлог комисије из става 4. овог члана министар надлежан за послове 

грађевинарства доноси решење о испуњености услова за обављање послова израде 

техничке документације и упис у регистар из става 1. овог члана. 

Решење из става 5. овог члана коначно је даном достављања решења и доноси се са 

роком важења од две године. 

Министар надлежан за послове грађевинарства донеће решење којим се укида 

решење о испуњености услова за израду техничке документације, ако се утврди да 

правно лице или предузетник не испуњава услове из става 1. овог члана, као и када се 

утврди да је решење издато на основу нетачних или неистинитих података. 



Трошкове утврђивања испуњености услова за израду техничке документације из 

става 1. овог члана сноси подносилац захтева. 

Висина трошкова за утврђивање испуњености услова за израду техничке 

документације из става 8. овог члана, саставни је део решења из става 5. овог члана.”. 

Члан 25. 

Члан 126а мења се и гласи: 

„Члан 126а 

Правно лице или предузетник који испуњава услове из члана 126. став 1. и члана 

150. став 1. овог закона, обавезно је да у писаној форми без одлагања обавести 

министарство надлежно за послове грађевинарства о свакој промени услова утврђених 

решењем министра надлежног за послове грађевинарства и у року од 30 дана поднесе 

захтев за доношење новог решења и достави доказе о испуњености услова за упис у 

регистар за израду одговарајуће врсте техничке документације, односно изградње 

објеката или извођења радова. 

Министарство надлежно за послове грађевинарства, по службеној дужности или на 

иницијативу инспекцијских и других државних органа, правних и физичких лица, врши 

контролу испуњености услова утврђених у поступку утврђивања испуњености услова 

за израду техничке документације, односно изградње објеката или извођења радова. 

Уколико министарство надлежно за послове грађевинарства утврди да услови из 

става 2. овог члана нису испуњени, ставиће ван снаге решење издато правном лицу или 

предузетнику у року од 30 дана од дана утврђивања неправилности. 

У случају из става 3. овог члана, том лицу се не може издати ново решење у 

наредних шест месеци од дана правноснажности решења из става 3. овог члана. 

Решење којим се укида решење из става 3. овог члана је коначно даном 

достављања правном лицу или предузетнику на које се односи и против решења се не 

може уложити жалба, али се може покренути управни спор.”. 

Члан 26. 

Члан 128. мења се и гласи: 

„Члан 128. 

Стручне послове израде техничке документације у својству одговорног 

пројектанта може да обавља лице са професионалним називом лиценцирани инжењер, 

лиценцирани архитекта и лиценцирани пејзажни архитекта које је уписано у регистар 

лиценцираних инжењера, архитеката и просторних планера у складу са овим законом и 

прописом којим се уређује полагање стручног испита, издавање лиценце и упис у 

регистар. 

Професионални назив лиценцирани инжењер стиче се издавањем лиценци из 

стручних, односно ужих стручних области грађевинског, електротехничког, 

машинског, саобраћајног, геодетског, технолошког, металуршког и геолошког 

инжењерства, шумарства и пољопривреде. 



Професионални назив лиценцирани архитекта стиче се издавањем лиценце из 

стручне области архитектура. 

Професионални назив лиценцирани пејзажни архитекта стиче се издавањем 

лиценце из стручне области пејзажна архитектура. 

Лиценцирани инжењер, лиценцирани архитекта, односно лиценцирани пејзажни 

архитекта може бити лице са стеченим високим образовањем из припадајуће стручне 

области из ст. 2–4. овог члана, на академским, односно струковним студијама обима од 

најмање 300 ЕСПБ или еквивалентног нивоа утврђеног другим посебним прописима, 

положеним стручним испитом, стручним искуством у трајању од најмање три године и 

стручним резултатима (референце) из припадајуће стручне, односно уже стручне 

области. 

Стручним искуством у смислу става 5. овог члана сматра се искуство стечено на 

изради, односно сарадњи на изради пројекта из одговарајуће стручне, односно уже 

стручне области за коју се полаже стручни испит у складу са овим законом и прописом 

којим се уређује полагање стручног испита, издавање лиценце и упис у регистар. 

Одговорни пројектант потписује део техничке документације, односно пројекат у 

складу са прописом којим се ближе уређује израда техничке документације, за чију 

израду поседује одговарајућу лиценцу у складу са законом и прописима донетим на 

основу овог закона. 

Право коришћења професионалног назива лиценцирани инжењер, лиценцирани 

архитекта и лиценцирани пејзажни архитекта имају лица која су тај назив стекла према 

одредбама овог закона и која су уписана у регистар лиценцираних инжењера, 

архитеката и просторних планера у складу са овим законом и прописима донетим на 

основу овог закона.”. 

Члан 27. 

Члан 129а мења се и гласи: 

„Члан 129а 

Правно лице или предузетник који обавља послове израде планских докумената, 

израде и контроле техничке документације, односно које је извођач радова, вршилац 

стручног надзора или техничког прегледа, мора бити осигурано од одговорности за 

штету коју може причинити другој страни, односно трећем лицу (осигурање од 

професионалне одговорности). 

Лиценцирани просторни планер, лиценцирани урбаниста, лиценцирани архитекта 

урбаниста, лиценцирани инжењер, лиценцирани архитекта, лиценцирани пејзажни 

архитекта и лиценцирани извођач мора бити осигуран од одговорности за штету коју 

може причинити другој страни, односно трећем лицу (осигурање од професионалне 

одговорности). 

Инжењерска комора Србије може преузети основно осигурање од професионалне 

одговорности својих чланова лиценцираних просторних планера, лиценцираних 

урбаниста, лиценцираних архитеката урбаниста, лиценцираних инжењера, 

лиценцираних архитеката, лиценцираних пејзажних архитеката и лиценцираних 

извођача. Осигурање од професионалне одговорности члана Инжењерске коморе 



Србије не искључује могућност његовог додатног индивидуалног или другог 

колективног осигурања од професионалне одговорности. 

Ближе услове обавезног осигурања из ст. 1. и 2. овог члана прописује министар 

надлежан за послове грађевинарства.”. 

Члан 28. 

У члану 131. после става 1. додају се нови ст. 2. и 3, који гласе: 

„У случају изградње објеката, који се реализују по фазама односно етапама, 

министар надлежан за послове грађевинарства може образовати ревизиону комисију у 

сталном сазиву за све фазе, односно етапе пројекта. 

Када је пројекат, који је предмет стручне контроле, пројекат који се реализује у 

складу са одредбама закона којим се уређује јавно-приватно партнерство, обавезни 

члан ревизионе комисије је и представник даваоца концесије.”. 

Досадашњи став 2. постаје став 4. 

После става 4. додају се ст. 5, 6. и 7, који гласе: 

„Изузетно од става 1. овог члана, уместо идејног пројекта уз студију оправданости 

инвеститор може доставити пројекат за грађевинску дозволу, израђен у складу са 

подзаконским актом којим се уређује садржај техничке документације, који је у том 

случају предмет стручне контроле. 

Подношење захтева и размена докумената и поднесака из става 1. овог члана 

обавља се електронским путем, осим за документе и поднеске који садрже тајне 

податке и који су означени степеном тајности у складу са прописима којима се уређује 

тајност података. 

До успостављања система за електронску доставу докумената и поднесака 

документација се може достављати и на компакт диску (CD).”. 

Члан 29. 

У члану 135а после става 3. додаје се став 4, који гласи: 

„По упису изграђене непокретности у евиденцију непокретности, финансијер 

предаје непокретност у посед, коришћење и управљање лицу које је власник 

непокретности, односно лицу које је одређено као управљач.”. 

Члан 30. 

У члану 139. став 3. мења се и гласи: 

„Граду Београду се поверава решавање по жалби против првостепеног решења о 

грађевинској дозволи за које решење издају градске општине, као и на првостепено 

решење о одобрењу извођења радова из члана 145. овог закона, на територији града 

Београда.”. 

Члан 31. 

У члану 140. став 5. речи: „ставом 3.” замењују се речима: „ставом 4.”, а речи: „из 

става 3.” замењују се речима: „из става 4.”. 



У ставу 6. речи: „става 3, односно” бришу се. 

Члан 32. 

У члану 141. став 2. после речи: „реконструкције објекта” додају се запета и речи: 

„накнадни уговор о хипотеци, заложна изјава, уговор о купопродаји објекта у изградњи 

у облику јавно потврђене (солемнизоване) исправе или јавнобележничког записа, као и 

други правни основи којима се преносе стварна права на објекту у изградњи.”. 

Члан 33. 

У члану 142. став 7. мења се и гласи: 

„Ако приликом изградње, односно реконструкције линијског инфраструктурног 

објекта, наступи елементарна непогода или други непредвиђени догађај, односно 

околност којом се угрожава безбедност и здравље људи, објекта и саобраћаја, ради 

њиховог спречавања или ублажавања штетног дејства, отклањања штетних последица 

од тих непогода, догађаја односно околности која захтева измену постојећих техничких 

решења, односно повећан обим радова, инвеститор може изводити радове без 

претходно прибављеног решења о измени решења о грађевинској дозволи, односно 

решења о одобрењу за извођење радова за тај објекат, у сладу са чланом 143. овог 

закона.”. 

После става 8. додаје се став 9, који гласи: 

„Одредбе овог члана сходно се примењују и на измену решења о одобрењу из 

члана 145. овог закона.”. 

Члан 34. 

У члану 145. после става 8. додаје се став 9, који гласи: 

„На рок важења и измену решења о одобрењу из овог члана, сходно се примењују 

одредбе о року важења и измени решења о грађевинској дозволи.”. 

Члан 35. 

У члану 148. став 2. после речи: „у складу са овим законом,” додају се речи: 

„решење о кућном броју,”. 

После става 4. додају се нови ст. 5. и 6, који гласе: 

„Инвеститор подноси пријаву радова за цео објекат, односно за део објекта. 

Инвеститор је у обавези да пре издавања употребне дозволе за објекат, изврши 

пријаве радова за све делове тог објекта.”. 

Досадашњи ст. 5–9. постају ст. 7–11. 

Члан 36. 

Назив одељка 3. Извођач радова и члан 150. мењају се и гласе: 

„3. Извођење радова 



Члан 150. 

Грађење објекта, односно извођење радова може да врши правно лице или 

предузетник (у даљем тексту: извођач радова), основан у складу са законом који: 

1) има запослене, односно радно ангажоване лиценциране извођаче радова уписане 

у регистар лиценцираних извођача у складу са овим законом и прописима донетим на 

основу овог закона, са стручним резултатима; 

2) има одговарајуће стручне резултате; 

3) поседује решење о испуњености услова за грађење одговарајуће врсте објеката, 

односно извођење одговарајуће врсте радова на тим објектима; 

4) је уписан у одговарајући регистар за грађење одговарајуће врсте објеката, 

односно извођење одговарајућих радова на тим објектима, који води министарство 

надлежно за послове планирања и изградње у складу са овим законом. 

Ако извођач радова за одређене радове ангажује друго правно лице или другог 

предузетника (у даљем тексту: подизвођач), подизвођач мора да испуњава услове 

прописане овим законом и прописима донетим на основу овог закона, за извођење те 

врсте радова за које је ангажован. 

Одговарајуће стручне резултате, у смислу става 1. овог члана, има лиценцирани 

извођач, односно правно лице или предузетник које је изградило или учествовало у 

грађењу одређене врсте објеката, односно извођењу одређених радова на тој врсти 

објеката. 

Министар надлежан за послове планирања и изградње ближе прописује услове 

које треба да испуне правна лица и предузетници из става 1. овог члана. 

Министар надлежан за послове планирања и изградње образује комисију за 

утврђивање испуњености услова за обављање стручних послова грађења објеката, 

односно извођења радова. 

На предлог комисије из става 5. овог члана министар надлежан за послове 

грађевинарства доноси решење о испуњености услова за обављање послова грађења 

објеката, односно извођења радова и упис у регистар из става 1. овог члана. 

Решење из става 6. овог члана коначно је даном достављања и доноси се са роком 

важења две године. 

Трошкове утврђивања испуњености услова из става 4. овог члана сноси 

подносилац захтева за утврђивање услова. 

Висину трошкова из става 8. овог члана утврђује министар надлежан за послове 

грађевинарства.”. 

Члан 37. 

Члан 151. мења се и гласи: 

„Члан 151. 

Руковођење грађењем објекта, односно извођењем радова у оквиру одговарајуће 

стручне области обавља одговорни извођач радова кога одређује извођач радова. 



Стручне послове руковођења грађењем објеката, односно извођењем радова у 

својству одговорног извођача радова, може да обавља лице коме је у складу са овим 

законом и прописима донетим на основу овог закона издата лиценца за извођење 

радова – лиценцирани извођач и које је уписано у регистар лиценцираних извођача у 

складу са овим законом и прописом којим се уређује полагање стручног испита, 

издавање лиценце и упис у регистар. 

Лиценца за извођење радова издаје се за стручне, односно уже стручне области 

архитектура, пејзажна архитектура, грађевинско, елетротехничко, машинско, 

саобраћајно, геодетско, технолошко, металуршко и геолошко инжењерство, шумарство 

и пољопривреда. 

Лиценцирани извођач може бити лице са стеченим високим образовањем из 

припадајуће стручне области из става 3. овог члана, на академским, односно 

струковним студијама обима од најмање 300 ЕСПБ или еквивалентног нивоа утврђеног 

другим посебним прописима, положеним стручним испитом, стручним искуством у 

трајању од најмање три године и стручним резултатима (референце) из припадајуће 

стручне, односно уже стручне области. 

Лиценцирани извођач може бити и лице са стеченим високим образовањем из 

припадајуће стручне области из става 3. овог члана, на академским, односно 

струковним студијама обима од најмање 180 ЕСПБ, положеним стручним испитом, 

стручним искуством у трајању од најмање пет година и стручним резултатима 

(референце) из припадајуће стручне, односно уже стручне области на грађењу објеката, 

односно извођењу радова за које грађевинску дозволу издаје јединица локалне 

самоуправе, спратности По+П+4+Пк чија укупна површина не прелази 2.000 m² бруто 

површине, објеката мање сложених грађевинских конструкција распона до 12 m, 

локалних и некатегорисаних путева и улица, унутрашњих инсталација водовода и 

канализације, грејања и климатизације и електроинсталације, унутрашњих гасних 

инсталација, као и извођење појединих грађевинско-занатских и инсталатерских радова 

и радова на унутрашњем уређењу објеката и уређењу терена. 

Стручним искуством у смислу ст. 4. и 5. овог члана сматра се искуство стечено на 

грађењу објеката, односно извођењу радова из одговарајуће стручне, односно уже 

стручне области за коју се полаже стручни испит у складу са овим законом и прописом 

којим се уређује полагање стручног испита, издавање лиценце и упис у регистар. 

Лице коме је издата лиценца за одговорног извођача радова у складу са прописима 

који су важили до ступања на снагу овог закона из стручних области архитектура, 

пејзажна архитектура, грађевинско, елетротехничко, машинско, саобраћајно, геодетско, 

технолошко, металуршко и геолошко инжењерство, шумарство и пољопривреда, има 

право на обављање стручних послова које може да обавља лиценцирани извођач у 

складу са овим законом, а у оквиру стручне области за које има стечено одговарајуће 

образовање и које је сходно томе уписано у регистар лиценцираних извођача.”. 

Члан 38. 

У члану 152. после става 3. додаје се нови став 4, који гласи: 

„Изузетно од става 3. за објекте из члана 2. тачка 26) овог закона не доставља се 

изјава о завршетку израде темеља.”. 

Досадашњи ст. 4–7. постају ст. 5–8. 



Члан 39. 

У члану 158. у ставу 2. речи: „надлежан за издавање грађевинске дозволе” 

замењују се речима: „који је издао грађевинску дозволу”. 

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

„Употребна дозвола издаје се на основу правноснажног решења о грађевинској 

дозволи и пријави радова из члана 148. овог закона. 

Употребна дозвола може се издати и на основу коначног решења о грађевинској 

дозволи и пријави радова из члана 148. овог закона, на ризик и одговорност 

инвеститора.”. 

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

После досадашњег става 5. који постаје став 7. додаје се нови став 8, који гласи: 

„Изузетно од става 7. овог члана, у случају да је у складу са законом којим се 

уређује становање, формирана стамбена заједница за стамбене, односно стамбено-

пословне зграде, односно удружење, захтев за издавање употребне дозволе може 

поднети стамбена заједница, односно удружење.”. 

Досадашњи ст. 6–13. постају ст. 9–16. 

У досадашњем ставу 14. који постаје став 17. речи: „доноси решење о кућном 

броју и” бришу се. 

После става 17. додају се ст. 18. и 19, који гласе: 

„Елаборат геодетских радова се пре издавања употребне дозволе доставља на 

преглед органу надлежном за послове државног премера и катастра. 

Док траје преглед елабората из става 18. овог члана не теку рокови прописани за 

издавање употребне дозволе.”. 

Члан 40. 

После члана 158. додаје се члан 158а, који гласи: 

„Члан 158а 

Ако по издавању решења о употребној дозволи, орган надлежан за послове 

државног премера и катастра утврди да постоји неусаглашеност података између 

издатог решења о употребној дозволи и података у елаборату геодетских радова, 

наложиће усаглашавање ових података пре уписа права својине на објекту и посебним 

деловима објекта. Орган надлежан за послове државног премера и катастра, одмах по 

утврђивању неусаглашености података, обавештава о тој чињеници орган надлежан за 

издавање решења о употребној дозволи, који по службеној дужности покреће поступак 

и врши усаглашавање података на основу чињенице из елабората геодетских радова, 

који доставља инвеститор и издаје ново решење о употребној дозволи. 

Ако по издавању решења о употребној дозволи и уписа права својине на објекту и 

посебним деловима објекта, накнадно буде утврђено да у издатом решењу о употребној 

дозволи постоји повреда неке законске одредбе или нека друга очигледна грешка 

(погрешно обрачуната висина доприноса, грешка у нумерацији посебних делова, 



погрешан обрачун површина и сл.), надлежни орган ће, по захтеву инвеститора 

изменити решење о употребној дозволи. 

Решење из става 2. овог члана се, по службеној дужности, доставља органу 

надлежном за послове државног премера и катастра и представља исправу подобну за 

упис промене. 

Ако орган надлежан за издавање употребне дозволе утврди да је захтев за измену 

употребне дозволе из става 2. овог члана основан, донеће решење о измени употребне 

дозволе у року од пет радних дана од дана пријема уредне документације.”. 

Члан 41. 

Назив ГЛАВЕ IX. СТРУЧНИ ИСПИТ И ЛИЦЕНЦЕ ЗА ОДГОВОРНОГ 

ПЛАНЕРА, УРБАНИСТУ, ПРОЈЕКТАНТА И ИЗВОЂАЧА РАДОВА, назив одељка 1. 

Стручни испит и члан 161. мењају се и гласе: 

„IX. СТРУЧНИ ИСПИТ, КОНТИНУИРАНО УСАВРШАВАЊЕ И ЛИЦЕНЦЕ ЗА 

ПРОСТОРНОГ ПЛАНЕРА, АРХИТЕКТУ, АРХИТЕКТУ УРБАНИСТУ, ИНЖЕЊЕРА 

И ИЗВОЂАЧА РАДОВА И СТРАНА ЛИЦА КОЈА ОБАВЉАЈУ СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

1. Стручни испит и континуирано усавршавање 

Члан 161. 

Стручни испит полаже лице које је стекло образовање из одговарајуће стручне 

области на академским, односно струковним студијама обима од најмање 300 ЕСПБ 

или еквивалентног нивоа утврђеног другим посебним прописима и које је стекло 

најмање три године одговарајућег стручног искуства и остварило стручне резултате из 

те стручне, односно уже стручне области у складу са прописом којим се ближе уређују 

услови за полагање стручног испита, издавање лиценце и упис у регистар. 

Изузетно од става 1. овог члана, стручни испит може да полаже и лице које је 

стекло образовање из одговарајуће стручне области на основним академским или 

струковним студијама обима од најмање 180 ЕСПБ и које је стекло најмање пет година 

одговарајућег стручног искуства из те стручне, односно уже стручне области и 

остварило стручне резултате на грађењу објеката, односно извођењу радова из члана 

151. став 5. овог закона. 

У случају када је лице стекло одговарајуће стручно искуство након завршетка 

основних академских, односно струковних студија или за време трајања вишег нивоа 

академског или струковног образовања (мастер), то стручно искуство признаје се у 

укупно потребно искуство из става 1. овог члана у трајању до највише једне године. 

Стручни испит се полаже пред комисијом за полагање стручног испита и издавање 

лиценци за просторног планера, урбанисту, архитекту урбанисту, инжењера, архитекту, 

пејзажног архитекту и извођача радова, коју решењем образује министар надлежан за 

послове грађевинарства, просторног планирања и урбанизма за сваку стручну област у 

складу са прописом донетим на основу овог закона. 

Стручни испит се полаже према програму за одређену стручну, односно ужу 

стручну област чији обухват и садржај одговара врсти послова који се обављају у 



складу са законом и за које се доказује одговарајуће стручно искуство и стечени 

одговарајући ниво и врста образовања. 

Програм за одређену стручну, односно ужу стручну област ближе прописује 

министар надлежан за послове планирања и изградње. 

Трошкове полагања стручног испита и издавањa лиценце из члана 162. овог закона 

сноси лице из ст. 1. и 2. овог члана, а може да сноси и правно лице или предузетник код 

кога је то лице запослено или радно ангажовано. 

Административно-стручне и техничке послове у вези са пријемом и обрадом 

пријава за полагање стручног испита и организовањем полагања стручног испита, 

министарство надлежно за послове планирања и изградње може поверити Инжењерској 

комори Србије, односно струковној организацији или удружењу на основу уговора који 

надлежно министарство закључује са том организацијом, односно удружењем.”. 

Члан 42. 

После члана 161. додаје се нови члан 161а, који гласи: 

„Члан 161а 

Лиценцирани просторни планер, лиценцирани урбаниста, лиценцирани архитекта 

урбаниста, лиценцирани инжењер, лиценцирани архитекта, лиценцирани пејзажни 

архитекта и лиценцирани извођач, дужни су да током обављања послова, за које им је 

издата лиценца и извршен упис у регистар, континуирано усавршавају своје знање и 

вештине (у даљем тексту: стручно усавршавање) у циљу стицања услова за продужење 

права на обављање стручних послова. 

Лиценцирана лица из става 1. овог члана дужна су да доставе надлежном 

министарству потврду, односно други доказ о обављеном стручном усавршавању који 

издаје носилац стручног усавршавања у сврху вођења евиденције о стручном 

усавршавању у регистру лиценцираних инжењера, архитеката и просторних планера и 

регистру лиценцираних извођача. 

Стручно усавршавање организује и спроводи Инжењерска комора Србије или 

друго правно лице, струковна организација или удружење, које испуни услове за 

обављање стручног усавршавања (у даљем тексту: акредитација). 

Акредитација обухвата проверу испуњености административних и техничких 

услова и адекватности програма стручног усавршавања. 

Испуњеност услова из става 3. овог члана проверава комисија коју решењем 

образује министар надлежан за послове планирања и изградње. 

На основу предлога комисије из става 5. овог члана министар надлежан за послове 

планирања и изградње доноси решење о издавању акредитације, односно решење о 

продужењу акредитације на сваке две године. 

Министар надлежан за послове планирања и изградње ближе прописује услове и 

критеријуме на основу којих се издаје акредитација, критеријуме за утврђивање 

програма стручног усавршавања за поједине стручне области, услове и начин 

спровођења стручног усавршавања лиценцираних и других заинтересованих лица која 

желе да употпуне или усаврше своје знање у циљу континуираног праћења развоја 

струке, као и друга питања од значаја за спровођење стручног усавршавања.”. 



Члан 43. 

Назив одељка 2. Врсте лиценци и регистар лиценцираних инжењера, архитеката и 

просторних планера и члан 162. мењају се и гласе: 

„2. Издавање, одузимање и продужење лиценци и регистар лиценцираних 

инжењера, архитеката и просторних планера и регистар лиценцираних извођача 

Члан 162. 

Лицу које је положило одговарајући стручни испит у складу са чланом 161. овог 

закона, на предлог комисије из члана 161. став 4. овог закона, министар надлежан за 

послове планирања и изградње решењем издаје лиценцу за просторног планера, 

урбанисту, архитекту урбанисту, инжењера, архитекту, пејзажног архитекту и извођача 

радова, на основу којег се по службеној дужности врши упис у регистар из става 4. овог 

члана. 

Против решења из става 1. овог члана може се изјавити жалба Влади у року од пет 

дана од дана уручења решења. Жалба не одлаже извршење решења. 

Против решења Владе може се покренути управни спор. 

Министарство надлежно за послове грађевинарства, просторног планирања и 

урбанизма води регистар лиценцираних инжењера, архитеката и просторних планера, 

регистар лиценцираних извођача и евиденцију страних лица која обављају стручне 

послове, који нарочито садрже следеће податке: 

1) податке о лиценцираном лицу и то: име и презиме и јединствени матични број 

грађана, односно други лични идентификациони број ако је лиценцирано лице страни 

држављанин; 

2) податке о стеченом образовању; 

3) податке о лиценци које лице поседује (број лиценце, датум издавања и др.), са 

описом стручних послова за које је издата лиценца; 

4) податке о статусу (активан или није активан); 

5) податке о закљученом осигурању од професионалне одговорности у вези са 

чланом 129а овог закона; 

6) податке о поступцима за утврђивање професионалне одговорности, суспензији 

или одузимању лиценце; 

7) податке које ближе прописује министар надлежан за послове грађевинарства, 

просторног планирања и урбанизма; 

8) друге податке. 

Право на употребу професионалног назива, односно право на обављање стручних 

послова утврђених овим законом и прописима донетим на основу овог закона стиче се 

уписом активног статуса у регистар из става 4. овог члана на основу важеће полисе 

осигурања од професионалне одговорности из члана 129а овог закона. 

У регистар из става 4. овог члана статус „није активан” уписује се: 

1) на лични захтев; 



2) недостављањем важеће полисе осигурања од професионалне одговорности; 

3) неиспуњавањем услова за продужење лиценце у складу са овим законом; 

4) суспендовањем лиценце у складу са овим законом; 

5) на основу других разлога прописаних законом. 

Вођење регистара и евиденције из става 4. овог члана министарство надлежно за 

послове грађевинарства, просторног планирања и урбанизма може уговором поверити 

Инжењерској комори Србије. 

Подаци који нису садржани у решењу о издавању лиценце уписују се у регистар из 

става 4. овог члана на лични захтев или на захтев надлежног органа. 

Министар надлежан за послове грађевинарства, просторног планирања и 

урбанизма решењем образује комисију за утврђивање повреде професионалних 

стандарда и норматива (професионалне одговорности), односно да ли лиценцирани 

просторни планер, лиценцирани урбаниста, лиценцирани архитекта урбаниста, 

лиценцирани инжењер, лиценцирани архитекта, лиценцирани пејзажни архитекта и 

лиценцирани извођач несавесно, незаконито, односно нестручно обавља послове за које 

му је лиценца издата или да ли му је лиценца издата на основу нетачних или 

неистинитих података. 

На предлог комисије из става 9. овог члана, уколико се утврди професионална 

одговорност лиценцираних лица, министар надлежан за послове грађевинарства, 

просторног планирања и урбанизма доноси решење о суспендовању или одузимању 

лиценце из става 1. овог члана, на основу кога се спроводи промена у регистрима, 

односно евиденцији из става 4. овог члана. 

Против решења из става 10. овог члана може се изјавити жалба Влади у року од 

пет дана од дана уручења решења, а против решења Владе може се покренути управни 

спор. 

Коначно решење из става 10. овог члана је основ за брисање из регистара, односно 

евиденције из става 4. овог члана, односно за упис статуса „није активан” у складу са 

ставом 6. тачка 4) овог члана. 

На поступак утврђивања професионалне одговорности лиценцираних лица сходно 

се примењује закон којим се уређује општи управни поступак. 

Лицу које је уписано у регистре и евиденцију из става 4. овог члана издаје се 

уверење о подацима уписаним у регистар, односно евиденцију у складу са прописом 

којим се уређује вођење регистра и евиденције. 

Министар надлежан за послове грађевинарства, просторног планирања и 

урбанизма, у складу са прописима донетим на основу овог закона, на три године од 

дана издавања решења из става 1. овог члана проверава испуњеност услова за 

продужење лиценци из става 1. овог члана, које у регистрима из става 4. овог члана 

имају уписан активан статус. 

У случају када се утврди да лице не испуњава услове за продужење лиценце 

министар надлежан за послове грађевинарства, просторног планирања и урбанизма 

доноси решење којим се утврђује та чињеница и на основу кога се врши промена у 

регистрима из става 4. овог члана.”. 



Члан 44. 

После члана 162. додају се називи одељака 3. и 4. и чл. 162а–162л, који гласе: 

„3. Страна лица која обављају стручне послове у области просторног и 

урбанистичког планирања, израде техничке документације, грађења и енергетске 

ефикасности 

Члан 162а 

Физичко лице коме је издата лиценца или друго овлашћење, односно лице које је 

уписано у одговарајући регистар надлежног органа или тела према прописима друге 

државе (у даљем тексту: страно овлашћено физичко лице), за обављање стручних 

послова који одговарају стручним пословима утврђеним овим законом, има право у 

Републици Србији на обављање тих стручних послова у својству одговорног лица под 

условима реципроцитета и уколико испуњава услове утврђене овим законом, 

прописима донетим на основу овог закона и посебним законом којим се уређује 

признавање страних професионалних квалификација. 

Страно овлашћено физичко лице мора да испуњава услове утврђене законом којим 

се уређује запошљавање и рад странаца. 

Поступак утврђивања испуњености услова из става 1. овог члана спроводи 

министарство надлежно за послове планирања и изградње у складу са овим законом и 

прописима донетим на основу овог закона, посебним законом којим се уређује 

признавање професионалних квалификација и другим посебним прописима. 

На предлог комисије из члана 161. став 4. овог закона, министар надлежан за 

послове планирања и изградње доноси решење о испуњености услова из става 1. овог 

члана, на основу кога се по службеној дужности врши упис у евиденцију из члана 162. 

став 4. овог члана. 

Против решења из става 4. овог члана може се изјавити жалба Влади у року од пет 

дана од дана уручења решења. Жалба не одлаже извршење решења. 

Против решења Владе може се покренути управни спор. 

Члан 162б 

Страно правно лице, односно предузетник са седиштем у другој држави има право 

у Републици Србији на обављање стручних послова утврђених овом законом, под 

истим условима које треба да испуни правно лице, односно предузетник са седиштем у 

Републици Србији, у складу сa овим законом и прописима донетим на основу овог 

закона. 

Одредба става 1. овог члана не примењује се на правна лица, односно 

предузетнике са седиштем у држави потписници европског економског простора (у 

даљем тексту: ЕЕП) након приступања Републике Србије Европској унији. 

Поступак утврђивања испуњености услова из става 1. овог члана спроводи 

министарство надлежно за послове планирања и изградње у складу са овим законом и 

прописима донетим на основу овог закона. 



На предлог комисија из чл. 36, 126. и 150. овог закона, министар надлежан за 

послове планирања и изградње доноси решење о испуњености услова из става 1. овог 

члана. 

Против решења из става 4. овог члана може се изјавити жалба Влади у року од пет 

дана од дана уручења решења. Жалба не одлаже извршење решења. 

Против решења Владе може се покренути управни спор. 

Члан 162в 

Страном овлашћеном физичком лицу признаје се закључен уговор о осигурању од 

професионалне одговорности у другој држави у којој је пословно настањен, ако је 

осигураник покривен гаранцијом која је једнаковредна или упоредива у односу на 

намену или предмет осигурања, при чему износ осигурања не може бити мањи од 

износа који је утврђен прописима који уређују осигурање од професионалне 

одговорности за обављање послова у области просторног планирања и изградње у 

Републици Србији. 

Члан 162г 

У обављању стручних послова утврђених овим законом у својству одговорног 

лица у Републици Србији, страно овлашћено физичко лице дужно је да примењује 

прописе Републике Србије, познаје и служи се српским језиком у обиму који је 

довољан за обављање послова из одговарајуће стручне области за које је одговорно у 

складу са овим законом. 

Страно овлашћено лице које у обављању стручних послова у својству одговорног 

лица користи услугу превођења, чини то на сопствену одговорност и трошак. 

4. Признавање професионалних квалификација у области просторног и 

урбанистичког планирања, израде техничке документације и грађења за страна 

лица држављане потписница ЕЕП 

Члан 162д 

Страно овлашћено физичко лице које је држављанин потписнице ЕЕП, има право у 

Републици Србији на трајно обављање стручних послова за које је овлашћен, а који 

одговарају стручним пословима утврђеним овим законом, у својству одговорног лица, а 

под професионалним називом који има лиценцирано лице за обављање тих послова у 

Републици Србији, под условом да је уписано у евиденцију страних лица коју води 

министарство надлежно за послове планирања и изградње у складу са овим законом и 

прописима донетим на основу овог закона. 

На лица архитектонске струке – архитекте страна овлашћена лица који у 

Републици Србији намеравају да обављају послове урбанистичког планирања, 

пројектовања и/или стручног надзора, грађења, односно извођења радова, примењују се 

одредбе о аутоматском признавању професионалних квалификација у складу са 

посебним прописима. 

Члан 162ђ 



Страно овлашћено физичко лице које је држављанин потписнице ЕЕП, има право у 

Републици Србији на привремено или повремено обављање стручних послова за које је 

овлашћен, а који одговарају стручним пословима утврђеним овим законом, у својству 

одговорног лица, а под професионалним називом који има лиценцирано лице за 

обављање тих послова у Републици Србији, под условом да пре почетка обављања 

првог посла изјавом у писаном или електронском облику о томе обавести министарство 

надлежно за послове планирања и изградње и уз услов да: 

1) поседује професионалне квалификације потребне за обављање стручних послова 

утврђених овим законом и посебним законом којим се уређује признавање 

професионалних квалификација и другим посебним прописима; 

2) је осигурано од професионалне одговорности за штету коју би обављањем 

послова стручних послова утврђених овим законом у својству одговорне особе могла 

нанети инвеститору или другим лицима; 

3) није осуђивано за кривично дело против Републике Србије, за кривична дела 

против уставног уређења и безбедности Републике Србије или кривично дело учињено 

из користољубља. 

Привременим обављањем стручних послова страног овлашћеног физичког лица 

сматра се обављање послова утврђених овим законом на одређени временски период, 

најдуже до годину дана, уз могућност продужења тог рока. 

Повременим обављањем стручних послова страног овлашћеног физичког лица 

сматра се обављање послова утврђених овим законом, и то за одређени посао (израда 

техничке документације, извођење радова и др.). 

Члан 162е 

Уз изјаву из члана 162ђ овога закона подносилац пријаве прилаже: 

1) доказ о држављанству; 

2) овлашћење за обављање стручних послова у својству одговорног лица у држави 

из које долази, а који одговарају пословима утврђеним овим законом; 

3) потврду којом се потврђује да у држави потписници ЕЕП обавља стручне 

послове у својству овлашћеног лица, а који одговарају стручним пословима које обавља 

лиценцирано лице у складу са овим законом; 

4) доказ да је осигуран од професионалне одговорности за штету коју би 

обављањем стручних послова утврђених овим законом у својству одговорне особе 

могао учинити инвеститору или другим лицима; 

5) уверење/доказ о некажњавању, односно да није изречена мера привременог или 

трајног одузимања права на обављање послова из стручне области за коју поседује 

овлашћење друге државе. 

Уколико се у држави из које долази страно овлашћено физичко лице стручни 

послови који одговарају пословима утврђеним овим законом обављају без посебног 

овлашћења, уместо доказа из става 1. тачка 2) овог члана уз пријаву се прилаже доказ 

да је подносилац пријаве стручне послове у својству овлашћеног лица обављао у пуном 

или непуном радном времену, у укупном трајању од најмање годину дана у последњих 

десет година у држави чланици у којој та струка, односно професија није уређена 

посебним законима. 



Члан 162ж 

Изјава из члана 162ђ овог закона подноси се за сваку годину у којој подносилац 

намерава да привремено или повремено обавља стручне послове у Републици Србији. 

Министарство надлежно за послове планирања и изградње оцењује за појединачни 

случај да ли се ради о привременом или повременом обављању послова у смислу члана 

162ђ овог закона. 

Члан 162з 

У случају подношења изјаве из члана 162ђ овог закона министарство надлежно за 

послове планирања и изградње, у складу сa одредбама овог закона и посебног закона 

којим се уређује признавање страних професионалних квалификација проверава да ли 

подносилац испуњава прописане услове за привремено, односно повремено обављање 

стручних послова утврђених овим законом и о томе издаје потврду у року од 30 дана од 

дана пријема пријаве. 

Лице може да започне обављање стручних послова по подношењу изјаве, а пре 

издавања потврде из става 1. овог члана. 

Приликом подношења прве изјаве из члана 162ђ овог закона министарство 

надлежно за послове планирања и изградње, обавезно спроводи поступак провере 

стране професионалне квалификације у складу с одредбама овог закона и посебног 

закона којим се уређује признавање страних професионалних квалификација. 

Члан 162и 

Уз захтев за свако следеће издавање потврде из члана 162з став 1. овог закона 

прилаже се доказ да је подносилац захтева осигуран од професионалне одговорности за 

штету коју би обављањем стручних послова у својству одговорне особе могао учинити 

инвеститору или другим лицима. Ако дође до битних промена околности потврђених 

раније достављеним документима, подносе се и документи од утицаја за оцену те 

промене. 

Акт о поновном издавању потврде из става 1. овога члана, односно решење о 

одбијању захтева страних овлашћених физичких лица за привремено или повремено 

обављање стручних послова утврђених овим законом уписује се у евиденцију о 

поднетим и одобреним захтевима за привремено и повремено обављање послова коју 

води надлежни орган, односно тело. 

Члан 162ј 

Страно правно лице, односно предузетник са седиштем у држави потписници ЕЕП, 

има право у Републици Србији на привремено и повремено обављање стручних послова 

за које има одобрење према прописима државе у којој има седиште, а који одговарају 

стручним пословима утврђеним овим законом, након што о томе обавести надлежни 

орган, односно тело изјавом у писаном или електронском облику. 

Уз изјаву из става 1. овога члана лице мора приложити исправе којим се доказује: 

1) право обављања стручних послова у држави седишта страног правног лица, 

односно предузетника; 



2) да је осигурано од одговорности за штету коју би обављањем стручних послова 

могло нанети инвеститору или другим лицима. 

Члан 162к 

Потврду за неометано обављање стручних послова на територији државе 

потписнице ЕЕП правном или физичком лицу, односно предузетнику пословно 

настањеном у Републици Србији (у даљем тексту: ЕУ потврда), који намерава да у 

држави потписници ЕЕП обавља стручне послове утврђене овим законом у својству 

одговорног лица на привременој и повременој основи, издаје министарство надлежно 

за послове планирања и изградње, према пропису којим се ближе уређује изглед и 

садржај ЕУ потврде. 

Члан 162л 

За остваривање права на обављање стручних послова у области просторног и 

урбанистичког планирања, израде техничке документације и грађења у својству 

овлашћеног лица на територији државе потписнице ЕЕП физичком или правном лицу, 

односно предузетнику пословно настањеном у Републици Србији који намерава у 

другој држави потписници ЕЕП да обавља те послове трајно или на привременој и 

повременој основи, одговарајуће надлежно тело за издавање европске професионалне 

картице (у даљем тексту: ЕПЦ картица), спроводи обраду/припрему информационог 

система унутрашњег тржишта (у даљем тексту: ИМИ систем), према посебном пропису 

којим се уређује признавање стране професионалне квалификације.”. 

Члан 45. 

Члан 164. мења се и гласи: 

„Члан 164. 

Комора обавља следеће послове: 

1) утврђује професионална права и дужности и етичке норме понашања чланова у 

обављању послова израде планских докумената, пројектовања и извођења радова; 

2) унапређује и обезбеђује стручно усавршавање лиценцираних лица из члана 161а 

овог закона; 

3) предлаже техничке основе за израду прописа из области планирања и изградње; 

4) одређује висину чланарине чланова Коморе; 

5) штити и заступа чланове Коморе у земљи и иностранству; 

6) успоставља, одржава и унапређује сарадњу са надлежним струковним 

организацијама других држава; 

7) утврђује минималне цене за израду планске и техничке документације, техничке 

контроле, техничке прегледе и надзор за зграде и инжењерске објекте; 

8) обавља и друге послове у складу са законом. 

Организација и начин обављања послова из става 1. овог члана ближе се уређује 

статутом и општим актима Коморе. 



На статут и опште акте Коморе сагласност даје министарство надлежно за послове 

грађевинарства, просторног планирања и урбанизма, уз прибављено мишљење 

покрајинског секретаријата надлежног за послове грађевинарства, просторног 

планирања и урбанизма.”. 

Члан 46. 

У члану 168. после става 5. додаје се став 6, који гласи: 

„Решење из става 3. овог члана, односно грађевинску дозволу која садржи податке 

о објекту који се уклања, надлежни орган доставља и министарству надлежном за 

послове животне средине.”. 

Члан 47. 

У члану 175. став 1. тачка 4а) брише се. 

Члан 48. 

У члану 201. став 7. тачка 12) мења се и гласи: 

„12) услове обавезног осигурања од професионалне одговорности за правна лица и 

предузетнике који обављају послове просторног и урбанистичког планирања, израде 

техничке документације и грађења (члан 129а);”. 

Тачка 15) мења се и гласи: 

„15) услове које треба да испуне правна лица и предузетници за обављање послова 

израде техничке документације, односно грађења објеката, садржину захтева за 

утврђивање испуњености тих услова, поступак издавања решења, односно укидања 

решења о испуњености услова и уписа у регистар за израду техничке документације, 

односно грађења објеката, као и поступак избора и начин рада чланова комисије, право 

и висину накнаде за рад у комисијама (чл. 126. и 150);”. 

Тачка 20) мења се и гласи: 

„20) услове, програм и начин полагања стручног испита у области просторног и 

урбанистичког планирања, израде техничке документације грађења и енергетске 

ефикасности, вођење евиденције о положеном стручном испиту, услови за избор и 

начин рада чланова комисије (члан 161);”. 

После тачке 20) додају се тач. 20а) и 20б), које гласе: 

„20а) услове и критеријуме на основу којих се издаје акредитација, критеријуме за 

утврђивање програма стручног усавршавања за поједине стручне области, услове и 

начин спровођења стручног усавршавања лиценцираних и других заинтересованих 

лица која желе да употпуне или усаврше своје знање у циљу континуираног праћења 

развоја струке, као и друга питања од значаја за спровођење стручног усавршавања 

(члан 161а); 

20б) стручне послове просторног и урбанистичког планирања, израде техничке 

документације, грађења и енергетске ефикасности које обављају лиценцирана лица у 

оквиру стручних, односно ужих стручних области (задаци струке) (чл. 37, 38, 128, 129, 

151. и 153);”. 

Тачка 21) мења се и гласи: 



„21) услове, начин и поступак издавања и продужавања лиценце за просторног 

планера, урбанисту, архитекту урбанисту, инжењера, архитекту и извођача, услове и 

поступак издавања лиценце за обављање стручних послова страним лицима, услове и 

поступак утврђивања професионалне одговорности лиценцираних лица (суспендовање 

или одузимање лиценце), висина накнаде за обраду захтева за издавање лиценце и 

израде свечане форме лиценце, као и изглед и садржину свечане форме лиценце (члан 

162);”. 

Тачка 28) мења се и гласи: 

„28) начин објављивања података из регистра лиценцираних инжењера, архитеката 

и просторних планера, регистра лиценцираних извођача и евиденције страних лица која 

обављају стручне послове (члан 162);”. 

Тач. 32) и 33) мењају се и гласе: 

„32) садржину и начин вођења регистра лиценцираних инжењера, архитеката и 

просторних планера, регистра лиценцираних извођача и евиденције страних лица која 

обављају стручне послове, услове које треба да испуне лица да би била уписана у 

регистар, односно евиденцију, начин и поступак уписа у регистар, односно евиденцију, 

начин вршења измене и брисања података уписаних у регистар, односно евиденцију, 

као и издавање и изглед уверења о професионалном називу, статусу и другим подацима 

уписаним у регистар, односно евиденцију (члан 162); 

33) услове за избор, начин и поступак избора чланова комисије, право и висину 

накнаде за рад у комисији за полагање стручног испита и издавање лиценци, као и 

комисије за утврђивање професионалне одговорности лиценцираних лица (чл. 161. и 

162).”. 

У тачки 33) тачка на крају замењује се тачком запетом. 

После тачке 33) додаје се тачка 34), која гласи: 

„34) уређивање, управљање, одлагање и депоновање грађевинског отпада у току 

извођења радова.”. 

Члан 49. 

Члан 221. брише се. 

Члан 50. 

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, 83/18, 31/19 и 37/19 – др. закон), ако нису у супротности са одредбама овог 

закона. 

Члан 51. 

Лицима која су до дана ступања на снагу овог закона положила стручни испит за 

одређену стручну, односно ужу стручну област, издаће се лиценца према условима за 



издавање лиценце за инжењере, архитекте и просторне планере који су важили до дана 

ступања на снагу овог закона. 

Страна и домаћа физичка лица која су стекла одговарајуће високо образовање на 

високошколским установама у ФНРЈ, СФРЈ, Савезној Републици Југославији и 

Државној заједници Србија и Црна Гора, имају иста права у погледу важења 

високошколских исправа као и лица која су стекла одговарајуће високо образовање на 

високошколским установама у Републици Србији. 

Лица којима је издата лиценца у складу са прописима који су важили до дана 

ступања на снагу овог закона дужна су да доставе важећу полису осигурања од 

професионалне одговорности ради уписа активног статуса у регистру лиценцираних 

инжењера, архитеката и просторних планера у регистру лиценцираних извођача у 

складу са чланом 43. став 5. овог закона. 

Лицима којима је издата лиценца у складу са прописима који су важили до дана 

ступања на снагу овог закона провера важења лиценце вршиће се након истека три 

године од дана ступања на снагу прописа којим се уређује стручно усавршавање и 

услови за издавање, продужење и одузимање лиценце, осим у случају када је у регистар 

лиценцираних инжењера, архитеката и просторних планера и регистар лиценцираних 

извођача и евиденцију страних лица која обављају стручне послове уписан статус „није 

активан”. 

Лица којима су издате лиценце за одговорног планера у складу са прописима који 

су важили до ступања на снагу овог закона, имају право на обављање стручних послова 

као лиценцирани просторни планери у оквиру стручних области за које, у складу са 

овим законом, имају стечено одговарајуће образовање и која су уписана у регистар 

лиценцираних инжењера, архитеката и просторних планера. 

Лица којима су издате лиценце за одговорног урбанисту у складу са прописима 

који су важили до ступања на снагу овог закона, имају право на обављање стручних 

послова као лиценцирани урбанисти у оквиру стручних области за које, у складу са 

овим законом, имају стечено одговарајуће образовање и која су уписана у регистар 

лиценцираних инжењера, архитеката и просторних планера. 

Право коришћења професионалних назива из члана 26. овог закона имају и лица 

којима је у складу са прописима који су важили до ступања на снагу овог закона издата 

лиценца за одговорног пројектанта, а при обављању одговарајућих стручних послова у 

оквиру стручне области за коју имају стечено одговарајуће образовање у складу са 

овим законом и која су уписана у регистар лиценцираних инжењера, архитеката и 

просторних планера. 

Члан 52. 

Закупац на неодређено време стана у својини грађана, задужбина и фондација, који 

је то право стекао у складу са законом, односно по сили закона и стан користи по 

правном основу који може бити: уговор о закупу стана и/или одлука надлежног органа, 

односно правноснажно судско решење које замењује уговор о закупу стана (у даљем 

тексту: уговор о закупу), наставља са коришћењем тог стана у закуп на неодређено 

време до доношења решења о исељењу, односно решења о пресељењу. 

За коришћење стана, лице из става 1. овог члана власнику стана плаћа месечну 

закупнину која се утврђује у зависности од површине стана, квалитета стана и зграде у 

којој се налази стан, а изражава се бројем бодова за квалитет стана и зграде, површине 



стана и коефицијента и то према следећој формули: Зк = Бб х По х Ко, при чему је (Зк – 

месечна закупнина, Бб – број бодова предметног стана, По – површина стана у m2, Ко – 

коефицијент). 

Коефицијент се као елемент ове формуле из става 2. овог члана добија тако што се 

износ у висини од 15% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици 

Србији у претходном обрачунском периоду подели са бројем бодова стана просечне 

опремљености (600 бодова) и просечне површине стана од 56m2 и израчунава се према 

следећој формули: Ко = Из:(Бб х По), при чему је: Ко – коефицијент, Из – износ у 

висини од 15% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији у 

претходном обрачунском периоду, Бб – број бодова стана просечне опремљености (600 

бодова), По – просечна корисна површина стана (56 m2). 

Утврђивање, обрачун и наплату закупнине врши власник стана, односно носилац 

права распoлагања или предузеће за стамбене услуге или друго правно лице коме се 

повере ти послови. 

Висина месечне закупнине из става 2. овог члана утврђује се за шестомесечне 

обрачунске периоде: јануар–јун и јул–децембар и усклађује се са растом цена на мало. 

Министар надлежан за послове становања утврђује коефицијент за израчунавање 

висине месечне закупнине стана. 

Лице из става 1. овог члана дужно је да учествује у управљању и трошковима 

текућег одржавања и хитних интервенција зграде у којој се стан налази, у складу са 

овим законом. 

У случају да у току трајања закупа лице из става 1. овог члана не плати три 

узастопне месечне закупнине, сматраће се да је уговор о закупу раскинут, односно да је 

престао правни основ за коришћење стана. 

Уколико лице из става 1. овог члана изда у подзакуп стан трећем лицу, користи га 

за привредну делатност или ако својим поступањем доведе до његовог урушавања или 

уништења сматраће се да је уговор о закупу раскинут, односно да је престао правни 

основ за коришћење стана. 

Лице из става 1. овог члана дужно је да омогући власнику стана улазак у стан 

једном годишње ради увида о начину коришћења стана. 

У случају настанка услова за раскид уговора из ст. 8. и 9. овог члана, власник стана 

подноси захтев за раскид уговора о закупу надлежном органу општинске, односно 

градске управе на чијој територији се стан налази. 

Надлежни орган из става 11. овог члана по добијању захтева власника стана за 

раскид уговора о закупу у хитном поступку проверава испуњеност услова за раскид 

уговора, уз обавезно саслушање закупца стана, и уколико утврди да за то услови 

постоје, обавештава то лице да је уговор раскинут, уз истовремено доношење решења о 

исељењу са роком исељења у трајању од 90 дана. 

У случају да се раскид уговора тражи због неплаћања три узастопне месечне 

закупнине, уговор о закупу ће остати на снази ако закупац исплати износ дуга за 

закупнину пре него што му буде саопштен раскид уговора. 

Против решења о исељењу закупац стана може изјавити жалбу општинском, 

односно градском већу у року од осам дана од дана пријема решења. 

Члан 53. 



Даном ступања на снагу овог закона, престаје да важи члан 140. Закона о 

становању и одржавању зграда („Службени гласник РС”, број 104/16). 

Члан 54. 

Започети поступци за решавање захтева за издавање одобрења за изградњу, 

локацијске дозволе, локацијске услове, грађевинске дозволе, употребне дозволе, 

издавање лиценци за инжењере, архитекте и просторне планере 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 претходних закона, 

окончаће се по одредбама овог закона. 

Члан 55. 

Висина трошкова из чл. 9, 24, 36. и 41. овог закона, које утврђује министар 

надлежан за послове грађевинарства у складу са одредбама овог закона, примењиваће 

се до утврђивања републичких административних такси за поступке из чл. 9, 24, 36. и 

41. овог закона. 

Члан 56. 

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

Републике Србије”, осим одредбе члана 3. овог закона, која ступа на снагу 1. јуна 2020. 

године и одредаба члана 43. овог закона (у делу који се односи на чл. 162д, 162ђ, 162е, 

162ж, 162з, 162и, 162ј, 162к и 162л), које ступају на снагу од дана приступања 

Републике Србије Европској унији. 

 

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим 

Указ о проглашењу Закона о изменама и допунама Закона о пловидби и 

лукама на унутрашњим водама 

Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на 

унутрашњим водама, који је донела Народна скупштина Републике Србије на седници 

Двадесетог ванредног заседања у Једанаестом сазиву, 3. фебруара 2020. године. 

ПР број 13 

У Београду, 4. фебруара 2020. године 

Председник Републике, 

Александар Вучић, с.р. 

Закон о изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим 

водама 

Члан 1. 

У Закону о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС”, 

бр. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15 – др. закон, 92/16, 104/16 – др. закон, 113/17 – др. закон, 



41/18, 95/18 – др. закон и 37/19 – др. закон), у члану 4. став 1. тачка 23а) речи: 

„Агенција за управљање лукама” замењују се речима: „министарство надлежно за 

послове саобраћаја”. 

У тачки 27) после речи: „Агенција за управљање лукама” ставља се запета и додају 

се речи: „односно министарство надлежно за послове саобраћаја”. 

После тачке 30б) додаје се тачка 30в), која гласи: 

„30в) Минимални ниво рентабилности лучких услуга је критеријум који се користи 

приликом утврђивања оправданости за увођење мера унутарлучке конкуренције које 

имају за циљ да омогуће пружање исте врсте лучких услуга везаних за исту врсту 

терета од стране више лучких оператера унутар једне луке. Минимални ниво 

рентабилности лучких услуга (у даљем тексту: МНР) се постиже када се маргинални и 

просечни трошкови у једној луци више не смањују у случају проширења капацитета 

луке. Увођење унутарлучке конкуренције у случају када укупни тржишни захтеви за 

претоваром одређене врсте терета у једној луци нису најмање двоструко већи од МНР у 

тој луци, проузрокује смањивање износа лучких такси до нивоа који значајно умањује 

улагања лучких оператера у основна средства (CAPEX) и оперативне трошкове 

(OPEX), што негативнo утиче на запосленост и ниво, односно квалитет пружања 

лучких услуга;”. 

Члан 2. 

У члану 90л став 5. реч: „контролни” замењује се речју: „ванредни”. 

Члан 3. 

У члану 106. став 6. реч: „контролног” замењује се речју: „ванредног”. 

Члан 4. 

У члану 106в став 2. мења се и гласи: 

„Против решења из става 1. овог члана може се изјавити жалба у року од 15 дана 

од дана пријема решења о којој у другом степену решава министар.”. 

Члан 5. 

У члану 120. став 2. речи: „и привременог сведочанства о способности брода за 

превоз путника” бришу се. 

Члан 6. 

У члану 132. после става 3. додаје се нови став 4, који гласи: 

„Стручни испит полаже се пред комисијом коју образује министар на период од 

четири године.”. 

Досадашњи ст. 4–9. постају ст. 5–10. 

Члан 7. 

У члану 134а став 2. речи: „односно дозволе за укрцавање” бришу се. 



Члан 8. 

Члан 136. мења се и гласи: 

„Члан 136. 

Као члан посаде на броду може да се укрца само лице које има бродарску књижицу 

коју издаје лучка капетанија. 

Бродарска књижица је исправа којом се доказује оспособљеност за вршење 

послова на броду члана посаде, здравствено стање, својство у коме је члан посаде 

укрцан на брод, као и трајање запослења на броду. 

Бродарска књижица је лична исправа лица коме је издата. 

Страном држављанину се издаје бродарска књижица ако су испуњени услови 

уређени подзаконским актом из става 5. овог члана. 

Министар прописује услове, начин и поступак издавања и замене бродарске 

књижице домаћем и страном лицу, садржину и обрасце бродарске књижице, лица и 

органе надлежне за уношење и оверу података, као и садржину, образац и начин вођења 

регистра издатих бродарских књижица. 

Бродарска књижица се издаје са роком важења од десет година.”. 

Члан 9. 

Назив члана 205. брише се. 

У члану 205. став 1. мења се и гласи: 

„Управљање лукама и пристаништима врше Агенција за управљање лукама (у 

даљем тексту: Агенција) и министарство, без обзира на својински статус луке и 

пристаништа, у складу са овим законом.”. 

Члан 10. 

Члан 207. мења се и гласи: 

„Члан 207. 

Агенција обавља следеће регулаторне, стручне и развојне послове: 

1) издаје и одузима одобрење за обављање лучке делатности; 

2) закључује уговор о обављању лучке делатности на основу добијеног одобрења; 

3) води уписник лучких оператера којима је издато одобрење, односно лучких 

оператера из члана 217. став 1. овог закона; 

4) наплаћује лучке накнаде; 

5) доноси и јавно објављује лучке тарифе; 

6) прати рад лучких оператера који обављају лучке делатности у складу са 

природом њиховог пословања и обавезама преузетим према Агенцији; 

7) обезбеђује услове за остваривање међулучке и унутрашње лучке конкуренције; 



8) врши промоцију лука и пристаништа на домаћем и међународном тржишту; 

9) у складу са приходима оствареним по основу наплате лучких накнада инвестира 

у изградњу, модернизацију и одржавање лучке инфраструктуре која је у јавној својини, 

осим када је то обавеза лучког оператера по основу издатог одобрења, односно дате 

лучке концесије, као и контроле над одржавањем лучких грађевина и објеката; 

10) одржава ред у луци, изузев послова који су у надлежности лучких капетанија; 

11) заштите лучког подручја и акваторије од загађења; 

12) води евиденцију корисника државне помоћи мале вредности (de minimis 

државна помоћ) у складу са прописима којима се уређује државна помоћ мале 

вредности; 

13) води евиденцију о објектима лучке инфраструктуре у својини Републике 

Србије на којима Агенција има уписано право коришћења, као и катастарским 

парцелама које чине лучко земљиште; 

14) обавља и друге послове у складу са овим законом. 

Министарство обавља следеће послове: 

1) у случају капиталног пројекта улагања у изградњу лучке инфраструктуре врши 

права инвеститора у име Републике Србије; 

2) спроводи поступак за доделу лучке концесије за услуге са правом на 

експлоатацију конкретне услуге, када се концесија даје за обављање лучке услуге, 

односно лучке концесије за јавне радове са правом на комерцијално коришћење 

изведених радова, када се концесија даје за изградњу лучких грађевина и објеката; 

3) утврђује висину концесионе накнаде; 

4) закључује уговор о концесији; 

5) води уписник лучких оператера којима је дата лучка концесија; 

6) утврђује постојање отежаних услова пловидбе (водостај који онемогућава 

безбедно одвијање пловидбе, ледостај и сл.) који могу, у зависности од утврђене 

расположивости флоте пловила домаће заставе за превоз нафте и деривата нафте, да 

угрозе снабдевање тржишта нафтом и дериватима нафте из увоза, на основу чега 

доноси одлуку о одобравању пристајања бродова који вију страну заставу у 

пристаништа.”. 

Члан 11. 

У члану 214а став 1. реч: „Агенције” замењује се речју: „министарства”. 

У ставу 4. реч: „Агенције” замењује се речју: „министарства”. 

У ставу 5. после речи: „у државној својини” ставља се запета и додају се речи: 

„осим када су лучко земљиште и лучка инфраструктура дати у концесију”. 

У ставу 8. реч: „Агенцији” замењује се речју: „министарству”, а речи: „ради 

давања сагласности Агенције” бришу се. 

Став 9. мења се и гласи: 



„Министарство покреће поступак за утврђивање лучког подручја из става 8. овог 

члана, ако се документима из става 8. овог члана доказује економска, финансијска, 

односно тржишна оправданост проширивања лучког подручја и ако су испуњени 

услови из члана 226а овог закона.”. 

Члан 12. 

У члану 216а став 8. мења се и гласи: 

„Против решења којим се издаје одобрење за обављање лучке делатности може се 

изјавити жалба у року од 15 дана од дана пријема решења о којој у другом степену 

решава министар.”. 

После става 8. додају се ст. 9–11, који гласе: 

„Лучки оператер који има одобрење за обављање лучке делатности дужан је да 

води евиденцију о пословању које се односи на лучку делатност, укључујући податке о 

приходима и расходима, средствима и обавезама, као и друге пословне податке, који се 

односе на обављање лучке делатности. 

Лучки оператер је дужан да током пословне године води евиденцију о пословању 

које се односи на лучку делатност, на основу веродостојних рачуноводствених исправа. 

Министар прописује врсте података, методологију и начин приказивања резултата 

пословања који су везани за лучко пословање, као и рокове за извештавање.”. 

Члан 13. 

У члану 217. став 8. мења се и гласи: 

„Против решења из става 7. овог члана може се изјавити жалба у року од 15 дана 

од дана пријема решења о којој у другом степену решава министар.”. 

Члан 14. 

У члану 218. после става 11. додаје се став 12, који гласи: 

„Ако се одобрење за обављање лучке делатности даје са правом закупа изграђене 

лучке инфраструктуре и супраструктуре, односно са правом службености грађења 

објеката лучке инфраструктуре и/или супраструктуре на лучком земљишту, уговори о 

закупу, односно заснивању права службености грађења су саставни део уговора из 

члана 216а став 4. овог закона.”. 

Члан 15. 

У члану 218а став 1. речи: „У уговору из члана 216а став 4. овог закона” замењују 

се речима: „У уговору о заснивању права службености грађења који је саставни део 

уговора из члана 216а став 4. овог закона”. 

У ставу 3. речи: „члана 216а став 4. овог закона” замењују се речима: „става 1. овог 

члана”. 

У ставу 5. речи: „члана 216а став 4. овог закона” замењују се речима: „става 1. овог 

члана”. 

Члан 16. 



У члану 219. став 1. после речи: „континуитета” ставља се запета и додаје реч: 

„врсте”. 

Члан 17. 

У члану 225a после става 8. додаје се став 9, који гласи: 

„Против одобрења из става 7. овог члана може се изјавити жалба у року од 15 дана 

од дана пријема одобрења о којој у другом степену решава министар.”. 

Члан 18. 

У члану 225б после става 5. додаје се нови став 6, који гласи: 

„Против одобрења из става 4. овог члана може се изјавити жалба у року од 15 дана 

од дана пријема одобрења о којој у другом степену решава министар.”. 

Досадашњи ст. 6. и 7. постају ст. 7. и 8. 

Члан 19. 

Члан 226а мења се и гласи: 

„Члан 226а 

Министарство ће ограничити број лучких оператера који могу да пружају одређену 

лучку услугу у једној луци у складу са одредбама овог закона, ако: 

1) нема расположивог лучког земљишта у саставу лучког подручја на коме се може 

обављати лучка услуга, под условом да је лучко земљиште неопходно за пружање 

лучке услуге и ако Стратегијом из члана 8. овог закона није предвиђено проширивање 

лучког подручја у конкретној луци; 

2) непостојање ограничења може да утиче на безбедан рад и заштиту животне 

средине у оквиру лучког подручја; 

3) физичке карактеристике лучке инфраструктуре или начин обављања саобраћаја 

унутар луке онемогућавају рад више лучких оператера унутар лучког подручја; 

4) укупни тржишни захтеви за претоваром одређене врсте терета у једној луци 

нису најмање двоструко већи од МНР у тој луци, при чему ће се сматрати да је МНР 

испуњен ако интерна стопа повраћаја (IRR) лучког оператера износи најмање 12%, 

односно у случају давања лучке концесије, ако стопа повраћаја уложених средстава 

(ROCI) износи најмање 12%.”. 

Члан 20. 

У члану 227. став 2. речи: „Агенција је дужна” замењују се речима: „Министарство 

је дужно”. 

У ставу 3. реч: „Агенција” замењује се речју: „министарство”. 

У ставу 4. речи: „Агенција је дужна” замењују се речима: „Министарство је 

дужно”. 

У ставу 5. реч: „Агенција” замењује се речју: „министарство”, а речи: „Агенција 

ставила” замењују се речима: „министарство ставило”. 



Став 7. мења се и гласи: 

„Ако су предмет концесије истовремено обављање лучке услуге и изградња лучких 

грађевина и објеката, на поступак давања лучке концесије примењују се одредбе овог 

закона и закона којим је уређено јавно-приватно партнерство и концесије.”. 

После става 7. додаје се нови став 8. који гласи: 

„Изузетно од члана 227а овог закона, ако су предмет концесије истовремено 

обављање лучке услуге и изградња лучких грађевина и објеката, рок на који се даје 

лучка концесија одређује се у складу са законом којим је уређено јавно-приватно 

партнерство и концесије.”. 

У ставу 8. који постаје став 9. реч: „Агенција” замењује се речју: „министарство”. 

У ставу 10. који постаје став 11. речи: „Агенција је дужна” замењују се речима: 

„министарство је дужно”. 

Члан 21. 

У члану 227б став 1. реч: „Агенција” замењује се речју: „Министарство”. 

У ставу 2. речи: „ Агенција је дужна” замењују се речима: „Министарство је 

дужно”. 

У ставу 3. речи: „Агенција је дужна” замењују се речима: „министарство је 

дужно”. 

У ставу 4. реч: „Агенција” замењује се речју: „Министарство”. 

У ставу 5. реч: „Агенција” замењује се речју: „министарство” у одговарајућем 

падежу. 

У ставу 6. реч: „Агенцији” замењује се речју: „министарству”. 

Став 7. мења се и гласи: 

„На извештај о пројекту министарство даје сагласност.”. 

У ставу 8. речи: „Агенција дала” замењују се речима: „министарство дало”. 

Члан 22. 

У члану 227е став 1. реч: „Агенција” замењује се речју: „министарство”. 

У ставу 3. речи: „Агенција је дужна” замењују се речима: „Министарство је 

дужно”. 

У ставу 5. реч: „Агенцији” замењује се речју: „министарству”. 

Члан 23. 

У члану 227ж став 3. брише се. 

У досадашњем ставу 6. који постаје став 5. речи: „док се средства од накнаде за 

оперативну употребу луке, односно пристаништа као добра у општој употреби 

усмеравају Агенцији која их користи у складу са одредбом члана 229. овог закона” 

бришу се. 



Члан 24. 

У члану 227и став 1. реч: „Агенција” замењује се речју: „Министарство”, а запета и 

речи: „док ће копију тог извештаја доставити министарству” бришу се. 

У ставу 2. реч: „Агенција” замењује се речју: „Министарство”. 

У ставу 3. реч: „Агенције” замењује се речју: „министарства”. 

У ставу 4. речи: „Агенција је дужна” замењују се речима: „министарство је 

дужно”. 

У ставу 5. речи: „Агенције” замењује се речју: „министарства”. 

Члан 25. 

У члану 228. став 2. брише се. 

Члан 26. 

Члан 229. мења се и гласи: 

„Члан 229. 

Накнаде за коришћење лука и пристаништа уређене су законом којим се уређују 

накнаде за коришћење јавних добара, осим накнаде за оперативну употребу луке, 

односно пристаништа као добра у општој употреби која је уређена овим законом.”. 

Члан 27. 

У члану 237. после става 4. додаје се нови став 5, који гласи: 

„Против одобрења из става 1. овог члана може се изјавити жалба у року од 15 дана 

од дана пријема одобрења о којој у другом степену решава министар.”. 

Досадашњи ст. 5–11. постају ст. 6–12. 

Члан 28. 

У члану 237б став 4. мења се и гласи: 

„Против решења из става 3. овог члана може се изјавити жалба у року од 15 дана 

од дана пријема решења о којој у другом степену решава министар.”. 

Члан 29. 

У члану 239. после става 3. додаје се нови став 4, који гласи: 

„Против одобрења за обављање лучке делатности у оквиру пристаништа за 

сопствене потребе може се изјавити жалба у року од 15 дана од дана пријема одобрења 

о којој у другом степену решава министар.”. 

Досадашњи ст. 4–6. постају ст. 5–7. 

Члан 30. 

У члану 240. став 4. мења се и гласи: 



„Против решења којим се издаје одобрење за привремено претоварно место може 

се изјавити жалба у року од 15 дана од дана пријема решења о којој у другом степену 

решава министар.”. 

Члан 31. 

У члану 275. став 1. тачка 1) речи: „или дозволу за укрцавање” бришу се. 

Члан 32. 

У чл. 227в, 227ђ и 227з реч: „Агенција” у одређеном падежу замењује се речју: 

„министарство” у одговарајућем падежу. 

Члан 33. 

Министар ће у року од три месеца од дана ступања на снагу овог закона донети 

подзаконски акт из члана 8. став 5. овог закона. 

Члан 34. 

Агенција је дужна да усклади своје акте са одредбама овог закона у року од два 

месеца од дана ступања на снагу овог закона. 

Члан 35. 

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 хидрографској делатности 

Проглашава се Закон о хидрографској делатности, који је донела Народна 

скупштина Републике Србије на седници Двадесетог ванредног заседања у Једанаестом 

сазиву, 3. фебруара 2020. године. 

ПР број 14 

У Београду, 4. фебруара 2020. године 

Председник Републике, 

Александар Вучић, с.р. 

Закон о хидрографској делатности 

1. Предмет уређивања 

Члан 1. 

Овим законом уређују се начин и услови за обављање хидрографске делатности у 

циљу хидрографско-навигационог обезбеђења пловидбе на унутрашњим водним 

путевима, заштите људских живота и имовине на унутрашњим водним путевима, 



истраживања у сврху управљања ресурсима унутрашњих водних путева, као и заштите 

животне средине. 

2. Значење појмова 

Члан 2. 

Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење: 

1) INSPIRE геопортал је интернет страница или њен еквивалент који омогућава 

приступ мрежним сервисима на нивоу Европске уније; 

2) пловидбена карта је карта на којој се приказују дубина воде, облик речног дна, 

обала – њен облик и објекти изграђени на обали, објекти безбедности пловидбе, лучки 

објекти и сл., а која је намењена заповедницима и члановима посаде бродова 

унутрашње пловидбе; 

3) топографски премер је геодетско мерење топографских објеката и терена 

прописаном класом тачности, прикупљање података о њиховим квалитативним и 

квантитативним особинама и података о географским и другим именима; 

4) хидрографски премер је премер који се спроводи ради утврђивања дубине воде, 

конфигурације и састава речног дна, времена појаве високих и ниских водостаја и 

њихових вредности, утврђивањa положаја топографских објеката и фиксних оријентира 

за потребе премера и пловидбе; 

5) хидро-метеоролошка станица је мерна станица на којој се непрекидно мере 

водостај, температура воде, брзина, правац и смер ветра, температура ваздуха, висина 

таласа, видљивост, као и количина падавина у одређеном временском периоду, а 

повремено одређује и протицај воде. 

3. Хидрографска делатност 

Члан 3. 

Хидрографска делатност обухвата хидрографскe и топографске премере на 

унутрашњим водним путевима, прикупљање хидрографских картографских података, 

података за потребе пловидбе, података о геолошком саставу речног дна, израду, 

издавање и ажурирање пловидбених карата у складу са препорукама Међународне 

хидрографске организације (у даљем тексту: МХО). 

Хидрографска делатност из става 1. овог члана је делатност од интереса за 

Републику Србију. 

Подаци добијени обављањем хидрографске делатности део су националне 

инфраструктуре геопросторних података у Републици Србији у складу са законом 

којим се уређује национална инфраструктура геопросторних података. 

Пловидбене карте обавезно се израђују у облику електронске пловидбене карте – 

ENC, у складу са међународним Inland ECDIS стандардом, а могу се израђивати и као 

класичне пловидбене карте према картографским стандардима. 

Члан 4. 



Подаци добијени обављањем хидрографске делатности користе се за 

успостављање, ажурирање и одржавање Централне базе хидрографских података. 

Приликом успостављања и одржавања Централне базе хидрографских података 

узимају се у обзир INSPIRE спроведбена правила, као и подзаконски акти донети на 

основу закона којим се уређује национална инфраструктура геопросторних података, 

којима се уређују спроведбена правила. 

4. Надлежност за вршење послова хидрографске делатности 

Члан 5. 

Послове у оквиру хидрографске делатности на међународним и међудржавним 

водним путевима врши Дирекцијa за водне путеве, која је образована као орган управе 

у саставу министарства надлежног за послове саобраћаја (у даљем тексту: 

Министарство), у складу са законом којим се уређују пловидба и луке на унутрашњим 

водама. 

Послови из става 1. овог члана обухватају: 

1) хидрографске и топографске премере на унутрашњим водним путевима; 

2) снимање објеката у речном кориту; 

3) прикупљање и одржавање базе хидрографских и картографских података, 

података о геолошком саставу речног дна и обала и података за потребе пловидбе; 

4) вођење Централне базе хидрографских података; 

5) израду, пројектовање, издавање и одржавање службених пловидбених карти и 

њихово објављивање у складу са стандардима и препорукама МХО; 

6) чување оригинала премера; 

7) издавање пловидбених карти и публикација; 

8) прикупљање, обраду и размену хидрографских и пловидбених обавештења ради 

сталног ажурирања службених пловидбених карти и публикација; 

9) организовање мреже хидро-метеоролошких станица за прикупљање 

хидрографских и других података од значаја за пловидбу у складу са законом којим се 

уређује обављање хидролошке и метеоролошке делатности, као и прописима донетим 

на основу тог закона; 

10) друге послове из области хидрографске делатности у складу са законом. 

Послове из става 2. тач. 1), 2), 3), 6), 8 ) и 9) овог члана на државним водним 

путевима на територији аутономне покрајине врши овлашћено правно лице за техничко 

одржавање тих државних водних путева. 

Дирекција за водне путеве је одговорни субјект националне инфраструктуре 

геопросторних података у Републици Србији у складу са законом којим се уређује 

национална инфраструктура геопросторних података и надлежна је за стварање, 

прикупљање и одржавање геоподатака који се односе на хидрографију, а који су 

саставни део Централне базе хидрографских података и обезбеђује да скупови и 

сервиси геоподатака који се односе на хидрографију буду у складу са подзаконским 

актима донетим на основу закона којим се уређује национална инфраструктура 



геопросторних података, којима се прописују спроведбена правила за 

интероперабилност и мрежне сервисе. 

5. Услови које морају да испуне правна лица за вршење послова 

хидрографског премера на унутрашњим водним путевима 

Члан 6. 

Хидрографски премер на унутрашњим водним путевима, као и снимање објеката у 

речном кориту за потребе Дирекције за водне путеве, као и за потребе других правних и 

физичких лица, могу да обављају и правна лица ако испуњавају услове у погледу: 

1) техничке опреме и одговарајућих мерних уређаја за хидрографски премер и 

дубине; 

2) одговарајућих материјалних и техничких средстава за обављање истражних 

радова и извођења радова; 

3) техничке заштите и заштите на раду, у складу са посебним прописима. 

Поред услова из става 1. овог члана, правно лице мора да испуњава услов у 

погледу кадровског капацитета, односно да има запослене на неодређено време, и то: 

1) једно лице са високом стручном спремом или завршеним специјалистичким 

студијама из научне области грађевинско инжењерство, смер хидротехника; 

2) једно лице са лиценцом одговорног пројектанта геодетских пројеката; 

3) једно лице са лиценцом одговорног извођача геодетских радова; 

4) два лица са лиценцама за обављање хидрографских послова које издаје МХO 

или институција коју признаје МХO. 

Испуњеност услова из ст. 1. и 2. овог члана Министарство утврђује решењем. 

Решење из става 3. овог члана коначно је у управном поступку и против њега се 

може покренути спор пред Управним судом. 

Подносилац захтева за издавање решења сноси трошкове плаћања републичке 

административне таксе. 

Дирекција за водне путеве води евиденцију издатих решења из става 3. овог члана. 

Министарство на својој интернет страници објављује и ажурира списак 

институција признатих од стране МХО из става 2. тачка 4) овог члана. 

Министар надлежан за послове саобраћаја (у даљем тексту: министар), прописује 

услове у погледу техничке опреме и мерних уређаја за хидрографски премер и дубине, 

као и материјална и техничка средства за обављање истраживања и извођења радова, 

које морају да испуњавају правна лица. 

6. Начин обављања послова у оквиру хидрографске делатности 

Члан 7. 

Правно лице из члана 6. овог закона, дужно је да послове у оквиру хидрографске 

делатности врши на начин и под условима прописаним овим законом и прописима 



донетим на основу овог закона, као и у складу са стандардима МХО и другим 

стандардима утврђеним међународним уговорима и споразумима које је потврдила 

Република Србија. 

Члан 8. 

Правно лице из члана 6. овог закона, дужно је да обавести Дирекцију за водне 

путеве о датуму почетка и обиму послова у оквиру хидрографске делатности које ће 

вршити на међународним и међудржавним водним путевима, као и да достави по 

примерак пројекта за извођење планираних послова у оквиру хидрографске делатности, 

а прикупљене податке да достави у року од 30 дана од дана завршетка радова. 

Ако се послови у оквиру хидрографске делатности врше на државним водним 

путевима на територији аутономне покрајине правно лице из става 1. овог члана је 

дужно да обавести овлашћено правно лице за техничко одржавање тих државних 

водних путева и достави по примерак пројекта за извођење планираних послова у 

оквиру хидрографске делатности, а прикупљене податке достави у року од 30 дана од 

дана завршетка радова. 

Члан 9. 

Подаци које у обављању делатности из члана 5. овог закона прикупи и обради 

Дирекција за водне путеве представљају званичне хидрографске податке. 

Подаци истраживања, као и подаци (хидрографски оригинали или хидрографски 

елаборати), које је прикупило и обрадило правно лице из члана 6. овог закона, сматраће 

се званичним хидрографским подацима када их прегледа и потврди Дирекција за водне 

путеве. 

Дирекција за водне путеве чува и у потребном обиму објављује званичне 

хидрографске податке у пловидбеним картама и публикацијама. 

На поступак потврђивања из става 2. овог члана примењују се одредбе закона 

којим се уређује општи управни поступак. 

7. Обавезе правног лица које врши послове у оквиру хидрографске 

делатности на унутрашњим водним путевима 

Члан 10. 

Правно лице које врши послове у оквиру хидрографске делатности на 

међународним и међудржавним водним путевима, дужно је да пре њиховог 

предузимања достави податке о овим пословима надлежној лучкој капетанији која ће 

их без одлагања доставити Дирекцији за водне путеве. 

Правно лице које врши послове из става 1. овог члана на државним водним 

путевима на територији аутономне покрајине дужно је да пре њиховог предузимања 

достави податке о овим пословима надлежној лучкој капетанији која ће их без одлагања 

доставити овлашћеном правном лицу за техничко одржавање тих државних водних 

путева. 

Инвеститор на изградњи објекта или на извођењу грађевинских радова, односно 

багеровања на унутрашњим водним путевима или ималац одобрења за обављање лучке 

делатности, односно лучки концесионар, дужан је да хидрографски елаборат који је 



прегледан и потврђен у складу са чланом 9. став 2. овог закона, без одлагања достави 

Дирекцији за водне путеве након изградње или реконструкције или друге врсте радова 

на унутрашњим водним путевима, а пре издавања употребне дозволе у складу са 

законом којим се уређује планирање и изградња. 

Лице из става 2. овог члана дужно је да достави Дирекцији за водне путеве податак 

о свакој промени која је настала након достављања података из ст. 1. и 2. овог члана без 

одлагања. 

Лучки оператер који управља луком, односно терминалом луке или пристаништем, 

осим војног пристаништа, дужан је да најмање једном у пет година Дирекцији за водне 

путеве достави резултате хидрографског мерења на лучком подручју. 

Надлежна лучка капетанија може изузетно да захтева достављање резултата 

хидрографског мерења у периодима који су краћи од пет година, ако се расположива 

дубина брже мења (замуљивање, таложење и др.), односно може да одреди и дужи 

период од пет година ако се расположива дубина спорије мења, али тај период не може 

бити дужи од десет година. 

Податке из ст. 1–4. овог члана у пловидбеним картама и публикацијама објављује 

Дирекција за водне путеве. 

8. Обавеза употребе пловидбених карти 

Члан 11. 

Бродови унутрашње пловидбе уписани у домаћи уписник бродова унутрашње 

пловидбе морају да имају пловидбене карте које је издала Дирекција за водне путеве. 

Пловидбене карте из става 1. овог члана морају да буду ажуриране и објављене у 

складу са стандардима и препорукама МХО, као и преузетим међународним обавезама. 

Министар прописује начин издавања, одржавање и употребе пловидбених карата. 

9. Ограничења у односу на располагање пловидбеним картама 

Члан 12. 

Забрањено је, без писаног одобрења Дирекције за водне путеве, скенирање и 

умножавање пловидбених карата, елабората и осталих докумената, као и њихова 

дистрибуција, које на основу овог закона издаје Дирекција за водне путеве. 

10. Централна база хидрографских података 

Члан 13. 

Дирекција за водне путеве успоставља и управља Централном базом 

хидрографских података као интегрисаним информационим системом који се попуњава 

на основу систематског прикупљања података обављањем хидрографске делатности, 

који производи информације од значаја за безбедност пловидбе, заштиту животне 

средине и искоришћавање водних ресурса и помоћу кога се те информације размењују. 

Централна база хидрографских података се састоји најмање од: 



1) катастра водних објеката који садржи податке о објектима који су грађени на 

водном земљишту, као и информације о корисницима, начину и опсегу коришћења 

ових објеката; 

2) података о објектима, радовима и појавама значајним за безбедност пловидбе, 

према подручјима јединица локалне самоуправе; 

3) карте водног земљишта којом се утврђују границе водног земљишта. 

Као извор података о водним објектима, њиховим корисницима, као и начину и 

опсегу коришћења водних објеката користи се Геодетско-катастарски информациони 

систем у складу са законом којим се уређује државни премер и катастар непокретности. 

Подаци Централне базе хидрографских података прикупљају се у складу са 

одговарајућим моделом података и део су скупа података који чине основни 

топографски модел у складу са законом којим се уређује државни премер и катастар 

непокретности. 

Израда катастра водних објеката и карте водног земљишта у надлежности је 

министарства надлежног за послове водопривреде. 

11. Употреба података добијених обављањем хидрографске делатности 

Члан 14. 

Подаци добијени обављањем хидрографске делатности од интереса за Републику 

Србију могу се давати на коришћење, ако нису актом надлежног органа, у складу са 

законом, проглашени тајним. 

Подаци из става 1. овог члана обезбеђују се за потребе националног геопортала, 

објављивањем на платформи Националне инфраструктуре геопросторних података или 

успостављањем мрежних сервиса за скупове и сервисе податка у складу са INSPIRE 

спроведбеним правилима, као и подзаконским актима донетим на основу закона којим 

се уређује национална инфраструктура геопросторних података, којима се уређују 

спроведбена правила. 

Члан 15. 

За истраживања, испитивања, мерења и снимања међународних и међудржавних 

водних путева Републике Србије, које обавља у оквиру делатности из члана 5. овог 

закона, Дирекцији за водне путеве нису потребна одобрења и сагласности других 

органа и организација. 

За истраживања, испитивања, мерења и снимања државних водних путева на 

територији аутономне покрајине, које обавља у оквиру делатности из члана 5. став 3. 

овог закона, овлашћеном правном лицу за техничко одржавање државних водних 

путева на територији аутономне покрајине нису потребна одобрења и сагласности 

других органа и организација. 

Члан 16. 

Забрањено је ометање обављања хидрографске делатности, као и оштећење опреме 

за прикупљање података. 



12. Надзор 

Члан 17. 

Надзор над спровођењем одредаба овог закона и прописа донетих на основу овог 

закона врши Министарство. 

Инспекцијски надзор врши Министарство преко инспектора безбедности пловидбе 

(у даљем тексту: инспектор). 

На поступање, права и обавеза инспектора која нису уређена овим законом, 

примењују се одредбе закона којим се уређује инспекцијски надзор. 

Члан 18. 

Послови надзора над спровођењем одредаба овог закона обухватају вршење 

надзора над: 

1) обављањем делатности хидрографског премера на унутрашњим водним 

путевима, као и над снимањем објеката у речном кориту, од стране правних лица која 

су добила решења Министарства; 

2) достављањем података и информација надлежним органима у складу са 

одредбама овог закона; 

3) држањем и употребом службених пловидбених карти на бродовима унутрашње 

пловидбе. 

Члан 19. 

Ако у вршењу надзора инспектор утврди да делатност хидрографског премера на 

унутрашњим водним путевима, као и снимања објеката у речном кориту обавља лице 

које нема решење Министарства, забраниће том лицу даље обављање ове делатности. 

13. Казнене одредбе 

Члан 20. 

Новчаном казном од 150.000,00 до 2.000.000,00 динара казниће се за привредни 

преступ привредно друштво или друго правно лице ако: 

1) обавља делатност хидрографског премера на унутрашњим водним путевима, као 

и снимање објеката у речном кориту без решења Министарства (члан 6. став 3); 

2) се на броду унутрашње пловидбе који је уписан у домаћи уписник бродова 

унутрашње пловидбе, не налазе службене пловидбене карте издате од Дирекције за 

водне путеве (члан 11. став 1). 

Члан 21. 

Новчаном казном од 50.000,00 до 500.000,00 динара казниће се за привредни 

преступ привредно друштво или друго правно лице ако: 

1) послове у оквиру хидрографске делатности не врши на начин и под условима 

прописаним овим законом и прописима донетим на основу овог закона, као и у складу 



са стандардима МХО и другим стандардима утврђеним међународним уговорима и 

споразумима који је потврдила Република Србија (члан 7); 

2) не обавести Дирекцију за водне путеве, односно овлашћено правно лице за 

техничко одржавање државних водних путева на територији аутономне покрајине о 

датуму почетка и обиму радова, односно не достави по примерак студије пројекта, као 

и ако прикупљене податке не достави у року од 30 дана од дана завршетка радова (члан 

8); 

3) пре предузимања активности на унутрашњим водним путевима не достави 

податке о овим активностима надлежној лучкој капетанији (члан 10. ст. 1. и 2); 

4) након изградње или реконструкције или друге врсте радова на унутрашњим 

водним путевима, а пре издавања употребне дозволе, не достави без одлагања 

Дирекцији за водне путеве хидрографски елаборат (члан 10. став 3); 

5) не достави без одлагања Дирекцији за водне путеве податак о свакој промени 

која је настала након достављања података из члана 10. ст. 1. и 2. овог закона (члан 10. 

став 4); 

6) лучки оператер који управља луком, односно терминалом луке или 

пристаништем, осим војног пристаништа, не достави Дирекцији за водне путеве 

резултате хидрографског мерења на лучком подручју у складу са одредбама овог закона 

(члан 10. став 5); 

7) без писаног одобрења Дирекције за водне путеве, скенира и умножава 

пловидбене карте, елаборате и остала документа и врши њихову дистрибуцију (члан 

12); 

8) омета обављање хидрографске делатности или оштети опрему за прикупљање 

података (члан 16). 

За радње из става 1. овог члана казниће се за привредни преступ и одговорно лице 

у правном лицу новчаном казном од 10.000,00 до 100.000,00 динара. 

14. Прелазне одредбе 

Члан 22. 

Подзаконски акти из члана 6. став 8. и члана 11. став 3. овог закона биће донети у 

року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона. 

Члан 23. 

Дирекција за водне путеве успоставиће мрежу хидрометеоролошких станица у 

складу са одредбама овог закона у року од три године од дана ступања на снагу овог 

закона. 

Правна лица која врше хидрографски премер на унутрашњим водним путевима, 

као и снимање објеката у речном кориту дужна су да своје пословање ускладе са 

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

15. Ступање на снагу 

Члан 24. 



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

Републике Србије”, осим одредаба члана 4, члана 5. став 4. и члана 13. овог закона које 

ступају на снагу 1. јуна 2023. године. 

 

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим 

Указ о проглашењу Закона о изменама и допунама Закона о ваздушном 

саобраћају 

Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају, који 

је донела Народна скупштина Републике Србије на седници Двадесетог ванредног 

заседања у Једанаестом сазиву, 3. фебруара 2020. године. 

ПР број 15 

У Београду, 4. фебруара 2020. године 

Председник Републике, 

Александар Вучић, с.р. 

Закон о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају 

Члан 1. 

У Закону о ваздушном саобраћају („Службени гласник РСˮ, бр. 73/10, 57/11, 93/12, 

45/15, 66/15 – др. закон и 83/18), у члану 3. после тачке 3в) додаје се тачка 3г), која 

гласи: 

„3г) безбедносна провера је провера идентитета лица и његовог претходног 

искуства, укључујући евентуални казнени досије и било које друге безбедносне 

информације релевантне за процену подобности лица;ˮ. 

После тачке 32а) додаје се тачка 32б), која гласи: 

„32б) насумичне мере обезбеђивања су мере обезбеђивања у ваздухопловству које 

се спроводе коришћењем методе случајног узорка;ˮ. 

После тачке 33) додају се тач. 33а) и 33б), које гласе: 

„33а) непраћени предати пртљаг је регистровани предати пртљаг за превоз у 

пртљажном простору ваздухоплова којим се не превози лице које је пртљаг предало на 

превоз; 

33б) непредвидивост у спровођењу мера обезбеђивања је предузимање мера 

обезбеђивања у ваздухопловству у неправилним временским интервалима, на 

различитим локацијама и/или различитим средствима, у дефинисаном оквиру, у циљу 

повећања ефикасности мера и ефекта одвраћања од радњи незаконитог ометања;ˮ. 

У тачки 70) реч: „лучкихˮ замењује се речју: „личнихˮ. 

Члан 2. 

У члану 35. став 1. речи: „цивилно-војну координацијуˮ замењују се речима: 

„управљање ваздушним просторомˮ. 

Члан 3. 

Члан 37. мења се и гласи: 



„Класе ваздушног простора 

Члан 37. 

Класе ваздушног простора и услове под којима се оне користе у ваздушном 

простору Републике Србије прописује Директорат уз сагласност министарства 

надлежног за послове одбране.ˮ. 

Члан 4. 

Члан 49. мења се и гласи: 

„Појам услуга информисања ваздухоплова у лету 

Члан 49. 

Услуге информисања ваздухоплова у лету су давање савета и информација 

корисних за безбедно и ефикасно одвијање летова. 

Под услугом из става 1. овог члана подразумева се и аеродромско информисање 

ваздухоплова у лету (AFIS). 

Услове под којима се пружају услуге информисања ваздухоплова у лету прописује 

Директорат.ˮ. 

Члан 5. 

Члан 50. брише се. 

Члан 6. 

Члан 66. мења се и гласи: 

„Издавање сертификата за пружање услуга у ваздушној пловидби 

Члан 66. 

Сертификат за пружање услуга у ваздушној пловидби издаје Директорат, на 

нeодређено време. 

Сертификат се издаје пружаоцу услуга за кога је утврђено да испуњава прописане 

услове за пружање једне или више услуга у ваздушној пловидби, као и за пружање 

услуге и функције управљања ваздушним простором и управљања протоком ваздушног 

саобраћаја. 

Услови под којима се издаје, мења, суспендује и ставља ван снаге сертификат из 

става 2. овог члана и образац сертификата ближе се одређују прописом Директората. 

За поступање по захтеву за издавање и измену сертификата из става 2. овог члана 

плаћа се такса Директорату.ˮ. 

Члан 7. 

У члану 90. после става 4. додају се нови ст. 5–7, који гласе: 



„У случају из става 4. овог члана, обављање авио-превоза на линији у јавном 

интересу је дозвољено само авио-превозиоцу изабраном у поступку јавне набавке за 

избор авио-превозиоца који ће обављати редован авио-превоз на линији проглашеној за 

линију у јавном интересу. 

Одлука о проглашењу линије у јавном интересу се може односити на линију са 

више заустављања, при чему се примереност проглашења линије у јавном интересу 

процењује за сваки део линије засебно. 

Авио-превозилац изабран у поступку јавне набавке за избор авио-превозиоца који 

ће обављати редован авио-превоз на линији проглашеној за линију у јавном интересу 

може да закључује комерцијалне аранжмане са другим авио-превозиоцима у вези са 

обављањем превоза на линији у јавном интересу.ˮ. 

Досадашњи ст. 5–7. постају ст. 8–10. 

Члан 8. 

Назив члана и члан 125. мењају се и гласе: 

„Медицинско обезбеђење на аеродрому 

Члан 125. 

Оператер аеродрома који поседује сертификат аеродрома или дозволу за 

коришћење дужан је да на аеродрому организује медицинско обезбеђење. 

Медицинско обезбеђење дужан је да организује и оператер аеродрома који 

поседује сагласност за коришћење, ако је аеродром отворен за јавну употребу. 

Медицинско обезбеђење на аеродромима из ст. 1. и 2. овог члана ближе се 

одређује прописом Директоратa. 

Оператер аеродрома може уговором да повери обављање послова медицинског 

обезбеђења здравственој установи, при чему та установа мора да испуњава услове 

утврђене прописом из става 3. овог члана.ˮ. 

Члан 9. 

У члану 132. став 1. речи: „који поседује сертификат аеродромаˮ замењују се 

речима: „на коме редован авио-превоз врше најмање два авио-превозиоцаˮ. 

У ставу 3. речи: „прописује Директоратˮ замењују се речима: „одређује оператер 

аеродрома уз сагласност Директоратаˮ. 

Члан 10. 

У члану 137. после става 2. додаје се став 3, који гласи: 

„Евиденцију државних ваздухоплова из члана 5. став 2. овог закона, које Авио-

служба Владе искључиво користи за превоз шефова држава или влада и високих 

државних делегација, води та служба у складу са прописом Владе.ˮ. 

Члан 11. 

У члану 141. став 2. мења се и гласи: 



„Привремени упис може да траје до 24 месеца, изузев у случају постојања 

оправданих околности када се овај рок може продужити док те околности трају, а 

најдуже још 12 месеци.ˮ. 

Члан 12. 

У члану 146. став 2. брише се. 

Члан 13. 

У члану 174. речи: „особље које обавља преглед обезбеђивања на аеродромуˮ 

замењују се речима: „особље обезбеђивањаˮ. 

Члан 14. 

Назив члана 175. мења се и гласи: „Потврда о обучености. Сертификат особља 

обезбеђивањаˮ. 

У члану 175. став 1. после речи: „у коју сеˮ додају се запета и речи: „изузев у 

случају особља обезбеђивања,ˮ. 

Став 3. мења се и гласи: 

„Уз потврду о обучености из става 2. овог члана особље обезбеђивања мора да 

поседује и сертификат са одговарајућим овлашћењима који издаје Директорат.ˮ. 

Члан 15. 

У називу члана 179. после речи: „особљаˮ додају се речи: „и декларисане 

организацијеˮ. 

У члану 179. после става 3. додаје се нови став 4, који гласи: 

„Изузетно од става 3. овог члана, за одређене врсте обуке својство центра за обуку 

могу да стекну и организације које су доставиле Директорату изјаву о оспособљености 

(декларисане организације).ˮ. 

Досадашњи став 4, који постаје став 5, мења се и гласи: 

„Услове под којима се издаје, мења, суспендује и ставља ван снаге потврда о праву 

на обучавање ваздухопловног особља, временски период на који се издаје потврда и 

образац потврде, услови које мора да испуни декларисана организација и врсте обуке 

које она може да обавља, садржина изјаве декларисане организације, као и услови под 

којима престаје право декларисане организације да обавља обуку прописује 

Директорат.ˮ. 

Досадашњи став 5. постаје став 6. 

Члан 16. 

У члану 188. став 1. речи: „студенти контролори летења и кабинско особљеˮ 

замењују се речима: „студенти контролори летења, кабинско особље и особље 

обезбеђивањаˮ. 

Члан 17. 



У члану 189. став 3. мења се и гласи: 

„Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, здравствена способност падобранаца и пилота 

параглајдера може се утврдити и здравственим прегледима прописаним за возаче 

моторних возила, а здравствена способност особља обезбеђивања може се утврдити 

здравственим прегледима у здравственим установама које обављају делатност из 

области медицине рада, односно здравственим прегледима који се обављају у сврху 

издавања физичком лицу лиценце за вршење послова приватног обезбеђења.ˮ. 

Члан 18. 

После члана 196. додаје се назив члана и нови члан 196а, који гласе: 

„Отказни рок 

Члан 196а 

Авио-превозилац, у својству послодавца, може да уговором о раду или општим 

актом, у смислу закона којим се уређују радни односи, предвиди да у случају када 

пилот ваздухоплова отказује уговор о раду, отказ уговора о раду достави послодавцу у 

року који је, по процени послодавца, потребан да се обезбеди континуирано пружање 

услуга, а који не може бити дужи од 90 дана (отказни рок).ˮ. 

Члан 19. 

У члану 203. став 2. речи: „министарство надлежно за послове саобраћајаˮ 

замењују се речју: „Директоратˮ. 

У ставу 3. реч: „Владаˮ замењује се речима: „Министарство надлежно за послове 

радаˮ. 

Члан 20. 

У члану 221. став 1. реч: „Међународнеˮ замењује се речју: „Европскеˮ. 

У ставу 2. речи: „услове које морају да испуне сва лица која обављају преглед 

обезбеђивања;ˮ замењују се речима: „услове које мора да испуни особље 

обезбеђивања;ˮ. 

Члан 21. 

У члану 223. став 1. речи: „који поседује сертификат аеродромаˮ бришу се. 

Члан 22. 

У члану 224. став 1. речи: „који поседује сертификат аеродромаˮ бришу се. 

Став 5. брише се. 

Досадашњи став 6. постаје став 5. 

Члан 23. 

У члану 224а став 1. после речи: „недискриминаторнеˮ додају се запета и речи: 

„насумичне, непредвидиве у спровођењуˮ. 



Став 6. мења се и гласи: 

„Безбедносну процену ризика обавља Тим за процену ризика по цивилно 

ваздухопловство, који образује Влада, као координационо тело у складу са законом 

којим се уређује државна управа.ˮ. 

Члан 24. 

У члану 225. став 1. мења се и гласи: 

„У складу са безбедносном проценом ризика и по прибављеној сагласности 

министарства надлежног за унутрашње послове, Безбедносно-информативне агенције, а 

у случају мешовитих аеродрома и војних служби безбедности, оператер аеродрома је 

дужан да одреди и разграничи јавну, контролисану и обезбеђивано-рестриктивну зону и 

обележени простор на аеродрому, да одреди службене пролазе и пролазе за путнике и 

да за то прибави сагласност Директората.ˮ. 

Члан 25. 

Члан 226. мења се и гласи: 

„Контрола приступа, надгледање и патролирање. Преглед обезбеђивања 

Члан 226. 

У складу са безбедносном проценом ризика, оператер аеродрома је дужан да 

обезбеди обављање контроле приступа лица и возила у контролисану и обезбеђивано-

рестриктивну зону аеродрома, надгледање и патролирање. 

Поред контроле приступа, на улазу у обезбеђивано-рестриктивну зону аеродрома 

или унутар ове зоне, оператер аеродрома мора да, у складу са безбедносном проценом 

ризика, обезбеди и обављање прегледа обезбеђивања свих путника и њиховог ручног 

пртљага, лица која нису путници и ствари које она носе са собом, предатог пртљага, 

робе и поште, залиха намењених потрошњи на аеродрому, залиха намењених 

потрошњи током лета, материјала и поште авио-превозиоца, као и преглед возила. 

Изузетно од става 2. овог члана, преглед обезбеђивања није обавезан: 

1) за робу и пошту за које је авио-превозилац, регулисани агент или познати 

пошиљалац потврдио да је извршен преглед обезбеђивања, односно да су извршене 

друге контроле обезбеђивања из Националног програма за обезбеђивање у 

ваздухопловству; 

2) за залихе намењене потрошњи на аеродрому за које је познати снабдевач тих 

залиха извршио контроле обезбеђивања из Националног програма за обезбеђивање у 

ваздухопловству; 

3) за залихе намењене потрошњи током лета за које је авио-превозилац или 

регулисани снабдевач тих залиха извршио контроле обезбеђивања из Националног 

програма за обезбеђивање у ваздухопловству; 

4) за трансферни предати пртљаг и за трансферну робу и пошту у случајевима 

предвиђеним у Националном програму за обезбеђивање у ваздухопловству; 



5) у другим случајевима предвиђеним у Националном програму за обезбеђивање у 

ваздухопловству. 

У случају потребе за додатним прегледом обезбеђивања, тај преглед обављају 

полицијски службеници, с тим да је за обављање додатног прегледа предатог пртљага, 

изузев непраћеног предатог пртљага, неопходно обезбедити присуство лица које је 

предало пртљаг. 

Контролу приступа, надгледање, патролирање и преглед обезбеђивања врши 

оператер аеродрома или правно лице које са оператером аеродрома закључи уговор о 

обављању тих послова. 

Забрањен је улазак у контролисану и обезбеђивано-рестриктивну зону, као и у 

ваздухоплов, лицу које вербално или физички нападне особље обезбеђивања, прети, 

недолично се понаша, ремети јавни ред и мир или које одбије преглед обезбеђивања, 

као и лицу за које особље обезбеђивања има основану сумњу у погледу његових 

намера, његовог пртљага или ствари које носи са собом. 

Ако за обављање прегледа обезбеђивања правно лице које обавља преглед 

обезбеђивања користи техничку опрему, она мора да испуњава стандарде прописане за 

ту врсту опреме и да се за њено коришћење прибави одобрење Директората. 

За издавање одобрења за коришћење техничке опреме којом се обавља преглед 

обезбеђивања плаћа се такса Директорату.ˮ. 

Члан 26. 

У члану 227. став 2. тачка 1) после речи: „регулисани агентˮ додају се речи: „или 

познати пошиљалацˮ. 

У ставу 5. после речи: „као и за издавањеˮ додају се запета и речи: „продужење 

важења или изменуˮ. 

Члан 27. 

У члану 228. став 1. речи: „који поседује сертификат аеродромаˮ замењују се 

речима: „дужан је да, у складу са безбедносном проценом ризика,ˮ. 

Члан 28. 

Чл. 231. и 231а мењају се и гласе: 

„Знак идентификације 

Члан 231. 

Забрањен је улазак и кретање лицима која нису путници и возилима у 

контролисаној и обезбеђивано-рестриктивној зони аеродрома, као и у критичним 

објектима, деловима инфраструктуре и системима који се користе за потребе цивилног 

ваздухопловства, без одговарајућег знака идентификације, изузев ако се лице или 

возило налази у пратњи лица овлашћеног за пратњу. 

Изузетно од става 1. овог члана, знак идентификације није потребан за: 



1) председника Републике, председника Народне скупштине и председника и 

чланове Владе; 

2) ваздухопловног инспектора и проверивача који поседују важећу легитимацију и 

носе је видно истакнуту. 

Знак идентификације за улазак и кретање у контролисаној и обезбеђивано-

рестриктивној зони аеродрома издаје оператер аеродрома, а знак идентификације за 

улазак и кретање у критичним објектима, деловима инфраструктуре и системима изван 

наведених зона и изван аеродрома издаје њихов корисник. 

Знак идентификације се издаје лицу у погледу кога је утврђено да не постоје 

безбедносне сметње из члана 231б овог закона и које је поднело доказ да је завршило 

одговарајућу обуку из области обезбеђивања у ваздухопловству. 

Знак идентификације за лица и возила издаје се ако оператер аеродрома утврди да 

постоји оперативна потреба или други оправдани разлог уласка и боравка у 

контролисаној и обезбеђивано-рестриктивној зони аеродрома, као и критичним 

објектима, деловима инфраструктуре и системима који се користе за потребе цивилног 

ваздухопловства, а може се користити само ради вршења послова, овлашћења или 

дужности. 

Издавалац знака идентификације из става 3. овог члана обрађује следеће податке о 

лицу коме се издаје знак идентификације: име и презиме, јединствени матични број 

грађана, датум и место рођења, број личне карте, односно број путне исправе ако је реч 

о страном држављанину, држављанство, пребивалиште и податке о запослењу. 

Знак идентификације се издаје са роком важења који није дужи од пет година. 

Издавалац знака идентификације је дужан да води евиденцију о издатим знаковима 

идентификације и да је чува најмање пет година по престанку важења знака 

идентификације, као и да на месечном нивоу обавештава министарство надлежно за 

унутрашње послове и Директорат о издатим знаковима идентификације и роковима 

њиховог важења. 

Лице коме је издат знак идентификације је дужно да у случају истека важења знака 

идентификације, промене радног места, престанка радног односа или на захтев 

издаваоца врати знак идентификације издаваоцу, односно да у случају губитка знака 

идентификације о томе одмах обавести издаваоца. 

Правно лице које користи возило за које је издат знак идентификације је дужно да 

по истеку важења знака идентификације, престанку коришћења тог возила или на 

захтев издаваоца врати знак идентификације издаваоцу, односно да у случају губитка 

знака идентификације о томе одмах обавести издаваоца. 

Безбедносна провера 

Члан 231а 

У циљу утврђивања постојања или непостојања безбедносне сметње из члана 231б 

овог закона, министарство надлежно за унутрашње послове у сарадњи са надлежним 

службама безбедности врши безбедносну проверу свих лица којима се издаје знак 

идентификације. 



Поред лица којима се издаје знак идентификације, безбедносна провера се врши и 

за ваздухопловне инспекторе и провериваче, лица која обављају контроле 

обезбеђивања, инструкторе у области обезбеђивања, одговорне руководиоце за 

обезбеђивање у ваздухопловству, лица којима је у складу са чланом 248. овог закона 

поверено обављање појединих послова унутар провере у области обезбеђивања 

(валидаторе обезбеђивања у ваздухопловству), контролоре летења, чланове посаде 

ваздухоплова, као и за лица која имају приступ безбедносно осетљивим информацијама 

од значаја за обезбеђивање у ваздухопловству. 

Безбедносна провера лица из ст. 1. и 2. овог члана врши се пре издавања знака 

идентификације, односно пре него што лице почне да обавља додељене послове или 

пре него што се лицу дозволи приступ безбедносно осетљивим информацијама од 

значаја за обезбеђивање у ваздухопловству. 

Безбедносна провера лица из ст. 1. и 2. овог члана се врши најмање сваке пете 

године или раније у случају сумње да постоје безбедносне сметње, а захтев за њено 

спровођење се мора поднети најкасније 30 дана пре планираног ангажовања лица, 

односно пре истека важења знака идентификације или пре истека важења претходно 

обављене безбедносне провере. 

За лица којима се издаје знак идентификације захтев за вршење безбедносне 

провере подноси издавалац знака идентификације из члана 231. став 3. овог закона, за 

ваздухопловне инспекторе и провериваче, инструкторе у области обезбеђивања и 

валидаторе обезбеђивања у ваздухопловству захтев подноси Директорат, док за остала 

лица из става 2. овог члана захтев подноси њихов послодавац. 

На начин подношења захтева за вршење безбедносне провере, као и на начин 

њеног вршења примењују се одредбе закона којим се уређују овлашћења и рад 

полиције. 

Уз захтев за вршење безбедносне провере, подносилац захтева доставља, ако 

поседује, и доказ да је у претходних 12 месеци лице које се проверава било подвргнуто 

безбедносној провери коју министарство надлежно за унутрашње послове врши по 

основу другог закона. 

Одбијање лица да да сагласност за вршење безбедносне провере или постојање 

безбедносне сметње за последицу има неиздавање знака идентификације или 

неодложно одузимање знака идентификације, односно неодложну забрану приступа 

безбедносно осетљивим информацијама од значаја за обезбеђивање у ваздухопловству 

или забрану обављања поверених послова. 

Одбијање лица да потпише сагласност за вршење безбедносне провере или 

постојање безбедносне сметње може да представља основ за престанак радног односа 

или другог права. 

Безбедносна провера се не врши за следећа лица: 

1) полицијског и царинског службеника и припадника служби безбедности који 

поседује легитимацију овлашћеног службеног лица; 

2) страног држављанина који приложи доказе издате од стране надлежног органа 

своје државе да нема безбедносних сметњи или коме је од стране међународне или 

стране организације издат идентификациони знак у складу са прописима из области 

ваздухопловства; 



3) лица која поседују важећи сертификат за приступ тајним подацима степена 

тајности „СТРОГО ПОВЕРЉИВОˮ и „ДРЖАВНА ТАЈНАˮ, издат у складу са законом 

којим се уређује тајност података. 

О ангажовању лица из става 10. тачка 2) овог члана, послодавац обавештава 

министарство надлежно за унутрашње послове и Безбедносно-информативну 

агенцију.ˮ. 

Члан 29. 

После члана 231а додаје се нови члан 231б, који гласи: 

„Безбедносна сметња 

Члан 231б 

Безбедносна сметња постоји у следећим случајевима: 

1) ако је лице правоснажно осуђено за кривично дело из групе дела против живота 

и тела, против слобода и права човека и грађанина, против полне слободе, против брака 

и породице, против имовине, против здравља људи, против опште сигурности људи и 

имовине, против уставног уређења и безбедности Републике Србије, против државних 

органа, против јавног реда и мира, против безбедности јавног саобраћаја, против 

човечности и других добара заштићених међународним правом; 

2) ако се против лица води кривични поступак за неко од кривичних дела из тачке 

1. овог члана за које се гони по службеној дужности или је лице за ова дела са 

надлежним органом закључило споразум о признању кривичног дела; 

3) ако је лице у последње четири године правоснажно кажњавано за прекршај из 

области јавног реда и мира са елементима насиља или за прекршај из закона којим се 

уређују оружје и муниција; 

4) ако је лице члан или учествује у активностима или на било који начин подржава 

организације чије су активности или циљеви забрањени; 

5) ако је на основу безбедносне провере у месту пребивалишта, боравишта или 

месту рада утврђено да лице, својим понашањем, навикама и склоностима указује да ће 

представљати опасност за себе или друге и јавни ред и мир; 

6) ако о лицу постоји негативно мишљење служби безбедности.ˮ. 

Члан 30. 

После досадашњег члана 231б, који постаје члан 231в, додају се називи чланова и 

чл. 231г и 231д, који гласе: 

„Одговорни руководиоци за обезбеђивање у ваздухопловству 

Члан 231г 

Лице кога ваздухопловни субјект, као послодавац, намерава да именује за 

одговорног руководиоца за обезбеђивање у ваздухопловству мора да поседује 

овлашћење које издаје Директорат, на одређено време. 



Овлашћење за обављање послова одговорног руководиоца за обезбеђивање у 

ваздухопловству издаје се лицу у погледу кога не постоји безбедносна сметња, које 

испуњава услове у погледу радног искуства у примени мера обезбеђивања и које 

заврши одговарајућу обуку у овлашћеном центру за обуку. 

Захтев за издавање овлашћења лицу из става 1. овог члана, у име тог лица, подноси 

послодавац. 

За издавање овлашћења за обављање послова одговорног руководиоца за 

обезбеђивање у ваздухопловству плаћа се такса Директорату. 

Ближе услове за издавање, суспензију и стављање ван снаге овлашћења за 

обављање послова одговорног руководиоца за обезбеђивање у ваздухопловству, као и 

рок важења овлашћења прописује Директорат. 

Обука из области обезбеђивања у ваздухопловству коју организују 

ваздухопловни субјекти. Инструктори у области обезбеђивања 

Члан 231д 

Поред особља обезбеђивања и одговорног руководиоца за обезбеђивање, 

одговарајућу обуку из области обезбеђивања морају да заврше и сва друга лица која 

код ваздухопловних субјеката, као послодаваца, обављају послове који могу да имају 

утицаја на обезбеђивање у ваздухопловству. 

Обуку из става 1. овог члана дужан је да организује послодавац у редовним 

временским интервалима, а она мора да буде примерена врсти послова које запослени 

обавља. 

Обуку из става 1. овог члана, поред овлашћених центара за обуку, могу да врше и 

инструктори у области обезбеђивања у ваздухопловству који су овлашћени од стране 

Директората за обављање такве обуке. 

Лицу које успешно заврши обуку из става 1. овог члана, центар за обуку или 

овлашћени инструктор издаје одговарајућу потврду о завршеној обуци. 

Послодавац је дужан да води евиденцију о завршеним обукама својих запослених. 

Овлашћење инструктора у области обезбеђивања у ваздухопловству издаје се лицу 

у погледу кога не постоји безбедносна сметња, које испуњава услове у погледу стручне 

спреме, радног искуства у области за коју врши обуку и које успешно заврши 

одговарајућу обуку коју организује Директорат. 

Овлашћење из става 6. овог члана се издаје на одређено време. 

За издавање овлашћења из става 6. овог члана плаћа се такса Директорату. 

Врсте особља које мора да заврши одговарајућу обуку из области обезбеђивања, 

време на које се обука спроводи, врсте и садржај обуке из области обезбеђивања, 

услове за издавање, суспензију и стављање ван снаге овлашћења инструктора у области 

обезбеђивања у ваздухопловству, као и рок важења овлашћења инструктора прописује 

Директорат.ˮ. 

Члан 31. 

У члану 258. став 1. тач. 73) и 74) мењају се и гласе: 



„73) у својству оператера аеродрома не организује на аеродрому медицинско 

обезбеђење (члан 125. ст. 1. и 2); 

74) повери обављање послова медицинског обезбеђења здравственој установи која 

не испуњава услове утврђене прописом из члана 125. став 3. овог закона (члан 125. став 

4);ˮ. 

После тачке 97) додаје се тачка 97а), која гласи: 

„97а) дозволи обављање послова особља обезбеђивања лицу које не поседује 

сертификат са одговарајућим овлашћењима (члан 175. став 3);ˮ. 

Тачка 99) мења се и гласи: 

„99) врши обуку ваздухопловног особља без потврде о праву на обучавање (члан 

179. став 3);ˮ. 

После тачке 99) додаје се нова тачка 99а), која гласи: 

„99а) врши обуку ваздухопловног особља без дате изјаве о оспособљености (члан 

179. став 4);ˮ. 

Тачка 127) мења се и гласи: 

„127) дозволи улазак у контролисану и обезбеђивано-рестриктивну зону, као и у 

ваздухоплов, лицу које вербално или физички нападне особље обезбеђивања, прети, 

недолично се понаша, ремети јавни ред и мир или које одбије преглед обезбеђивања, 

као и лицу за које особље обезбеђивања има основану сумњу у погледу његових 

намера, његовог пртљага или ствари које носи са собом (члан 226. став 6);ˮ. 

Тачка 129) мења се и гласи: 

„129) не спречи улазак и кретање лицима која нису путници и возилима у 

контролисаној и обезбеђивано-рестриктивној зони аеродрома, као и у критичним 

објектима, деловима инфраструктуре и системима који се користе за потребе цивилног 

ваздухопловства, без одговарајућег знака идентификације (члан 231. став 1);ˮ. 

После тачке 129) додају се нове тач. 129а), 129б), 129в), 129г), 129д), 129ђ), 129е) и 

129ж), које гласе: 

„129а) изда знак идентификације лицу у погледу кога није утврђено да не постоје 

безбедносне сметње из члана 231б овог закона или које није поднело доказ да је 

завршило одговарајућу обуку из области обезбеђивања у ваздухопловству (члан 231. 

став 4); 

129б) изда знак идентификације за лице или возило иако не постоји оперативна 

потреба или други оправдани разлог уласка и боравка у контролисаној и обезбеђивано-

рестриктивној зони аеродрома, као и критичним објектима, деловима инфраструктуре и 

системима који се користе за потребе цивилног ваздухопловства (члан 231. став 5); 

129в) дозволи лицу из члана 231а ст. 1. и 2. овог закона да обавља додељене 

послове, односно дозволи му приступ безбедносно осетљивим информацијама од 

значаја за обезбеђивање у ваздухопловству пре него што је извршена безбедносна 

провера тог лица (члан 231а став 3); 

129г) у својству послодавца не обавести министарство надлежно за унутрашње 

послове и Безбедносно-информативну агенцију о ангажовању лица из члана 231а став 

10. тачка 2) овог закона (члан 231а став 11); 



129д) у својству послодавца именује за одговорног руководиоца за обезбеђивање у 

ваздухопловству лице које нема одговарајуће овлашћење Директората (члан 231г став 

1); 

129ђ) у својству послодавца дозволи да послове који могу да имају утицаја на 

обезбеђивање у ваздухопловству обављају лица која нису завршила одговарајућу обуку 

из области обезбеђивања (члан 231д став 1); 

129е) у својству послодавца не организује одговарајућу обуку из области 

обезбеђивања коју морају да заврше сва лица која код тог послодавца обављају послове 

који могу да имају утицаја на обезбеђивање у ваздухопловству (члан 231д став 2); 

129ж) у својству послодавца не води евиденцију о завршеним обукама својих 

запослених (члан 231д став 5);ˮ. 

У ставу 4. тачка 4) брише се. 

Тач. 12) и 13) мењају се и гласе: 

„12) у својству издаваоца знака идентификације не води евиденцију о издатим 

знаковима идентификације или је не чува у прописаном року или не обавештава 

министарство надлежно за унутрашње послове и Директорат о издатим знаковима 

идентификације и роковима њиховог важења (члан 231. став 8); 

13) по истеку важења знака идентификације за возило, престанку коришћења тог 

возила или на захтев издаваоца не врати знак идентификације издаваоцу, односно у 

случају губитка знака идентификације о томе одмах не обавести издаваоца (члан 231. 

став 10).ˮ. 

Члан 32. 

У члану 260. став 1. тачка 61) мења се и гласи: 

„61) обавља послове особља обезбеђивања иако не поседује сертификат или 

одговарајућа овлашћења (члан 175. став 3);ˮ. 

После тачке 83) додају се нове тач. 83а) и 83б), које гласе: 

„83а) обавља послове одговорног руководиоца за обезбеђивање у ваздухопловству 

без одговарајућег овлашћења Директората (члан 231г став 1); 

83б) обавља обуку из члана 231д став 1. овог закона у својству инструктора обуке 

у области обезбеђивања без овлашћења Директората (члан 231д став 3);ˮ. 

У ставу 2. тачка 5) мења се и гласи: 

„5) без одговарајућег знака идентификације улази и креће се у контролисаној и 

обезбеђивано-рестриктивној зони аеродрома, као и у критичним објектима, деловима 

инфраструктуре и системима који се користе за потребе цивилног ваздухопловства, а 

није у пратњи лица овлашћеног за пратњу (члан 231. став 1);ˮ. 

У тачки 6) речи: „став 4ˮ замењују се речима: „став 9ˮ. 

Члан 33. 

Прописи за извршавање овог закона донеће се у року од 18 месеци од дана 

ступања на снагу овог закона. 



Члан 34. 

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

Републике Србијеˮ. 

 

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим 

Указ о проглашењу Закона о изменaмa и допунама Закона о превозу путника 

у друмском саобраћају 

Проглашава се Закон о изменaмa и допунама Закона о превозу путника у друмском 

саобраћају, који је донела Народна скупштина Републике Србије на седници 

Двадесетог ванредног заседања у Једанаестом сазиву, 3. фебруара 2020. године. 

ПР број 16 

У Београду, 4. фебруара 2020. године 

Председник Републике, 

Александар Вучић, с.р. 

Закон о изменaмa 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, 83/18 и 31/19), у члану 22. реч: „ако” замењује се речима: 

„ који измирује своје пореске и пословне обавезе и”. 

Члан 2. 

У члану 35. став 5. након речи: „из чл. 25” бришу се запета и број: „26.” . 

Члан 3. 

У члану 64. став 2. мења се и гласи: 

„Ред вожње у међумесном превозу региструје и оверава Министарство са роком 

важења 5 година и почетком важења од 1. октобра текуће године.”. 

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

„Изузетно од рока важења реда вожње из става 2. овог члана, ред вожње може да 

важи од датума прописаним одлуком из члана 66, а најкасније до рока важења редова 

вожње регистрованих те календарске године”. 

Постојећи ст. 3, 4, и 5. постају ст. 4, 5 и 6. 

Члан 4. 

У члану 65. став 2. мења се и гласи: 

„Захтев за регистрацију и оверу реда вожње у међумесном превозу подноси се од 

15. до 30. маја текуће године.” 



У члану 65. став 3. речи: „фотокопију лиценце за домаћи или међународни 

линијски превоз и” бришу се. 

У члану 65. став 5. мења се и гласи: „Превозник је дужан да преузме регистровани 

ред вожње у периоду од 10. до 20. јула текуће године.”. 

Члан 5. 

У члану 66. после става 4. додају се нови ст. 5. и 6. који гласе: 

„Изузетно од става 4. овог члана, у случају изградње државних путева првог А и 

првог Б реда, Министарство може донети одлуку о ванредном усаглашавању редова 

вожње за предлоге који садрже искључиво новоизграђену деоницу. 

На основу одлуке из става 5. овог члана, Привредна комора Србије спроводи 

поступак ванредног усаглашавања у складу са одредбама овог закона и прописима 

донетим на основу њега.” 

Члан 6. 

У члану 67. став 2. мења се и гласи: 

„Министарство доноси решење којим одобрава превознику измену реда вожње, до 

истека рока важења регистрованог реда вожње ако: 

1) смањи број полазака; 

2) смањи број аутобуских станица или аутобуских стајалишта у складу са чланом 

66. став 2. овог закона; 

3) промени назив линије због смањења броја аутобуских станица, односно 

аутобуских стајалишта; 

4) промени итинерер и долазна времена у линијама које немају транзитне станице; 

5) смањи режим обављања превоза на линији; 

6) промени стајалиште у складу са чланом 60. ст. 6. и 7. овог закона; 

7) превозник промени пословно име.”. 

Члан 7. 

У члану 107. став 2. након речи: „садржи” речи: „више од 50% аутобуских станица, 

односно аутобуских стајалишта” замењују се речима: „аутобуске станице, односно 

аутобуска стајалишта”. 

Члан 8. 

У члану 109. став 4. после речи: „овог закона” додају се речи: „или ако се у 

периоду важења дозволе, превоз у складу са дозволом за линијски превоз није обављао 

дуже од три месеца у континуитету”. 

Члан 9. 

У члану 114. став 2. брише се, ст. 3. и 4, који постају ст. 2. и 3, мењају се и гласе: 

„Решење из става 1. овог члана је коначно. 



Министарство доставља решење из става 1. овог члана страном превознику преко 

надлежног органа државе у којој се налази његово седиште.”. 

Члан 10. 

На поступке за издавање лиценце за превоз, 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, 83/18 и 31/19). 

Члан 11. 

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

Републике Србије”, осим члана 4. овог закона који ступа на снагу 1. октобра 2020. 

године.”. 

 

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим 

Указ о проглашењу Закона о измени Закона о посебним условима за 

реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности 

Проглашава се Закон о измени Закона о посебним условима за реализацију 

пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности, који је донела Народна 

скупштина Републике Србије на седници Двадесетог ванредног заседања у Једанаестом 

сазиву, 3. фебруара 2020. године. 

ПР број 17 

У Београду, 4. фебруара 2020. године 

Председник Републике, 

Александар Вучић, с.р. 

Закон о измени Закона о посебним условима за реализацију пројекта 

изградње станова за припаднике снага безбедности 

Члан 1. 

У Закону о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за 

припаднике снага безбедности („Службени гласник РС”, бр. 41/18 и 54/19), у члану 14. 

став 1. мења се и гласи: 

„Стамбена зграда за колективно становање пројектује се као типска, спратности 

П+3+Пк (Пс) до П+8+Пк (Пс).” 

Члан 2. 

Надзор над применом одредаба овог закона врши министарство надлежно за 

послове грађевинарства. 

Члан 3. 

Поступци покренути до дана ступања на снагу овог закона, окончаће се по 

одредбама закона по којима су започети. 



Члан 4. 

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 посебним поступцима ради реализације 

пројеката изградње и реконструкције линијских инфраструктурних објеката од 

посебног значаја за Републику Србију 

Проглашава се Закон о посебним поступцима ради реализације пројеката изградње 

и реконструкције линијских инфраструктурних објеката од посебног значаја за 

Републику Србију, који је донела Народна скупштина Републике Србије на седници 

Двадесетог ванредног заседања у Једанаестом сазиву, 3. фебруара 2020. године. 

ПР број 18 

У Београду, 4. фебруара 2020. године 

Председник Републике, 

Александар Вучић, с.р. 

Закон о посебним поступцима ради реализације пројеката изградње и 

реконструкције линијских инфраструктурних објеката од посебног значаја за 

Републику Србију 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овај закон примењује се на пројекте изградње и реконструкције линијских 

инфраструктурних објеката од посебног значаја за Републику Србију. 

Овим законом врши се одређивање пројекта изградње и реконструкције линијских 

инфраструктурних објеката који су од посебног значаја за Републику Србију, уређује се 

утврђивање јавног интереса за потпуну и непотпуну експропријацију и привремено 

заузимање непокретности за изградњу и реконструкцију тих објеката, одређивање 

корисника експропријације, посебан поступак експропријације, финансијскa средства 

за реализацију пројеката, посебни поступци и услови за прибављање потребне 

документације, дозвола и одобрења потребних ради изградње и реконструкције ових 

објеката, као и уређење других питања у циљу ефикасније реализације пројеката 

изградње и реконструкције линијских инфраструктурних објеката од посебног значаја 

за Републику Србију. 

Пројекти од посебног значаја за Републику Србију, у смислу овог закона, јесу 

пројекти изградње и реконструкције линијских инфраструктурних објеката који утичу 

на свеукупни развој Републике Србије, равномерни регионални и локални економски 

развој, међународно, регионално и унутрашње територијално повезивање, унапређење 

конективности, спречавање девастирања делова територије Републике Србије, 

обезбеђивање и унапређење основних животних потреба становништва, социјалног 

развоја и заштите животне средине, чиме се побољшава укупни животни стандард 

грађана Републике Србије. 



Сви поступци који се спроводе у складу са одредбама овог закона сматрају се 

хитним и сви државни органи и органи јединица локалне самоуправе, привредна 

друштва и јавна предузећа, као и други органи и институције који врше јавна 

овлашћења дужни су да без одлагања издају акте из своје надлежности. 

Одредбе овог закона примењују се и у случају административног преноса на 

непокретностима за које је утврђен јавни интерес у складу са овим законом. 

На поступак рехабилитације, одржавања, обнове, модернизације и других радова 

на линијском инфраструктурном објекту, примењују се одредбе закона који уређују ту 

врсту линијског инфраструктурног објекта, осим ако овим законом није друкчије 

одређено. 

На пројекте изградње и реконструкције линијских инфраструктурних објеката од 

посебног значаја за Републику Србију, не примењује се предимплементациона фаза 

пројектног циклуса дефинисана прописом о управљању капиталним улагањима. 

Студија оправданости са идејним пројектом за пројекте из става 7. овог члана 

подлежу стручној контроли ревизионе комисије у складу са прописима којима је 

уређена изградња објеката. 

По добијању извештаја ревизионе комисије, пројекти из става 7. овог члана 

увршћују се на листу приоритетних пројектних идеја, односно листу приоритетних 

припремљених пројеката у складу са прописом о управљању капиталним улагањима и 

могу се уврстити у буџет Републике Србије. 

Ако овим законом није друкчије одређено, примењиваће се одредбе закона којим 

се уређује експропријација, изградња објеката, јавне набавке, државни премер и 

катастар, поступак уписа у катастар непокретности, општи управни поступак и други 

системски закони. 

Члан 2. 

Одређује се да је пројекат изградње и реконструкције јавне линијске саобраћајне 

инфраструктуре (путна, железничка, водна и ваздушна), од посебног значаја за 

Републику Србију. 

Одређује се да је пројекат изградње и реконструкције линијске комуналне 

инфраструктуре, који се финансира, односно суфинансира из буџета Републике Србије 

и кредита иностраних банака и финансијских организација, од посебног значаја за 

Републику Србију. 

Одлуку о препознавању, односно реализацији сваког појединачног пројекта, 

одређеног у ст. 1. и 2. овог члана, као пројекта од посебног значаја за Републику 

Србију, доноси Влада. 

Одређује се да је пројекат јавно-приватног партнерства у делу изградње и 

реконструкције линијског инфраструктурног објекта, у случају да је процењена 

вредност пројекта јавно-приватног партнерства већа од 50 милиона евра, од посебног 

значаја за Републику Србију. 

На пројекте из става 4. овог члана, примењују се одредбе поглавља II, III, V и VI 

овог закона. 

II. ПОЈМОВНИК 



Члан 3. 

Сви термини у овом закону употребљени у мушком роду подразумевају се и у 

женском и обрнуто. 

Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење: 

1) Пројекат изградње и реконструкције линијског инфраструктурног објекта 

од посебног значаја за Републику Србију јесте скуп радњи који обухвата планирање, 

прибављање земљишта и решавање имовинскоправних односа, финансирање, израду и 

контролу планске и техничке документације, избор и доделу уговора за пројектовање, 

надзор, управљање пројектом или делом пројекта, извођење радова који обухватају 

изградњу, реконструкцију, рехабилитацију, одржавање, обнову, модернизацију и друге 

радове, прибављање потребних сагласности, услова и дозвола, као и технички преглед 

објекта; 

2) Надлежни орган јесте орган, односно лице које је по закону или према одлуци 

Владе надлежно за реализацију пројекта изградње и реконструкције линијског 

инфраструктурног објекта од посебног значаја за Републику Србију; 

3) Линијски инфраструктурни објекат јесте јавна саобраћајна инфраструктура 

(путна, железничка, водна, ваздушна и метро, као и линијска инфраструктура жичара 

као подсистема јавног транспорта лица), линијска комунална инфраструктура, као и 

објекти у њиховој функцији; 

4) Путна саобраћајна инфраструктура јесте јавно добро путне инфраструктуре 

(државни, општински путеви и улице) у општој употреби, са свим припадајућим 

објектима у њиховој функцији; 

5) Железничка саобраћајна инфраструктура јесте јавна железничка 

инфраструктура (мрежа јавних пруга, везни и споредни колосек и сл.), са елементима 

железничке инфраструктуре дефинисаних посебним законом, укључујући и услужне 

објекте, као и друге објекте у функцији јавне железничке инфраструктуре; 

6) Водна саобраћајна инфраструктура јесте јавна инфраструктура у лучком 

подручју (оперативне обале за пристајање пловила и сл.), као и пловни путеви и 

хидротехнички објекти који се граде на њима (пловни канали, напери, паралелне 

грађевине са траверзама, преграде, прагови, каскаде, шеврони, бродске преводнице, 

насипи са припадајућим објектима (уставе, фиксне црпне станице) и обалоутврде); 

7) Ваздушна саобраћајна инфраструктура јесте јавна аеродромска 

инфраструктура, а нарочито полетно-слетна стаза, рулна стаза, платформа, рулна стаза 

на платформи и сл. као и објекти у њиховој функцији; 

8) Метро јесте просторно и саобраћајно независан шински систем високог 

капацитета за превоз путника у градском и приградском саобраћају са посебним 

конструктивним и енергетско-погонским карактеристикама; 

9) Линијска комунална инфраструктура јесте јавна инфраструктура за 

водоснабдевање са пречишћавањем воде за пиће, извориштем, браном са акумулацијом, 

магистралним цевоводом, јавна инфраструктура за сакупљање, одвођење и 

пречишћавање комуналних отпадних вода са главним колектором, као и објекти у 

њиховој функцији; 

10) Линијска инфраструктура жичара као подсистема јавног транспорта 

лица јесте јавна саобраћајна инфраструктура и састоји се од инфраструктуре и 

подсистема, пројектованих, израђених и састављених у сврху транспорта лица, у складу 

са одредбама закона којим су уређене жичаре; 

11) Финансијер јесте лице које по основу закљученог и овереног уговора са 

инвеститором финансира, односно суфинансира изградњу, доградњу, реконструкцију, 

санацију или извођење других грађевинских, односно инвестиционих радова 



предвиђених овим законом и на основу тог уговора стиче одређена права и обавезе које 

су овим законом прописане за инвеститора у складу са тим уговором; 

12) Управљач пројекта или дела пројекта је привредно друштво/правно лице 

које ангажује инвеститор и које врши саветодавне и консултантске услуге у свим или 

појединим фазама планирања и изградње, управља пројектовањем и извођењем свих 

или појединих радова, врши контролу динамике напретка радова за које је ангажован, 

организује састанке са извођачима и стручним надзором, о чему извештава инвеститора 

и предлаже инвеститору спровођење евентуалних корективних активности; 

13) Стратешки партнер јесте лице које у зависности од предмета и врсте уговора 

који потписује са инвеститором, може бити пројектант, стручни надзор, извођач, 

управљач пројекта и/или финансијер; 

14) Грађење линијског инфраструктурног објекта јесте извођење грађевинских 

и грађевинско-занатских радова и уградња грађевинских производа, постројења и 

опреме; 

15) Управљач инфраструктуре је орган, јавно предузеће или привредно друштво 

одговорно за грађење, експлоатацију, одржавање и обнову инфраструктуре, као и за 

уређивање, употребу, унапређивање и заштиту грађевинског земљишта и за учешће у 

њеном развоју у оквиру утврђене опште политике развоја и финансирања 

инфраструктуре; 

16) Изградња линијског инфраструктурног објекта јесте скуп радњи који 

обухвата пројектовање и извођење радова, што подразумева претходне радове, израду и 

контролу техничке документације, припремне радове за грађење, грађење објеката, као 

и привремених објеката и стручни надзор у току грађења објекта, укључујући и 

изградњу раскрсница са кружним током саобраћаја, којима се мења режим одвијања 

саобраћаја; 

17) Припремни радови јесу радови који претходе грађењу линијског 

инфраструктурног објекта и односе се нарочито на: рушење постојећих објеката на 

парцели, измештање постојеће инфраструктуре на парцели, рашчишћавање терена на 

парцели, одвожење употребљеног грађевинског материјала (шута) на депонију, 

обезбеђење простора за допрему и смештај грађевинских производа и опреме, грађење 

и постављање објеката, инсталација и опреме привременог карактера за потребе 

извођења радова (постављање градилишне ограде, контејнера и сл.), земљани радови, 

радови којима се обезбеђује сигурност суседних објеката, односно сигурност и 

стабилност терена (шипови, дијафрагме, потпорни зидови и сл.), обезбеђивање 

несметаног одвијања саобраћаја и коришћење околног простора; 

18) Реконструкција линијског инфраструктурног објекта јесте извођење 

грађевинских и других радова у заштитном појасу са припадајућим објектима, којима 

се може променити габарит, волумен, положај или опрема постојећег објекта, као и 

извођење радова који обухватају радове великог обима, замене елемената на 

постојећим линијским објектима, укључујући и изградњу раскрсница са кружним 

током саобраћаја, а у циљу одржавања и унапређења функционалних и конструктивних 

карактеристика линијског инфраструктурног објекта у целини или његових појединих 

елемената или објеката; 

19) Санација линијског инфраструктурног објекта јесте извођење грађевинских 

и других радова на постојећем линијском инфраструктурном објекту којима се врши 

поправка уређаја, постројења и опреме, односно замена конструктивних елемената тог 

објекта, којима се не мења спољни изглед, не утиче на безбедност суседних објеката, 

саобраћаја и животне средине и не утиче на заштиту природног и непокретног 

културног добра, односно његове заштићене околине, на које радове се примењују 



одредбе овог закона које се односе на реконструкцију линијског инфраструктурног 

објекта; 

20) Привремени објекти јесу позајмишта материјала, депоније, девијације који су 

у функцији изградње или реконструкције линијског инфраструктурног објекта, на које 

се примењују одговарајуће одредбе закона којим се уређује изградња објеката; 

21) Раскрсница са кружним током саобраћаја је посебна врста раскрснице, 

односно место на којем се укрштају, спајају односно раздвајају саобраћајни токови на 

најмање два пута у истом или различитим нивоима са кружним током саобраћаја (у 

даљем тексту: кружни ток); 

22) Санација клизишта обухвата све радове којима се врши санирање клизишта 

које угрожава безбедност линијског инфраструктурног објекта; 

23) Градилиште јесте земљиште или објекат, посебно обележено, на коме се 

гради, реконструише или уклања објекат, односно изводе радови на одржавању објекта; 

24) Уклањање објекта или његовог дела који се налази на траси линијског 

инфраструктурног објекта јесте извођење радова на рушењу објекта или дела објекта; 

25) Имаоци јавних овлашћења су државни органи, органи аутономне покрајине и 

јединице локалне самоуправе, посебне организације и друга лица која врше јавнa 

овлашћења у складу са законом; 

26) Услови за пројектовање, односно прикључење јесу услови које издају имаоци 

јавних овлашћења у обједињеној процедури у поступку издавања локацијских услова 

на захтев надлежног органа, у складу са планским документом, а који се не издају у 

форми управног акта, већ се њима искључиво дефинишу прецизни услови под којима 

се објекат чија је изградња предвиђена планским документом може реализовати и 

представљају саставни део локацијских услова, осим услова за пројектовање објеката за 

које је техничка и друга документација одређена са ознаком „строго поверљиво” или 

„поверљиво” у складу са прописима који уређују тајност података. 

III. ЈАВНИ ИНТЕРЕС И ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА 

Члан 4. 

Јавни интерес за експропријацију, административни пренос и непотпуну 

експропријацију непокретности ради изградње и реконструкције линијских 

инфраструктурних објеката од посебног значаја за Републику Србију, у складу са 

одговарајућим планским документима којима је предвиђена изградња таквих објеката, 

утврђује се одлуком Владе на предлог министарства надлежног за послове 

грађевинарства. 

Одлуком из става 1. овог члана утврђује се и крајњи корисник експропријације. 

Одредбе овог закона које утврђују јавни интерес и посебан поступак 

експропријације, односе се и на рехабилитацију, одржавање, обнову и модернизацију 

линијског инфраструктурног објекта из члана 2. овог закона. 

Члан 5. 

Ради изградње линијских инфраструктурних објеката од посебног значаја за 

Републику Србију, корисник експропријације, односно административног преноса и 

непотпуне експропријације непокретности може бити Република Србија, аутономна 

покрајина и јединица локалне самоуправе, односно правно лице чији је оснивач или 

већински власник Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне 

самоуправе које управља таквим објектима, обавља неку од делатности управљања 



таквим објектима или које врши инвеститорска права на основу закона или одлуке 

Владе. 

Правно лице које је у складу са овим законом одређено за корисника 

експропријације за изградњу линијских инфраструктурних објеката од посебног значаја 

за Републику Србија има сва права и обавезе које има корисник експропријације према 

закону којим је уређена експропријација. 

Члан 6. 

Предлог за експропријацију, административни пренос и непотпуну 

експропријацију непокретности из члана 4. овог закона, подноси корисник 

експропријације општинској или градској управи надлежној за имовинскоправне 

послове на чијој се територији непокретности налазе. 

Ако се за изградњу линијских инфраструктурних објеката врши експропријација 

из једног у други облик јавне својине, носилац права јавне својине на непокретности 

која се експроприше има право на накнаду само у случају да је ту непокретност стекао 

теретним путем, о чему мора доставити одговарајући доказ. 

Члан 7. 

Јавни интерес за експропријацију, административни пренос и непотпуну 

експропријацију непокретности утврђен овим законом за изградњу линијских 

инфраструктурних објеката наведених у члану 2. овог закона траје до добијања 

употребне дозволе за те објекте. 

Уз предлог за експропријацију за непокретност која је предмет експропријације, 

подноси се извод из одговарајућег планског документа и доказ о обезбеђеним 

средствима за експропријацију. 

Доказом о обезбеђеним средствима за експропријацију сматра се потврда о 

обезбеђеним средствима у буџету корисника експропријације, односно овлашћење или 

други инструмент обезбеђења плаћања накнаде. 

Средства за експропријацију могу се обезбедити и из буџета аутономне покрајине, 

односно јединице локалне самоуправе и када је као крајњи корисник одређено неко 

треће лице ако се линијски инфраструктурни објекат гради искључиво на територији 

аутономне покрајине односно јединице локалне самоуправе. 

Члан 8. 

За потребе експропријације за изградњу линијских инфраструктурних објеката у 

циљу деобе катастарских парцела израђује се пројекат парцелације и препарцелације за 

изградњу одређеног линијског инфраструктурног објекта који је у складу са планским 

документом, без обзира на врсту земљишта на ком је планирана изградња таквог 

објекта (пољопривредно, шумско, грађевинско). 

Изузетно од става 1. овог члана, у случају да је план препарцелације садржан у 

планском документу, није потребна израда пројекта парцелације и препарцелације. 

Уз захтев за провођење парцелације за потребе експропријације, подноси се 

пројекат експропријације који има доказ о извршеној техничкој контроли. 



Орган надлежан за послове државног премера и катастра проводи деобу 

катастарских парцела на основу пројекта парцелације и препарцелације за изградњу 

линијског инфраструктурног објекта и елабората геодетских радова за провођење 

промена у катастру непокретности, односно плана парцелације садржаног у планском 

документу. 

Деоба катастарских парцела из става 1. овог члана спроводи се само кроз 

катастарски операт, ван управног поступка и о спроведеној деоби се не доноси посебно 

решење. 

Члан 9. 

У случају да у току изградње објекта, односно извођења радова, настану измене у 

односу на издату грађевинску дозволу извођењем радова ван појаса експропријације, у 

односу на парцеле на којима су изведени ови радови, пред надлежним органом за 

имовинскоправне послове покреће се поступак закључења поравнања између 

корисника експропријације и власника парцеле које има елементе решења о 

експропријацији, без спровођења претходних радњи у поступку експропријације. 

Предмет поравнања одређује се на основу израђеног елабората геодетских радова 

изведеног стања. 

Уколико не постоје услови за закључење поравнања из става 1. овог члана везани 

за доступност власника парцеле, доноси се решење о експропријацији које доноси 

орган општинске управе надлежан за имовинскоправне послове на чијој територији се 

непокретност налази. 

Члан 10. 

Када је предмет експропријације неизграђено грађевинско земљиште на коме је 

уписано право јавне својине у корист Републике Србије или јединице локалне 

самоуправе, поступак се спроводи у односу на титулара права својине на земљишту. 

Ако је на земљишту из става 1. овог члана уписано неко треће лице као корисник, 

том лицу припада накнада у складу са овим законом, законом којим се уређује 

експропријација и другим посебним законима. 

За грађевинско земљиште из става 1. овог члана на коме је уписано право јавне 

својине Републике Србије и на коме нема изграђених објеката, не спроводи се поступак 

експропријације, већ надлежни орган, као доказ о одговарајућем праву у поступку 

издавања решења о грађевинској дозволи прибавља извод из листа непокретности са 

уписаним правом својине на грађевинском земљишту у корист Републике Србије. 

Када је предмет експропријације грађевинско земљиште на коме је изграђен 

објекат супротно закону, за који није окончан поступак озакоњења, странка у поступку 

је власник грађевинског земљишта на коме је изграђен тај објекат. 

Ако је на земљишту из става 1. овог члана као корисник уписано лице које би у 

складу са одредбама закона којим се уређује претварање права коришћења у право 

својине уз накнаду могло да оствари право на конверзију, поступак експропријације се 

спроводи у односу на титулара права својине на том земљишту, а накнада за одузето 

право коришћења одређује се у складу са прописима којима је уређена експропријација, 

односно административни пренос непокретности. 



Члан 11. 

Када је предмет експропријације грађевинско земљиште на коме је изграђен 

објекат из члана 10. став 4. овог закона, власник таквог објекта има право на накнаду за 

изграђени објекат у висини процењене грађевинске вредности тог објекта. 

Члан 12. 

Када надлежни орган добије предлог за експропријацију, утврђује да ли су уз 

предлог достављени докази прописани чланом 7. овог закона. 

Ако уз предлог за експропријацију нису достављени докази прописани чланом 7. 

овог закона, надлежни орган у року од три дана налаже кориснику експропријације 

њихово достављање, уз обавезу достављања документације у року од три дана од дана 

пријема захтева за допуну документације. 

Ако у року из става 2. овог члана корисник експропријације не достави тражену 

документацију, надлежни орган одбацује предлог решењем против кога је дозвољена 

жалба у року од три дана од дана уручења. 

По жалби против решења из става 3. овог члана решава министарство надлежно за 

послове финансија. 

Када надлежни орган утврди да су уз предлог поднети сви докази прописани 

чланом 7. овог закона, дужан је да предлог са поднетим доказима достави власнику 

непокретности на изјашњење, у року од три дана од дана пријема уредног предлога. 

Власник непокретности је дужан да се изјасни о предлогу за експропријацију 

најкасније у року од пет дана од дана добијања предлога за експропријацију, писаним 

путем или на записник код надлежног органа. 

Када је предмет експропријације непокретност на којој је као власник уписно лице 

чије је пребивалиште, односно боравиште непознато, а које нема пуномоћника, као и 

лице које је преминуло, а за које није спроведен оставински поступак, орган који води 

поступак експропријације поставиће том лицу привременог заступника који има права 

и обавезе утврђене законом којим се уређује општи управни поступак. 

По пријему изјашњења из става 6. овог члана, односно протека тог рока, надлежни 

орган одмах, а најкасније у року од пет дана, уз испуњење и других услова прописаних 

овим законом, доноси решење о експропријацији непокретности. 

Ако у току поступка надлежни орган наиђе на чињеницу за коју сматра да је 

потребно извести додатне доказе, може заказати усмену расправу у року од три дана од 

дана пријема предлога за експропријацију. 

Уколико корисник експропријације једним предлогом за експропријацију обухвати 

више непокретности, надлежни орган може донети збирно решење за све 

непокретности обухваћене предлогом за експропријацију. 

Против решења из става 8. овог члана може се изјавити жалба министарству 

надлежном за послове финансија, у року од осам дана од дана достављања решења. 

Жалба против решења из става 8. овог члана не спречава издавање решења о 

грађевинској дозволи и пријаву радова пред органом надлежним за издавање решења о 

грађевинској дозволи, уколико инвеститор у поступку издавања тог решења, односно 



приликом пријаве радова достави изјаву да прихвата ризик друкчијег решавања у 

поступку експропријације непокретности. 

Странке у поступку могу се одрећи од права на жалбу, што орган који води 

поступак констатује у изворнику решења о експропријацији. Даном одрицања од 

жалбе, решење о експропријацији непокретности постаје правноснажно. 

Члан 13. 

Уколико надлежни орган не донесе решење о експропријацији у року из члана 12. 

став 7. овог закона, корисник експропријације има право на посебну жалбу због 

„ћутања администрације”. 

Уз жалбу из става 1. овог члана корисник експропријације подноси документацију 

и доказе прописане чланом 7. овог закона. 

Жалба због „ћутања администрације” подноси се непосредно министарству 

надлежном за послове финансија, које је у обавези да одлучи по предлогу за 

експропријацију, у року од пет дана од дана подношења жалбе. 

Решење донето по жалби из става 1. овог члана је коначно даном достављања 

странкама у поступку и против њега се не може изјавити жалба, али се тужбом може 

покренути управни спор. 

Управни спор покренут по тужби против решења из става 4. овог члана не 

спречава издавање решења о грађевинској дозволи и пријаву радова пред органом 

надлежним за издавање решења о грађевинској дозволи, уколико инвеститор или 

финансијер у поступку издавања тог решења, односно приликом пријаве радова 

достави изјаву да прихвата ризик друкчијег решавања у управном спору. 

Члан 14. 

По правноснажности решења о експропријацији, стичу се услови за покретање 

поступка за споразумно одређивање накнаде за експроприсану непокретност, у складу 

са одредбама закона којим се уређује експропријација. 

Од дана подношења предлога за експропријацију до дана доношења првостепеног 

решења о експропријацији, странке могу закључити поравнања у складу са законом 

којим је уређен општи управни поступак које има све елементе решења о 

експропријацији и представља основ за упис одговарајућег стварног права на 

непокретности код службе катастра непокретности. 

Процену тржишне вредности земљишта врши орган надлежан за утврђивање 

пореза на пренос апсолутних права на непокретностима. 

Уколико орган из става 3. овог члана нема довољно елемената за процену тржишне 

вредности, а у другим јединицама локалне самоуправе је већ вршена експропријација 

земљишта истих или сличних карактеристика за изградњу линијских 

инфраструктурних објеката, дужан је да приликом процене тржишне вредности 

земљишта узме у обзир и податке о процењеној тржишној вредности тог земљишта. 

Орган из става 3. овог члана дужан је да поступи на начин из става 4. овог члана и 

у случају када има довољно елемената за процену тржишне вредности, али који су 

различити од елемената коришћених у другим јединицама локалне самоуправе у којима 



је већ вршена експропријација земљишта истих или сличних карактеристика за 

изградњу линијских инфраструктурних објеката. 

Када је предмет експропријације земљиште на ком су изграђени објекти или 

земљиште на коме се налазе биљни засади, накнада се врши на начин прописан 

одредбама закона којим се уређује експропријација. 

IV. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ПЛАЋАЊА ЗА 

ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ И РАДОВЕ 

Члан 15. 

Финансијска средства за реализацију пројекта изградње линијских 

инфраструктурних објеката из члана 2. овог закона, обезбеђују се из буџета Републике 

Србије, буџета аутономних покрајина, буџета јединица локалне самоуправе, кредита 

иностраних банака и финансијских организација, међународних извора финансирања и 

других средстава у складу са законом. 

V. ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛИНИЈСКИХ ИНФРАСТРУКТУРНИХ 

ОБЈЕКАТА 

Члан 16. 

Инвеститор линијског инфраструктурног објекта од посебног значаја за Републику 

Србију је лице за чије потребе се гради објекат и на чије име гласи грађевинска дозвола 

или које у складу са одредбама закона односно одлуком Владе, врши инвеститорска 

права на изградњи таквих линијских инфраструктурних објеката. 

Инвеститор изградње државних путева је Република Србија или правно лице чији 

је оснивач или већински власник Република Србија и које је основано да врши 

инвеститорска права или коме је одлуком Владе пренето да врши инвеститорска права. 

Инвеститор изградње општинских путева и улица је јединица локалне самоуправе 

или правно лице које је основано да врши инвеститорска права или коме је одлуком 

јединице локалне самоуправе пренето да врши инвеститорска права. 

Изузетно од става 3. овог члана, јединица локалне самоуправе може одлуком 

надлежног органа јединице локалне самоуправе пренети инвеститорска права и на 

правно лице из става 2. овог члана, уз претходну сагласност тог правног лица. 

Изузетно, ако се ради о државном путу, који је истовремено и градска 

саобраћајница, односно део државног пута који пролази кроз насеље, надлежни орган 

за издавање грађевинске дозволе је јединица локалне самоуправе на чијој територији се 

то насеље налази, уз обавезу да у поступку издавања локацијских услова обавезно 

прибави и услове правног лица чији је оснивач или већински власник Република Србија 

које је надлежно да управља таквим објектима. 

У случају из става 5. овог члана, инвеститор је дужан да пре подношења захтева за 

грађевинску дозволу, прибави сагласност правног лица чији је оснивач или већински 

власник Република Србија које је надлежно да управља таквим објектима на пројекат за 

грађевинску дозволу. 

Одредбе овог члана, сходно се примењују и на реконструкцију линијског 

инфраструктурног објекта од посебног значаја за Републику Србију. 



Инвеститор радова на изградњи и реконструкцији објеката из члана 2. овог закона 

који се изводе на мешовитом (војно-цивилном) аеродрому, на делу аеродрома који 

заједно користе цивилни оператер и министарство надлежно за послове одбране, може 

бити цивилни оператер у случају да се тим радовима обезбеђују безбедносни и други 

услови који су законом којим је уређен ваздушни саобраћај прописани за цивилни 

аеродром. 

Радови из става 8. овог члана изводе се у складу са важећим планским документом, 

односно планским документом који је донело министарство надлежно за послове 

одбране, уз обавезно прибављање услова тог министарства у складу са чланом 3. став 2. 

тачка 25. овог закона. 

Министарство надлежно за послове одбране дужно је да у року од 30 дана од дана 

пријема захтева изда тражене услове из става 9. овог члана, а у колико у том року не 

достави тражене услове, сматра се да су сагласни са достављеном техничком 

документацијом. 

У случају да је за радове из става 8. овог члана, потребно спровести 

експропријацију, корисник експропријације утврђује се у складу са овим законом. 

Члан 17. 

Идејни пројекат и студија оправданости за објекте из члана 2. овог закона, 

подлежу ревизији (стручној контроли) комисије коју, у складу са законом којим je 

уређена изградња објеката, образује министар надлежан за послове грађевинарства (у 

даљем тексту: ревизиона комисија). 

Ревизиону комисију из става 1. овог члана за стручну контролу објеката из члана 2. 

овог закона који се у целини граде на територији аутономне покрајине образује 

министар надлежан за послове грађевинарства, на предлог органа аутономне покрајине 

надлежног за послове грађевинарства. 

У случају изградње објеката, који се реализују по фазама односно етапама, 

министар надлежан за послове грађевинарства може образовати ревизиону комисију у 

сталном сазиву за све фазе, односно етапе пројекта. 

Када је пројекат, који је предмет стручне контроле, пројекат који се реализује у 

складу са одредбама закона којим се уређује јавно-приватно партнерство и концесија, 

обавезни члан ревизионе комисије је и представник даваоца концесије. 

Члан 18. 

Изградња линијског инфраструктурног објекта врши се на основу грађевинске 

дозволе и техничке документације на начин утврђен законом којим je уређена изградња 

објеката, ако овим законом није другачије прописано. 

За грађење објеката из члана 2. овог закона, за које се на основу планског 

документа могу издати локацијски услови, не израђује се претходна студија 

оправданости са генералним пројектом. 

За објекат из члана 2. овог закона не доставља се изјава о завршетку израде 

темеља. 



По пријему потврде о пријави радова за линијски инфраструктурни објекат из 

члана 2. овог закона, грађевински инспектор је дужан да изврши службену саветодавну 

посету у складу са законом којим се уређује инспекцијски надзор. 

У вршењу инспекцијског надзора грађевински инспектор је дужан да обавезно 

изврши најмање два инспекцијска надзора, и то у току изградње линијског 

инфраструктурног објекта и приликом добијања обавештења од надлежног органа о 

завршетку објекта у конструктивном смислу. 

Извођач уз изјаву о завршетку објекта у конструктивном смислу прилаже 

геодетски снимак објекта, у складу са прописима којима је уређено извођење 

геодетских радова. 

Члан 19. 

Грађевинска дозвола издаје се за цео објекат, односно за део објекта, ако тај део 

представља техничку и функционалну целину, односно за више катастарских парцела 

или делова катастарских парцела за изградњу линијских инфраструктурних објеката. 

Припремни радови се изводе на основу грађевинске дозволе из става 1. овог члана. 

Изузетно од става 2. овог члана, припремни радови могу се изводити и на основу 

привремене грађевинске дозволе. 

Уз захтев за издавање привремене грађевинске дозволе из става 3. овог члана, 

прилажу се идејни пројекат са техничком контролом и доказ о одговарајућем праву на 

земљишту или објекту. 

На поступак издавања привремене грађевинске дозволе и њену садржину 

примењују се одговарајуће одредбе закона којим je уређена изградња објеката, ако 

овим законом није другачије прописано. За издавање привремене грађевинске дозволе 

није потребно прибављање локацијских услова. 

Припремни радови који се изводе на основу привремене грађевинске дозволе из 

става 3. овог члана могу трајати најдуже шест месеци од дана правноснажности те 

дозволе, након чега је инвеститор у обавези да прибави грађевинску дозволу за 

линијски инфраструктурни објекат којом ће обухватити и радове који су се извели на 

основу привремене грађевинске дозволе из става 3. овог члана. 

Ако се припремни радови односе на уклањање објекта на парцели, обавеза 

инвеститора је да надлежној служби за катастар непокретности, ради спровођења 

промене достави геодетски елаборат о рушењу. Решење из става 3. овог члана посебно 

садржи обавезу инвеститора да о уклањању објекта на парцели обавести надлежног 

инспектора, који сачињава записник и доставља га надлежној служби за катастар 

непокретности, ради спровођења промене у катастарском операту. 

Члан 20. 

Ако у току изградње објекта, односно извођења радова, настану измене у односу 

на издату грађевинску дозволу и пројекат за грађевинску дозволу, односно у односу на 

решење о одобрењу за извођење радова, инвеститор је дужан да поднесе захтев за 

измену грађевинске дозволе. 



Изменама из става 1. овог члана не сматрају се промена габарита, волумена, 

положаја објекта или опреме у заштитном појасу, као ни замена елемената којима се не 

мења целокупно функционисање линијских објеката. 

Министар надлежан за послове грађевинарства ближе прописује случајеве у 

којима се врши измена грађевинске дозволе, односно решења о одобрењу за извођење 

радова. 

У поступку прибављања грађевинске дозволе, односно решења о одобрењу за 

извођење радова, за радове који су током изградње линијског инфраструктурног 

објекта изведени ради санације клизишта, отклањања штетних последица елементарних 

непогода или техничко-технолошког акцидента, идејни пројекат не подлеже ревизији, 

односно стручној контроли. 

Члан 21. 

Реконструкција линијских инфраструктурних објеката врши се на основу 

одобрења за извођење радова и техничке документације на начин утврђен законом 

којим je уређена изградња објеката, ако овим законом није другачије прописано. 

За радове на санацији клизишта и изградњи кружних токова, доноси се решење о 

одобрењу за извођење радова на реконструкцији објеката у складу са овим законом. 

Ималац јавних овлашћења који је и инвеститор радова на реконструкцији и 

санацији постојеће линијске инфраструктуре, којима се не врши прикључење на 

комуналну инфраструктуру, односно не мењају капацитети и функционалност 

постојећих прикључака на постојећу инфраструктурну мрежу нема обавезу да прибави 

локацијске услове, у ком случају уз захтев за издавање решења о одобрењу радова 

прилаже услове за укрштање и паралелно вођење од свих управљача инсталација 

водова на траси предметног објекта. 

Услови за укрштање и паралелно вођење из става 3. овог члана прибављају се ван 

обједињене процедуре прописане законом којим се уређује изградња објеката. Имаоци 

јавних овлашћења који су надлежни за издавање услова за укрштање и паралелно 

вођење дужни су да у року од 15 дана од дана пријема захтева издају тражене услове. 

Уколико имаоци јавних овлашћења у року из става 4. овог члана не доставе 

тражене услове, сматра се да немају додатних услова. 

У случају да се у току изградње објекта из члана 2. овог закона утврди да постоји 

комунална и друга инфраструктура коју ималац јавних овлашћења није третирао у 

својим условима, а да је потребно исту изместити, ималац јавних овлашћења сноси све 

трошкове измештања те инфраструктуре. 

Члан 22. 

Реконструкција, односно санација линијског инфраструктурног објекта, може се 

вршити у постојећем положају и габариту и у случају када су документом просторног и 

урбанистичког планирања планирани другачији положај, габарит, капацитет или други 

параметри тог линијског инфраструктурног објекта, у циљу оптимизације пројеката. 

Уколико се због дотрајалости путни објекат мора делимично или потпуно 

уклонити ради изградње објекта истих карактеристика и димензија, надлежни орган 

доноси решење о одобрењу за извођење радова на санацији или реконструкцији 

објекта. 



Члан 23. 

Ако приликом изградње, односно реконструкције линијског инфраструктурног 

објекта, наступи елементарна непогода или други непредвиђени догађај, односно 

околност којим се угрожава безбедност и здравље људи, објекта и саобраћаја, ради 

њиховог спречавања или ублажавања штетног дејства, отклањања штетних последица 

од тих непогода, догађаја односно околности која захтева измену постојећих техничких 

решења, односно повећан обим радова, инвеститор може изводити радове без 

претходно прибављеног решења о измени решења о грађевинској дозволи, односно 

решења о одобрењу за извођење радова за тај објекат. 

Објекат из става 1. овог члана може остати као стални, ако инвеститор прибави 

грађевинску дозволу, односно решење о одобрењу за извођење радова, у року од једне 

године од дана престанка елементарне непогоде, непредвиђеног догађаја, односно 

околности. 

Ако инвеститор не прибави грађевинску дозволу за објекат из става 1. овог члана у 

прописаном року, дужан је да такав објекат уклони у року који одреди орган надлежан 

за послове грађевинске инспекције, а који не може бити дужи од 30 дана. 

Члан 24. 

Грађевинска дозвола, односно решење о одобрењу за извођење радова се издаје 

инвеститору који има одговарајуће право на земљишту или објекту. 

Као одговарајуће право на земљишту, односно објекту, односно доказ о 

одговарајућем праву на земљишту, односно објекту сматра се: 

1) право својине; 

2) уговор о закупу земљишта (укључујући и закуп од приватног лица); 

3) правноснажно или коначно решење о експропријацији; 

4) решење о експропријацији које није правоснажно, односно коначно, ако 

инвеститор или финансијер достави изјаву да у том случају приступа грађењу односно 

извођењу радова на сопствени ризик и одговорност; 

5) уговор о установљавању права службености закључен са власником земљишта, 

уговор о успостављању права службености закључен са власником, односно 

корисником земљишта који је ималац јавних овлашћења, на период који одреди 

власник, односно корисник земљишта, решење о успостављању права службености 

експропријацијом на том земљишту за ту намену, коначно у управном поступку, као и 

правноснажно решење ванпарничног суда о успостављању права службености на том 

земљишту за ту намену; 

6) попис катастарских парцела са приложеним сагласностима власника, односно 

корисника земљишта; 

7) акт органа надлежног за спровођење експропријације којим се потврђује да су 

донета решења о експропријацији, са списком катастарских парцела на којима је 

експропријација спроведена. Ако у наведеном акту није назначено да су решења о 

експропријацији правоснажна, односно коначна, инвеститор је дужан да достави изјаву 

да у том случају приступа грађењу односно извођењу радова на сопствени ризик и 

одговорност; 



8) изјава инвеститора да ће пре издавања употребне дозволе решити 

имовинскоправне односе на непокретности; 

9) забележба о постојању уговора о концесији у листу непокретности. 

Када је Република Србија власник грађевинског земљишта на коме није уписано 

право коришћења у корист неког другог лица, доказ о одговарајућем 

имовинскоправном основу може бити и сагласност која се уписује као забележба или 

уговор о успостављању права службености на том земљишту, коју даје, односно који се 

закључује са Републичком дирекцијом за имовину Републике Србије, у име Републике 

Србије. Републичка дирекција за имовину Републике Србије је дужна да најкасније у 

року од 30 дана од дана подношења уредног захтева да сагласност, односно закључи 

уговор о успостављању права службености. 

Као доказ о одговарајућем праву на објекту који је предмет извођења радова може 

се приложити и правноснажна употребна дозвола. 

У случају да је приложен доказ о одговарајућем праву на земљишту из става 2. тач. 

3), 4) и 8) овог члана, приликом пријаве радова се доставља и акт министарства 

надлежног за послове финансија о увођењу у посед непокретности, у складу са 

посебним законом, односно закључен уговор о праву службености у складу са овим 

законом и законом којим je уређена изградња објеката. 

У случају да је приложен доказ о одговарајућем праву на земљишту из става 2. тач. 

2), 5) и 6) овог члана, орган надлежан за послове државног премера и катастра уписује 

право својине само на објекту, а уговор, односно сагласност власника, односно решење 

којим је службеност успостављена, уписује се у евиденцију катастра непокретности. 

За реконструкцију и санацију јавних саобраћајних и других јавних површина, 

путних објеката и функционалних садржаја пута у регулацији постојеће саобраћајнице, 

а који није уписан у јавне књиге о евиденцији непокретности, у складу са законом 

којим се уређује упис непокретности, не доставља се доказ о одговарајућем праву на 

земљишту, односно објекту, већ се као доказ подноси геодетски снимак постојећег 

стања на катастарској подлози који је израђен од овлашћеног лица уписаног у 

одговарајући регистар у складу са законом и одговарајућом изјавом инвеститора о 

изграђеним објектима. 

За земљиште изнад подземних делова објекта и надземних водова и елиса 

ветротурбина, не доставља се доказ о решеним имовинскоправним односима, нити се за 

предметно земљиште формира грађевинска парцела, без обзира на намену земљишта. 

Инвеститор је дужан да власницима или држаоцима земљишта из става 2. овог 

члана, као и суседног или околног земљишта, надокнади штету коју учини извођењем 

радова, пролазом и превозом, односно да врати земљиште у првобитно стање. Ако се не 

постигне споразум о висини накнаде штете, одлуку о накнади штете доноси надлежни 

суд. 

Члан 25. 

Ако је до подношења захтева за издавање грађевинске дозволе у катастру 

спроведена парцелација, односно препарцелација, у складу са издатим локацијским 

условима или је промењен број парцеле, односно парцела за које су издати локацијски 

услови, уз захтев за издавање грађевинске дозволе се прилаже и доказ о тој промени то 

јест решење, односно уверење органа надлежног за послове државног премера и 



катастра о извршеној парцелацији, односно препарцелацији, односно промени броја 

парцеле, односно парцела. 

Као доказ о спроведеној промени инвеститор може доставити и пројекат 

парцелације, израђен од стране овлашћеног лица уписаног у одговарајући регистар у 

складу са законом уз изјаву инвеститора да је парцелација спроведена и да у том 

случају приступа грађењу односно извођењу радова на сопствени ризик и одговорност. 

У случају да је достављен доказ из става 2. овог члана, инвеститор је дужан да до 

пријаве радова приложи доказ о извршеној промени из става 1. овог члана. 

Члан 26. 

За изградњу и реконструкцију линијских инфраструктурних објеката из члана 2. 

овог закона, инвеститор врши пријаву радова органу који је издао грађевинску дозволу 

пре почетка извођења радова, на начин утврђен законом којим je уређена изградња 

објеката, ако овим законом није другачије прописано. 

Инвеститор подноси пријаву радова за цео објекат, односно за део објекта. 

У случају да инвеститор врши пријаву радова за део објекта када се радови изводе 

фазно, надлежни орган ће издати употребну дозволу само за тај део, односно фазу 

објекта. 

Инвеститор је у обавези да пре издавања употребне дозволе за цео објекат исходује 

употребне дозволе за све фазе, односно делове тог објекта. 

У случају да је приложен доказ о одговарајућем праву на земљишту из члана 24. 

став 2. тачка 8) овог закона, пријава радова се може поднети само за део објекта за који 

је инвеститор доставио доказ из члана 24. став 2. тач. 1)–7) овог закона. Инвеститор је 

дужан да до подношења захтева за издавање употребне дозволе реши имовинскоправне 

односе на непокретности, као и да у надлежној служби за катастар непокретности 

спроведе упис постојања одговарајућег права на непокретности. 

VI. УКЛАЊАЊЕ ОБЈЕКАТА 

Члан 27. 

Ако је за потребе извођења радова на објекту из члана 2. овог закона потребно 

спровести уклањање објекта изграђеног супротно закону, као доказ о одговарајућем 

имовинскоправном основу за уклањање истог сматра се: 

1) изјава оверена у складу са законом који уређује оверу потписа, којом се странка 

легитимисана у поступку озакоњења неопозиво изјашњава да није заинтересована за 

озакоњење објекта изграђеног супротно закону, те да овлашћује инвеститора да 

бесправно изграђени објекат може уклонити, као и да на основу наведене изјаве у њено 

име и за њен рачун може обуставити поступак озакоњења код надлежног органа, у 

складу са законом који уређује управни поступак; 

2) сагласност власника земљишта на коме се налази објекат изграђен супротно 

закону, ако објекат није евидентиран и пописан од стране грађевинског инспектора; 

3) сагласност управљача инфраструктуре/вршиоца комуналне делатности, ако 

објекат изграђен супротно закону представља линијски инфраструктурни објекат, 

односно објекат комуналне инфраструктуре. 



У случају да је против решења којим се дозвољава уклањање објекта, односно 

коначног решења којим је одбијен захтев за озакоњење објекта, покренут управни спор, 

Управни суд решава по тужби у року од 30 дана од дана покретања управног спора. 

VII. ПРИМЕНА МЕЂУНАРОДНИХ СТАНДАРДА 

Члан 28. 

Стручна контрола и ревизиона комисија прописани законом којим је уређена 

изградња објеката, могу приликом оцене испуњености услова утврђених посебним 

прописима, стандардима и другим актима, прихватити доказивање испуњености 

захтева и према прописима и стандардима страних држава, као и према признатим 

међународним методама прорачуна и моделима, уколико је тим прописима и 

стандардима предвиђено испуњавање основних захтева за објекат, односно основних 

захтева за његово пројектовање, извођење и одржавање, у складу са српским 

прописима и стандардима. 

Када се примењују посебни међународни или европски прописи, нормативи и 

стандарди, они треба да буду наведени у техничком документу, а испуњеност захтева 

се доказује на начин који је предвиђен прописом, односно стандардом који је 

примењен. 

VIII. МЕТРО 

Члан 29. 

Дирекција за железнице прописује техничке услове за подсистеме инфраструктура, 

енергија, контрола, управљање и сигнализација, регулисање и управљање саобраћајем и 

возила које морају испуњавати метро системи и услове које у стручном погледу морају 

испуњавати лица која управљају и непосредно учествују у вршењу саобраћаја. 

Дирекција издаје дозволу за коришћење возила на метро системима на основу 

оверене техничке документације и обављеног техничког прегледа. 

Члан 30. 

Правни субјект за управљање инфраструктуром метроа и обављање услуга превоза 

путника метроом мора да има сертификат о безбедности за управљање 

инфраструктуром метроа, које издаје Дирекција за железницу. 

На поступак издавања сертификата о безбедности за управљање инфраструктуром 

метроа сходно се примењује одредбе закона којим се уређују питања безбедности у 

железничком саобраћају. 

Правни субјект за управљање инфраструктуром метроа и обављање услуга превоза 

путника метроом дефинише организацију, регулисање и управљање саобраћајем. 

Начин и поступке одржавања правни субјект за управљање инфраструктуром 

метроа утврђује сходно одредбaма закона којим се уређујe безбедност у железничком 

саобраћају, а начин заштите инфраструктуре метроа сходно одредбама закона којим се 

регулише управљање железничком инфраструктуром. 

Члан 31. 



На радно време особља које непосредно учествује у вршењу саобраћаја, 

унутрашњи надзор, истраживање несрећа и незгода и ограничавање права приступа и 

кретања сходно се примењују одредбе закона којима се уређује безбедност у 

железничком саобраћају. 

IX. ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Члан 32. 

На набавке чији је предмет извођење радова, пружање услуге израде и контроле 

планске и техничке документације или пружање услуге управљања пројектом или дела 

пројекта, као и стручног надзора над извођењем радова и техничких прегледа за 

пројекте изградње и реконструкције из члана 2. овог закона примењује се отворени 

поступак прописан законом којим се уређују јавне набавке, осим уколико 

међународним уговором није другачије одређено. 

Набавке из става 1. овог члана спроводи Надлежни орган. 

У поступку јавне набавке из става 1. овог члана не примењују се одредбе закона 

којим се уређују јавне набавке, а које се односе на план набавки, претходно 

обавештење, начин доказивања обавезних и додатних услова за учешће у поступку 

јавне набавке, рокове за подношење понуда и рокове за одлучивање Републичке 

комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки. 

У случају да се пројекти изградње и реконструкције из члана 2. овог закона 

реализују на основу међународних уговора и билатералних споразума, на поступак 

избора извођача радова, пружаоца услуге израде и контроле планске и техничке 

документације или пружаоца услуге управљања пројектом или делом пројекта, као и 

стручног надзора над извођењем радова и техничких прегледа за пројекте изградње и 

реконструкције примењују се правила дефинисана тим уговорима и споразумима. 

Члан 33. 

У поступку јавне набавке из члана 32. овог закона испуњеност обавезних и 

додатних услова за учешће у поступку јавне набавке, доказује се достављањем изјаве 

којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 

испуњава услове. 

Ако је понуђач доставио изјаву из става 1. овог члана, наручилац може пре 

доношења одлуке о додели уговора да од понуђача чија је понуда оцењена као 

најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а 

може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. 

Члан 34. 

Рок за подношење понуда у поступку из члана 32. овог закона не може бити краћи 

од десет дана од дана објављивања позива за подношење понуда. 

Позив за подношење понуда за јавне набавке из члана 32. овог закона објављује се 

и на интернет страници наручиоца, порталу Управе за јавне набавке и порталу 

службених гласила Републике Србије и база прописа. 



Члан 35. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку из 

члана 32. овог закона. 

Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права да 

закључи уговор о јавној набавци. 

Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем 

тексту: Републичка комисија) је дужна да о захтеву за заштиту права одлучи решењем у 

року од пет дана од дана пријема уредног захтева за заштиту права. 

О жалби против закључка наручиоца, Републичка комисија је дужна да одлучи у 

року од три дана од дана пријема жалбе. 

Републичка комисија је дужна да одлуку из ст. 3. и 4. овог члана достави 

наручиоцу, подносиоцу захтева и изабраном понуђачу, у року од два дана од дана 

доношења. 

Члан 36. 

Наручилац може одлучити да за набавке чији је предмет извођење радова, 

пружање услуге израде и контроле планске и техничке документације или пружање 

услуге управљања пројектом или делом пројекта, као и стручног надзора над 

извођењем радова и техничких прегледа за пројекте изградње и реконструкције из 

члана 2. овог закона, примени и други поступак јавне набавке, ако су за то испуњени 

услови прописани законом којим се уређују јавне набавке. 

У случају из става 1. овог члана не примењују се одредбе закона којим се уређују 

јавне набавке које се односе на план набавки, претходно обавештење, начин 

доказивања обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке и 

прибављање мишљења Управе за јавне набавке о основаности преговарачког поступка 

без објављивања позива за подношење понуда. 

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке, 

може да се доказује на начин прописан чланом 32. овог закона. 

X. СТРАТЕШКИ ПАРТНЕР 

Члан 37. 

Изузетно од члана 32. став 1. овог закона, а нарочито у случају хитности и 

угрожености реализације пројекта из члана 2. овог закона за који је урађена претходна 

студија оправданости са генералним пројектом, Влада може донети одлуку да се за 

пројекат или поједине фазе и активности пројеката не примењују прописи којима се 

уређује поступак јавних набавки, већ се на њих примењује посебан поступак за избор 

стратешког партнера у циљу реализације пројекта од посебног значаја за Републику 

Србију (у даљем тексту: Посебни поступак). 

Посебан поступак за избор стратешког партнера из става 1. овог члана, врши се на 

начин утврђен овим законом и подзаконским актом. 

Члан 38. 



У циљу избора стратешког партнера из члана 37. овог закона, као и закључења 

уговора са стратешким партнером Влада образује радну групу, на предлог надлежног 

органа (у даљем тексту: Радна група). 

Одлуком о формирању Радне групе могу се одредити и други задаци Радне групе, 

у зависности од потребе поступка за избор стратешког партнера. 

По избору стратешког партнера и завршеним поступком преговарања о 

елементима уговора, финансијер и инвеститор закључиће са стратешким партнером 

уговор. 

Уговор из става 3. овог члана нарочито садржи: вредност услуга и радова, 

међусобна права и обавезе уговорних страна, начин плаћања, динамику извођења 

радова и плаћања, последице непоштовања утврђене динамике, начин и фазност 

увођења у посао, измену радног времена у току извођења радова на изградњи у складу 

са утврђеном динамиком, као и друга питања од значаја за реализацију пројекта из 

члана 37. овог закона. 

Као стратешки партнер сматра се и конзорцијум, као и свако повезано лице, 

односно лица стратешког партнера и/или било које привредно друштво или друштва 

које стратешки партнер и/или његово повезано лице или лица оснују за потребе 

реализације пројекта, у складу са одредбама закона којима се уређују привредна 

друштва. 

Члан 39. 

У Посебном поступку за избор стратешког партнера из члана 37. овог закона, 

Влада доноси подзаконски акт којим се прописују општи и посебни критеријуми за 

избор стратешког партнера, на начин којим се обезбеђује начело транспарентности 

поступка и начело обезбеђивања конкуренције, а на предлог надлежног органа. 

Општи и посебни критеријуми из става 1. овог члана се одређују у зависности од 

предмета и садржине пројекта. 

Подзаконски акт из става 1. овог члана доноси се за сваки линијски 

инфраструктурни пројекат из члана 37. овог закона. 

Избор стратешког партнера врши Влада, на предлог Радне групе по спроведеном 

поступку у складу са овим законом и подзаконским актом. 

Члан 40. 

Поступак избора стратешког партнера Радна група спроводи кроз поступак јавног 

прикупљања понуда као поступак избора који обухвата: 

1) припрему јавног позива за подношење пријава (у даљем тексту: Јавни позив); 

2) објављивање Јавног позива; 

3) пријем, отварање пријава; 

4) оцену пријава; 

5) достављање предлога Влади о избору; 

6) избор од стране Владе; 



7) закључивање уговора. 

Члан 41. 

Након усвајања подзаконског акта из члана 39. овог закона, Радна група утврђује 

садржину Јавног позива, доноси одлуку о садржини Јавног позива и доставља га 

надлежном органу у циљу припреме и објављивања Јавног позива на реализацију. 

Јавни позив нарочито садржи: 

1) предмет Јавног позива; 

2) право учешћа на Јавном позиву; 

3) опште критеријуме, односно услове за учешће у поступку за избор; 

4) посебне критеријуме за оцену и рангирање пријава; 

5) рок и начин подношења пријава; 

6) документацију за пријављивање за избор; 

7) начин доношења одлуке о избору; 

8) рок за закључење уговора. 

Јавни позив може садржати и друге елементе. 

Објављивање Јавног позива се врши у дневним новинама којe се дистрибуирају на 

територији Републике Србије, на интернет страници надлежног органа и интернет 

страници е-Управе. 

Рок за подношење пријава не може бити краћи од 21 дан од дана објављивања у 

дневним новинама које се дистрибуирају на територији Републике Србије. 

Члан 42. 

Критеријуми за избор стратешког партнера за пројекте изградње и реконструкције 

из члана 37. овог закона могу бити општи и посебни. 

Општи критеријуми су услови које подносилац пријаве мора да испуњава, и што га 

квалификује за учествовање у поступку за избор. 

Посебни критеријуми се бодују и на основу њих се оцењује пријава. 

Посебни критеријуми могу имати и подкритеријуме. 

Сваком посебном критеријуму, односно подкритеријуму одређује се релативан 

значај (бодови) и уговор се додељује прворангираној пријави. 

Члан 43. 

Радна група врши отварање пријава, преглед достављене документације, бодује 

критеријуме и предлаже Влади да изврши избор стратешког партнера. 

О поступку пријема, отварања и оцене пријава Радна група води записник и 

сачињава Извештај о спроведеном поступку. 

Члан 44. 



Пријем пријава се врши на начин прописан Јавним позивом. 

По пријему све пријаве се достављају Радној групи неотворене. 

Радна група утврђује благовременост пристиглих пријава. 

Неблаговремене пријаве се не отварају и неће се узети у разматрање што се мора 

записнички констатовати. 

Неблаговремена пријава се неотворена враћа подносиоцу пријаве након окончања 

поступка отварања пријава. 

Радна група отвара благовремене пријаве на јавном отварању понуда о чему води 

записник. На јавном отварању понуда мора бити присутна већина чланова Радне групе. 

Члан 45. 

У извештају о спроведеном поступку утврђује се испуњеност услова из овог 

закона, подзаконског акта и Јавног позива и бодују се пријаве. 

Радна група прво утврђује испуњеност општих критеријума. Пријаве које не 

испуњавају опште критеријуме не узимају се у даље разматрање. 

Радна група бодује само пријаве које испуњавају опште критеријуме. 

Бодовање из става 3. овог члана врши се на основу бодовања посебних 

критеријума. 

Члан 46. 

Радна група може одлучивати ако је присутна већина од укупног броја чланова.  

Радна група доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова. 

Начин рада, права и обавезе председника, заменика председника и чланова Радне 

групе и друга питања од значаја за рад Радне групе утврђују се Пословником о раду. 

По образовању Радне групе сваки члан потписује изјаву о одсуству сукоба 

интереса, а у циљу заштите интегритета поступка. 

Члан 47. 

Радна група уз предлог за избор стратешког партнера Влади доставља и извештај о 

спроведеном поступку у складу са овим законом, подзаконским актом и Јавним 

позивом. 

Уколико ниједна пријава не испуњава прописане услове, Радна група о томе 

сачињава посебан извештај који доставља Влади. 

Извештај о спроведеном поступку се сачињава на основу записника о пријему и 

отварању и оцени пријава Радне групе. 

Извештај о спроведеном поступку садржи закључке и предлог ранг листе у складу 

са овим законом, подзаконским актом и Јавним позивом. 

Уз извештај о спроведеном поступку Радна група доставља Влади и предлог 

одлуке о избору стратешког партнера или предлог одлуке о обустави поступка, са 

извештајем из ст. 3. и 4. овог члана. 



Члан 48. 

По пријему предлога одлуке Радне групе, Влада доноси одлуку о избору 

стратешког партнера или доноси одлуку о обустави поступка. 

Поступак се обуставља уколико благовремено није пристигла ниједна пријава или 

све пристигле пријаве не испуњавају опште критеријуме или уколико престане потреба 

Надлежног органа за набавком. 

Након што Влада донесе одлуку о избору стратешког партнера, Радна група са 

изабраним стратешким партнером преговара о елементима уговора, на основу 

платформе о преговорима које доноси Влада. 

Ако изабрани стратешки партнер не закључи уговор сматраће се да је одустао од 

Пријаве и учествовања у поступку. 

У случају из става 4. овог члана, а на основу већ достављеног извештаја о 

спроведеном поступку и предлога ранг листе, Влада доноси одлуку о избору следеће 

рангираног стратешког партнера, када Радна група преговара о елементима уговора са 

следеће рангираним стратешким партнером. 

Одлука Владе о избору стратешког партнера или одлука о обустави поступка се 

објављује на интернет страници Владе. 

XI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 49. 

Подзаконски акт из члана 18. овог закона донеће се у року 90 дана од дана ступања 

на снагу овог закона. 

Решавање захтева за издавање одобрења за изградњу, употребне дозволе и других 

захтева за решавање о појединачним правима и обавезама, поднетих до дана ступања на 

снагу овог закона, наставиће се по прописима који су важили до дана ступања на снагу 

овог закона. 

Управни спорови у вези са уклањањем објекта, или посебног дела објекта, односно 

коначног решења којим је одбијено озакоњење објекта, а који су започети до дана 

ступања на снагу овог закона, окончаће се у року од 60 дана од дана ступања на снагу 

овог закона. 

Члан 50. 

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 Регистру просторних јединица и Адресном 

регистру 

Проглашава се Закон о Регистру просторних јединица и Адресном регистру, који је 

донела Народна скупштина Републике Србије на седници Двадесетог ванредног 

заседања у Једанаестом сазиву, 3. фебруара 2020. године. 



ПР број 19 

У Београду, 4. фебруара 2020. године 

Председник Републике, 

Александар Вучић, с.р. 

Закон о Регистру просторних јединица и Адресном регистру 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Предмет уређивања 

Члан 1. 

Овим законом уређује се надлежност, садржај, начин и поступак вођења Регистра 

просторних јединица и Адресног регистра, као и начин прикупљања, управљања, 

чувања, размене, коришћења, одржавања и употребе података, утврђивање и 

означавање назива улица, објеката и катастарских парцела кућним бројевима и друга 

питања од значаја за вођење Регистра просторних јединица и Адресног регистра у 

електронском облику. 

Примена 

Члан 2. 

Овим законом прописују се овлашћења, дужности и одговорности државних 

органа и организација, органа и организација покрајинске аутономије, органа и 

организација јединица локалне самоуправе, установа, јавних предузећа, посебних 

органа преко којих се остварује регулаторна функција и правних и физичких лица 

којима су поверена јавна овлашћења (у даљем тексту: органи) када користе податке из 

Регистра просторних јединица и Адресног регистра. 

За све што није овим законом прописано примењују се одредбе других закона, а 

нарочито законa којим се уређује државни премер и катастар, законa којим се уређује 

поступак уписа у катастар непокретности, као и закона којим се уређује општи управни 

поступак. 

Појмови 

Члан 3. 

Поједини појмови употребљени у овом закону имају следеће значење: 

1) „адреса” је структурирани скуп геопросторних података који јединствено 

одређују локацију и идентификацију непокретности на коју се односе; 

2) „изворни подаци у АР” јесу подаци о улицама и кућним бројевима; 

3) „преузети подаци у АР” јесу подаци који се преузимају из других евиденција 

(Регистра просторних јединица и базе података катастра непокретности и водова и 

дигиталног катастарског плана); 



4) „матични број улице” је јединствени идентификатор (ИД) улице; 

5) „улица” је део насељеног места у коме су изграђени стамбени или пословни 

објекти; 

6) „кућни број” је ознака непокретности која увек има просторну компоненту (x,y); 

7) „јединствени адресни код” је јединствени идентификатор адресе. 

II. РЕГИСТАР ПРОСТОРНИХ ЈЕДИНИЦА И АДРЕСНИ РЕГИСТАР 

Надлежност 

Члан 4. 

Републички геодетски завод (у даљем тексту: Завод) води и одржава Регистар 

просторних јединица (у даљем тексту: РПЈ) и Адресни регистар (у даљем тексту: АР). 

Подаци у РПЈ и АР 

Члан 5. 

Подаци РПЈ и АР су јавни и део су Националне инфраструктуре геопросторних 

података и воде се у оквиру катастра непокретности и водова, у складу са законом. 

Евидентирање, прикупљање, исказивање, размена и повезивање различитих врста 

просторних, статистичких података и података о адреси врши се на основу података из 

РПЈ и АР. 

Обавезност и начин коришћења података 

Члан 6. 

Подаци из РПЈ и АР користе се у складу са прописима којима се уређује 

електронска управа, односно у оквиру софтверског решења које омогућава коришћење 

електронских сервиса доступних на Сервисној магистрали органа преко Јединствене 

информационо-комуникационе мреже електронске управе. 

Ако орган нема техничких услова за преузимање података на начин из става 1. 

овог члана, преузимање података врши се преко Система за размену података. 

Преузимање података на начин из става 1. овог члана, односно извршен увид на 

начин прописан ставом 2. овог члана има доказну снагу јавне исправе. 

Орган је дужан да у обављању својих послова користи податке из РПЈ и АР. 

РПЈ 

Члан 7. 

РПЈ је јавна евиденција која садржи алфанумеричке и геопросторне податке о 

просторним јединицама. 

РПЈ нарочито садржи податке о: 



1) називу просторне јединице; 

2) матичном броју односно шифри просторне јединице; 

3) врсти просторне јединице; 

4) хијерархијској вези са надређеним и подређеним просторним јединицама; 

5) геопросторним подацима; 

6) историјату промене. 

Врсте просторних јединица 

Члан 8. 

Врсте просторних јединица су: Република Србија, аутономна покрајина, управни 

округ, јединица локалне самоуправе (град Београд, град, општина), градска општина, 

катастарски срез, катастарска општина, насељено место, месна заједница, статистички 

круг, пописни круг и подручје бирачког места. 

Поред просторних јединица из става 1. овог члана, у РПЈ воде се и просторне 

јединице дефинисане номенклатуром статистичких територијалних јединица (НСТЈ): 

Србија-север и Србија-југ (НСТЈ1), региони (НСТЈ2) и области (НСТЈ3). 

Изузетно од члана 7. став 1. тачка 1) овог закона статистички и пописни круг и 

подручје бирачког места не садрже назив просторне јединице. 

Основ за упис и промену података у РПЈ 

Члан 9. 

У зависности од врсте просторне јединице, подаци о просторним јединицама, 

уносе се у РПЈ на основу устава, закона, уредбе или акта надлежног органа. 

Акт из става 1. овог члана надлежни орган без одлагања доставља Заводу 

електронским путем, у складу са законом. 

Завод уноси податке у РПЈ и без одлагања исте објављује на веб презентацији 

Завода. 

Измена границе просторне јединице 

Члан 10. 

Границе просторних јединица прате границе катастарских парцела. 

Изузетно од става 1. овог члана граница статистичког круга, пописног круга и 

подручја бирачког места не мора да прати границу катастарске парцеле. 

У случају да промена границе просторне јединице утиче на промену облика и 

површине катастарске парцеле обавезна је израда елабората геодетских радова који се 

израђује у складу са законом којим се уређује државни премер и катастар. 

Акт о промени просторне јединице из става 1. овог члана садржи списак 

катастарских парцела које чине подручје просторне јединице. 



АР 

Члан 11. 

АР је основни и јавни регистар који садржи податке о улицама утврђеним 

одлукама јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) и кућним бројевима. 

Садржај АР 

Члан 12. 

АР садржи изворне и преузете податке. 

Изворни подаци су: назив улице, матични број улице, врста улице, кућни број, 

јединствени адресни код, као и геопросторни и историјски подаци улица и кућних 

бројева. 

Преузети подаци у АР су: 

1) назив и матични број општине; 

2) назив и матични број насељеног места; 

3) назив и матични број катастарске општине; 

4) број катастарске парцеле; 

5) број дела катастарске парцеле под објектом за објекте који су уписани у базу 

података катастра непокретности. 

III. УТВРЂИВАЊЕ И ОЗНАЧАВАЊЕ НАЗИВА УЛИЦА, ОБЈЕКАТА И 

КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА КУЋНИМ БРОЈЕВИМА 

Надлежност за одлучивање о називима улица 

Члан 13. 

Скупштина ЈЛС одлучује о називима улица у складу за законом којим се уређује 

локална самоуправа. 

ЈЛС је обавезна да у сваком делу насељеног места у коме су изграђени стамбени 

или пословни објекти именује улицу. 

ЈЛС је обавезна да одржава улични систем у насељеном месту на начин да се 

сваком стамбеном или пословном објекту може утврдити кућни број. 

ЈЛС је обавезна да води евиденцију свих назива улица по насељеним местима са 

описом положаја улице, као и да без одлагања обавести Завод о објављивању одлуке 

којом се врши промена података који се воде у АР. 

Кад надлежни орган ЈЛС утврди, измени или угаси назив улице дужан је да без 

одлагања достави одлуку Заводу електронским путем, у складу са законом. 

Утврђивање назива новоформираних улица 



Члан 14. 

ЈЛС је у обавези да истовремено са усвајањем планског докумената утврди називе 

улица предвиђене планом. 

За улицу за коју није утврђен назив, а која је формирана на терену изградњом више 

од десет објеката на парној или непарној страни, Завод је дужан да се обрати ЈЛС 

захтевом да се утврди назив улице. 

Уз захтев из става 2. овог члана Завод доставља и Елаборат уличног система. 

Ако ЈЛС не утврди назив улице у року од 60 дана, Завод ће о томе обавестити 

министарство које врши надзор над применом овог закона, које ће у року од пет радних 

дана формирати комисију у чијем саставу ће учествовати и представници министарства 

надлежног за послове локалне самоуправе, односно за територију аутономне покрајине 

надлежни орган аутономне покрајине. 

Комисија из става 4. овог члана утврђује назив улице у року од 30 дана од дана 

образовања комисије и по донетој одлуци о називу обавештава Завод и ЈЛС на чијој 

територији се налази улица. 

Одлука из става 5. овог члана објављује се у „Службеном гласнику Републике 

Србије”. 

Улица која се простире границом два суседна насељена места 

Члан 15. 

У случају када се улица простире границом два суседна насељена места у којима 

кућни бројеви на парној страни припадају једном насељеном месту, а кућни бројеви на 

непарној страни другом насељеном месту, назив улице мора бити исти у оба насељена 

места. 

Ако улица из става 1. овог члана има различите називе, Завод је дужан да 

надлежним ЈЛС достави допис са примедбом да постоји грешка у називу улице коју 

треба исправити. 

Обавештавање о именовању улице 

Члан 16. 

По именовању улице, ЈЛС је дужна да обавести становнике насељеног места о 

донетој одлуци путем средстава јавног информисања, као и у једном локалном листу и 

на веб презентацији ЈЛС. 

Утврђивање кућних бројева по одлуци ЈЛС 

Члан 17. 

По достављеној одлуци у складу са чланом 13. став 5. овог закона од стране ЈЛС, 

Завод решењем утврђује кућне бројеве у предметној улици. 

Решење из става 1. овог члана објављује се на веб презентацији Завода. 



Решење из става 1. овог члана је коначно. Против решења из става 1. овог члана 

може се покренути управни спор у року од 30 дана од дана објављивања не веб 

презентацији Завода. 

Матични број улице 

Члан 18. 

Завод додељује матични број улици. 

Код промене назива улице матични број улице се не мења. 

Код деобе улице, када један део улице задржава постојећи назив, а други део улице 

добија нов назив, део улице који задржава назив, задржава и матични број улице, а део 

улице коме је промењен назив постаје нова улица у АР која добија нов матични број. 

Код спајања две постојеће улице у једну, тако да нова улица задржава назив једне 

од постојећих, нова улица задржава матични број улице која није променила назив, док 

се друга улица гаси. 

Код спајања две постојеће улице у једну, тако да нова улица добија нов назив, та 

улица добија и нов матични број. 

Одржавање АР 

Члан 19. 

Oдржавање АР јесте провођење промена у бази података АР које се односе на 

улице и кућне бројеве. 

Одржавање АР врши се по захтеву странке или по службеној дужности. 

Завод утврђује кућни број решењем. 

Против решења из става 3. овог члана може се изјавити жалба другостепеном 

органу Завода у року од осам дана од дана пријема решења. 

Ако је за утврђивање кућног броја неопходно извршити увиђај на терену, увиђај 

обавља запослено лице у Заводу, о чему сачињава записник. 

Непокретности за које се утврђују кућни бројеви 

Члан 20. 

Кућни број се утврђује за све стамбене и пословне објекте, за зграде за привремено 

становање, за објекте у изградњи чији је поступак изградње започет у складу са 

законом којим се уређује изградња објеката, за неизграђене катастарске парцеле које су 

урбанистичким планом предвиђене за изградњу, за посебан део стамбеног или 

пословног објекта, ако тај посебан део има непосредан улаз са улице. 

Кућни број се не утврђује за помоћне објекте који су у функцији главног објекта и 

изграђени су на истој катастарској парцели на којој је изграђен главни објекат. 

Кућни број се не утврђује за: амбаре, силосе, штале, рибњаке, жичаре, мостове, 

вијадукте, тунеле, хелиодроме, паркинге, стадионе, базене, релејне станице и ТВ 



торњевe, осим ако у њима постоји посебан део намењен за становање или обављање 

делатности. 

Власник, корисник, односно закупац катастарске парцеле може и пре изградње 

зграде да поднесе захтев за утврђивање кућног броја за неизграђену катастарску 

парцелу. 

Уз захтев из става 4. овог чланa, као доказ да је катастарска парцела предвиђена за 

изградњу, доставља се информација о локацији издата од надлежног органа ЈЛС. 

Утврђивање кућног броја није условљено правним статусом објекта, нити уписом 

објекта у базу података катастра непокретности. 

Начин утврђивања кућних бројева 

Члан 21. 

Утврђивање кућних бројева врши се посебно за сваку улицу у насељеном месту, 

при чему објекти, односно катастарске парцеле са леве стране улице, одакле почиње 

утврђивање, добијају непарне кућне бројеве, почевши од броја један, а објекти, односно 

катастарске парцеле са десне стране улице, добијају парне бројеве, почевши од броја 

два. 

Утврђивање кућних бројева у улици, као и на кеју, врши се са краја улице који је 

ближи главном делу, односно центру насељеног места и наставља се у правцу 

периферије. 

Утврђивање кућних бројева на тргу врши се у континуитету у смеру кретања 

казаљке на сату, почев од угла главне улице и од броја један. 

Утврђивање кућних бројева у засеоку врши се у континуитету у смеру кретања 

казаљке на сату, почев од броја један, оним редом који је најповољнији и најкраћи 

прилаз од једне ка другој згради. 

Утврђивање кућних бројева у насељеним местима разбијеног типа, односно у 

местима у којима не постоје улице, врши се од уласка у насеље из правца 

административног центра ЈЛС, у континуитету почев од броја један, оним редом који је 

најповољнији и најкраћи прилаз од једне ка другој згради. 

Начин утврђивања кућних бројева у посебним ситуацијама 

Члан 22. 

Ако објекат има више засебних улаза или се налази на раскрсници улица, сваком 

улазу утврђује се посебан кућни број у односу на припадајућу улицу. 

Кућни бројеви за објекат са више улаза утврђују се једним поступком за све улазе 

у тај објекат. 

Ако утврђивање додатног кућног броја за улаз у објекат изазива потребу промене 

осталих кућних бројева на објекту, за све улазе у објекат утврдиће се исти кућни број 

коме се додају словне ознаке по азбучном реду са наредном словном ознаком. 

За дворишне објекте утврђује се кућни број објекта коме се додаје словна ознака 

по азбучном реду са наредном словном ознаком, а ако улични објекат има више улаза 



са кућним бројем утврђеним словним ознакама, дворишном објекту се утврђује кућни 

број уличног објекта са наредном словном ознаком. 

Објекту саграђеном између два постојећа објекта, после извршеног утврђивања 

кућних бројева, утврђује се кућни број првог суседног објекта мањег кућног броја, 

којем се додаје словна ознака по азбучном реду са наредном словном ознаком. 

Словну ознаку из ст. 3–5. овог члана чини једно велико слово азбуке. 

Подношење захтева за утврђивање кућног броја 

Члан 23. 

За објекте за које није утврђен кућни број, стамбена заједница, односно власник 

објекта, односно закупац на грађевинском земљишту у јавној својини на којем је 

изграђен објекат, односно инвеститор, односно подносилац захтева за озакоњење 

објекта дужан је да Заводу поднесе захтев за утврђивање кућног броја. 

Уз захтев из става 1. овог члана доставља се и доказ о активној страначкој 

легитимацији за покретање и вођење поступка. 

Пренумерација кућних бројева 

Члан 24. 

Завод ће пренумерисати кућне бројеве, уколико је одлуком надлежног органа 

промењен назив дела улице или ако кућни број није утврђен у складу са овим законом, 

односно ако је раније утврђен кућни број „бб”. 

Пренумерација кућних бројева врши се на основу елабората кућних бројева. 

На основу елабората кућних бројева из става 2. овог члана, Завод по службеној 

дужности доноси решење о утврђивању кућног броја. 

Пренумерација неовлашћено или погрешно утврђених кућних бројева 

Члан 25. 

За два или више објекта у истој улици не може се утврдити исти кућни број. 

Када су у једној улици два или више објекта обележена истим кућним бројем, 

Завод ће поступити у складу са чланом 19. став 5. овог закона и свим лицима која су 

поднела захтев из члана 23. став 1. овог закона, чији су објекти обележени истим 

кућним бројем, доставити позив за усмену расправу на којој ће се, на основу 

приложених доказа, утврдити који од објеката задржава кућни број, а са којих објеката 

треба скинути неовлашћено постављену таблицу са кућним бројем. 

Лица из става 2. овог члана дужна су да у року од три дана поступе по налогу 

Завода по коме треба скинути неовлашћено постављену таблицу са кућним бројем. 

За објекте који су били неовлашћено обележени доноси се решење којим се 

утврђује кућни број уз обавезу плаћања таксе. 



За објекте за које је решењем ЈЛС утврђен дуплирани кућни број или нумерација 

објеката не одговара парности стране улице, доноси се решење којим се утврђује кућни 

број без наплате таксе. 

Ажурирање података о адреси у АР 

Члан 26. 

Завод је дужан да по службеној дужности ажурира податке о адреси објекта у АР у 

односу на фактичко стање са терену. 

Подаци о адреси објекта ажурирају се у бази података катастра непокретности 

према подацима АР по службеној дужности, без доношења решења. 

У поступку одржавања базе АР, Завод је дужан да по службеној дужности исправи 

грешку насталу у АР, као и дa усаглашава податке о адреси објекта из базе података 

АР, базе података катастра непокретности и фактичког стања са терена. 

У поступку исправке грешке, пренумерација кућних бројева вршиће се само за 

објекте који нису нумерисани у складу са одредбама овог закона, и то уметањем 

словних ознака, док остали објекти задржавају постојећу нумерацију. 

Брисање кућног броја 

Члан 27. 

Кућни број се по службеној дужности брише из АР пријавом промене настале 

уклањањем објекта на основу елабората геодетских радова или на основу увиђаја на 

терену, уз записник о извршеном увиђају. 

Поступак брисања кућног броја спроводи се без наплате таксе. 

Начин означавања назива улица и објеката 

Члан 28. 

Означавање назива улица и означавање кућних бројева врши се према подацима 

АР. 

Називи улица исписују се у складу са законом којим се уређује службена употреба 

језика и писма и законом којим се уређују заштита права и слобода националних 

мањина, у делу којим се уређује службена употреба језика и писма. 

Обавеза означавања назива улица и објеката 

Члан 29. 

ЈЛС је у обавези да изврши означавање назива улице у року од 15 дана од дана 

доношења одлуке о именовању или промени назива улице. 

Када одлука о именовању или промени назива улице проузрокује и пренумерацију 

кућних бројева, ЈЛС је дужна да истовремено са означавањем назива улице, изврши и 

означавање објекта кућним бројем према подацима АР. 



Не може се вршити означавање објекта кућним бројем у новој улици без 

претходно означеног назива улице. 

Лице из члана 23. став 1. овог закона је у обавези да означи објекат, односно 

катастарску парцелу кућним бројем у року од 15 дана од дана утврђивања кућног броја. 

Забрањено је неовлашћено означавање, постављање или скидање табли са 

називима улица и таблица са кућним бројевима, као и уништавање, оштећивање или 

нарушавање изгледа табли, односно таблица. 

Трошкови означавања 

Члан 30. 

Трошкове означавања улица сноси ЈЛС. 

Трошкове означавања објеката и катастарских парцела кућним бројевима сносе 

лица из члана 23. став 1. и члана 25. овог закона. 

Изузетно, трошкове означавања објеката и катастарских парцела кућним бројевима 

у поступку нумерације или пренумерације кућних бројева изазване доношењем нових 

или променом постојећих назива улица, сноси ЈЛС. 

Контрола над означавањем 

Члан 31. 

Контролу над означавањем улица врши ЈЛС. 

Контролу над означавањем објеката врши Завод. 

Органи су дужни да пријаве неправилности и недостатке уочене на терену органу 

надлежном за контролу из ст. 1. и 2. овог члана. 

Означавање назива улица и објеката од стране ЈЛС 

Члан 32. 

У случајевима из члана 25. и члана 29. ст. 1. и 2. овог закона стамбена заједница, 

односно власник објекта, односно закупац на грађевинском земљишту у јавној својини 

на којем је изграђен објекат, односно инвеститор, односно подносилац захтева за 

озакоњење објекта дужни су да омогуће ЈЛС означавање назива улице и/или 

означавање објекта или грађевинског земљишта унутар катастарске парцеле кућним 

бројем. 

Табле са називима улица и таблице са кућним бројевима 

Члан 33. 

Табле са називима улица израђују се у складу са Књигом графичких стандарда коју 

доноси директор Завода или у складу са одлуком ЈЛС за територију те локалне 

самоуправе. 



Таблице са кућним бројем израђују се у складу са Књигом графичких стандарда 

коју доноси директор Завода или у складу са изгледом, наменом објекта или 

материјалом од кога је зграда изграђена. 

Надзор над применом закона 

Члан 34. 

Надзор над применом овог закона врши министарство надлежно за послове 

грађевинарства. 

IV. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 35. 

Новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај физичко лице, 

ако: 

1) не поднесе захтев за утврђивање кућног броја (члан 23.); 

2) у року од три дана не поступи по налогу Завода по коме треба скинути 

неовлашћено постављену таблицу са кућним бројем (члан 25. став 3.); 

3) не означи објекат кућним бројем (члан 29. став 4.); 

4) неовлашћено означи, скине, уништи, оштети или наруши изглед табле са 

називом улице или таблице са кућним бројем (члан 29. став 5.); 

5) не омогући да се табла са називом улице и таблица са кућним бројем постави на 

његовом објекту, односно катастарској парцели (члан 32.). 

Новчаном казном од 100.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај из става 1. 

овог члана правно лице. 

Новчаном казном од 50.000 до 100.000 динара казниће се за прекршај из става 1. 

овог члана и одговорно лице у правном лицу. 

Новчаном казном од 50.000 до 100.000 динара казниће се за прекршај из става 1. 

овог члана предузетник. 

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Доношење подзаконског акта 

Члан 36. 

Министарство надлежно за послове грађевинарства ће у року од шест месеци од 

дана ступања на снагу овог закона донети подзаконски акт којим се ближе уређује 

начин вођења РПЈ и АР. 

Престанак важења прописа 

Члан 37. 



Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о регистру просторних 

јединица („Службени гласник СРС”, број 19/89), Закон о јединственој евиденцији 

просторних јединица („Службени лист СФРЈ”, број 18/88), члан 111. ст. 4. и 5. и члан 

181. став 1. Закона о државном премеру и катастру („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 

18/10, 65/13, 15/15 – УС, 96/15, 47/17 – аутентично тумачење, 113/17 – др. закон, 27/18 – 

др. закон и 41/18 – др. закон), члан 10. Закона о територијалној организацији Републике 

Србије („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 18/16 и 47/18) у делу: „улица, тргова и 

зграда, као и вођење регистра кућних бројева, улица и тргова” и Уредба о адресном 

регистру („Службени гласник РС”, број 63/17). 

Историјски подаци о просторним јединицама 

Члан 38. 

Завод ће започети регистрацију, вођење и издавање историјских података о 

просторним јединицама, почетком примене новог информационог система у Заводу. 

Завод се обавезује да ће информациони систем из става 1. овог члана бити 

успостављен у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона. 

Републички завод за статистику надлежан је за издавање историјских података о 

просторним јединицама насталих пре почетка вођења и одржавања РПЈ у Заводу, 

односно насталих до успостављања новог информационог система из става 1. овог 

члана. 

Обавеза достављања података за дефинисање подручја бирачког места 

Члан 39. 

Надлежни орган за вођење бирачког списка дужан је да Заводу достави све 

неопходне податке за дефинисање подручја бирачког места у року од 90 дана од дана 

ступања на снагу овог закона. 

Ступање на снагу 

Члан 40. 

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 претварању 

права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду 

Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона о претварању права 

коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду, који је донела 

Народна скупштина Републике Србије на седници Двадесетог ванредног заседања у 

Једанаестом сазиву, 3. фебруара 2020. године. 

 



ПР број 20 

У Београду, 4. фебруара 2020. године 

Председник Републике, 

Александар Вучић, с.р. 

Закон о изменама и допунама Закона о претварању права коришћења у право 

својине на грађевинском земљишту уз накнаду 

Члан 1. 

У Закону о претварању права коришћења у право својине на грађевинском 

земљишту уз накнаду („Службени гласник РС”, број 64/15), у члану 1. став 2. после 

тачке 1) додаје се тачка 1а), која гласи: 

„1а) лица која су право коришћења на земљишту стекла после 11. септембра 2009. 

године, куповином објекта са припадајућим правом коришћења, од лица која су 

приватизована на основу закона којима се уређује приватизација, стечајни и извршни 

поступак, а која нису њихови правни следбеници у статусном смислу;”. 

Члан 2. 

У члану 3. став 1. мења се и гласи: 

„Висину накнаде за конверзију утврђује орган јединице локалне самоуправе 

надлежан за имовинско правне односе, у складу са актом о утврђивању просечне цене 

квадратног метра грађевинског земљишта по зонама за утврђивање пореза на имовину, 

донетим од стране јединице локалне самоуправе, у складу са прописом којим се уређује 

порез на имовину, на територији на којој се налази грађевинско земљиште за које је 

поднет захтев за конверзију и спроведеног поступка у складу са овим законом. Тако 

утврђена накнада представља тржишну вредност предметног грађевинског земљишта.”. 

Члан 3. 

У члану 4. став 1. тачка на крају замењује се запетом и додају се речи: „као и лица 

из члана 105. став 5. 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, 83/18, 31/19 и 37/19 – др. закон)”. 

У ставу 3. речи: „(„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 и 145/14)”, замењују се 

речима: „(„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, 83/18, 31/19 и 37/19 – др. 

закон)”. 

Члан 4. 

У члану 6. став 2. реч: „посебним” брише се, после речи: „приватизација” додају се 

речи: „стечајни и извршни поступак, нити на грађевинско земљиште које је ушло у 

процену капитала привредних друштава која су приватизована у складу са прописима 

који су уређивали приватизацију и својинску трансформацију, преносом удела, односно 

акција у том привредном друштву под тржишним условима,”, после речи: „на 

објектима и” додаје се реч: „припадајуће”, а после тачке на крају додају се речи: 



„Такође, одредбе овог закона не односе се ни на имовину која је стечена од лица из 

члана 1. став 2. тачка 2) овог закона, у случајевима када је право коришћења на 

земљишту стечено преносом објекта или објекта у изградњи уместо испуњења или 

накнадним уговором о хипотеци у складу са законом којим се уређује поступак 

извршења и обезбеђења.”. 

Члан 5. 

Члан 7. мења се и гласи: 

„Члан 7. 

Висина накнаде за конверзију, без обзира где се непокретност налази, умањује се 

када лице из члана 1. став 2. овог закона достави извештај вештака економске или 

грађевинске струке, са списка овлашћених судских вештака, којим се утврђује да су то 

лице и/или ранији корисници, односно његови правни претходници на том земљишту 

имали трошкове прибављања права коришћења на катастарској парцели за коју је 

поднет захтев за конверзију (трошкови експропријације, административног преноса, 

трошкови ремедијације, трошкови ревитализације, расељавања, финансирања израде 

планске документације и други стварни трошкови). 

Право на умањење тржишне вредности неизграђеног грађевинског земљишта 

имају лица из члана 1. став 2. овог закона, ако се грађевинско земљиште налази на 

територији јединице локалне самоуправе за коју је утврђено да се ради о недовољно 

развијеној јединици локалне самоуправе, односно о јединици локалне самоуправе са 

изузетно ниским животним стандардом или високом стопом незапослености, на основу 

степена развијености јединица локалних самоуправа за претходну годину, у складу са 

прописима којима се уређује регионални развој. 

Проценат умањења тржишне вредности из става 2. овог члана, за недовољно 

развијене јединице локалне самоуправе, одређује Влада, у складу са прописима о 

контроли државне помоћи, у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона. 

Умањење из става 2. овог члана не односи се на тржишну вредност грађевинског 

земљишта за коју је поднет захтев за повраћај имовине, у складу са прописима којима 

се уређује повраћај одузете имовине. 

У случају умањења из става 1. овог члана, висина накнаде за конверзију се умањује 

за ревалоризован износ трошкова прибављања земљишта.”. 

Члан 6. 

легализовани, У члану 8. после става 2. додаје се нови став 3, који гласи: 

„Ако је лице из члана 1. став 2. овог закона закључило уговор о закупу земљишта у 

складу са одредбама овог закона, а који је престао да важи у складу са чланом 18. овог 

закона, тржишна вредност умањује се за износ плаћених рата укупно плаћене 

закупнине до момента престанка уговора о закупу.”. 

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

У досадашњем ставу 5. који постаје став 6. после речи: „интерна саобраћајница” 

додаје се запета и речи: „паркинзи, тротоари”, а речи: „се сматра земљиштем за редовну 

употребу у смислу става 3. овог члана, а површину земљишта испод” замењују се 

речима: „сматраће се земљиштем под објектима изграђеним на тој парцели у смислу 



става 4. овог члана, ако су ти објекти саставни део техничке документације на основу 

које је издата грађевинска дозвола за главни објекат или решење из члана 145. Закона о 

планирању и изградњи или су ти објекти односно озакоњени у складу са прописима 

којима се уређује легализација, односно озакоњење, а површину земљишта испод тог”. 

После става 6. додају се ст. 7. и 8, који гласе: 

„Изузетно од става 6. овог члана, сматраће се земљиштем под објектима 

изграђеним на тој парцели у смислу става 4. овог члана и земљиште под објектима за 

које не постоји техничка документација, и то: 

1) објектима у градовима, односно насељима градског карактера који су изграђени 

до 3. јуна 1948. године, када је ступила на снагу Основна уредба о грађењу („Службени 

лист ФНРЈ”, број 46/48); 

2) стамбеним зградама које су изграђене на селу до 21. марта 1961. године, када је 

ступио на снагу Закон о условима за изградњу стамбених зграда на селу („Службени 

гласник НРС”, број 7/61) или до ступања на снагу прописа о условима за изградњу 

стамбених зграда, уколико су их општински народни одбори донели у року прописаном 

тим законом; 

3) објектима који су изграђени на селу до 8. јула 1973. године, када је ступио на 

снагу Закон о изградњи инвестиционих објеката („Службени гласник СРС”, број 25/73), 

односно до ступања на снагу општинске, односно градске одлуке, уколико је иста 

донета у року прописаном тим законом. 

Постојање објеката из става 7. овог члана утврђује вештак грађевинске струке са 

списка сталних судских вештака, а површину земљишта испод тих објеката утврђује 

вештак геодетске струке са списка сталних судских вештака.”. 

Досадашњи став 6. постаје став 9. 

Члан 7. 

У члану 11. став 1. мења се и гласи: 

„Надлежни орган, по добијању захтева за конверзију проверава да ли су уз захтев 

поднети сви прописани докази и по службеној дужности прибавља од Агенције за 

реституцију потврду да ли је парцела која је предмет захтева за конверзију у поступку 

реституције, као и да ли та парцела може бити предмет враћања у натуралном облику у 

смислу закона којим се уређују услови, начин и поступак враћања одузете имовине и 

обештећења.”. 

Став 6. мења се и гласи: 

„Ако надлежни орган утврди да је парцела предмет захтева у поступку реституције 

дужан је да без одлагања донесе решење о прекиду поступка, док се правноснажно не 

оконча поступак враћања одузете имовине, односно док се не донесе коначно решење 

којим је утврђено право на обештећење, односно потврда да није могуће враћање 

имовине у натуралном облику, коју ће надлежни орган издати на захтев 

заинтересованог лица.”. 

Члан 8. 

У члану 12. став 3. после речи: „изјашњење о” додају се речи: „висини накнаде и”. 



После става 12. додаје се став 13, који гласи: 

„Подносилац захтева може одустати од захтева у току целог поступка, а најкасније 

до доношења одлуке о жалби на решење којим је одлучено о захтеву, о чему је 

надлежни орган дужан да поучи подносиоца захтева у обавештењу о висини накнаде.”. 

Члан 9. 

У члану 13. став 4. тачка 1) мења се и гласи: 

„1) Неопозива банкарска гаранција, са трајањем од најмање пет година од дана 

закључења уговора из става 1. овог члана, која гласи на петогодишњи износ закупнина 

у моменту издавања банкарске гаранције, уз право корисника гаранције да исту може 

реализовати у пуном износу уколико најкасније 30 дана пре истека гаранције закупац 

(лице из члана 1. став 2. овог закона) не обезбеди нову банкарску гаранцију, за период 

од наредних најмање пет година;”. 

У тачки 2) после речи: „на објекту” додају се речи: „односно на земљишту које је 

предмет конверзије, а”, а реч: „вреди” замењује се речју: „вреде”. 

Члан 10. 

У члану 18. став 2. мења се и гласи: 

„По захтеву лица из члана 1. став 2. овог закона, уговор из става 1. овог члана у 

име и за рачун Републике Србије закључује Републичка дирекција за имовину 

Републике Србије, када је као власник на грађевинском земљишту уписана Република 

Србија, односно надлежни орган аутономне покрајине, односно јединице локалне 

самоуправе, када је као власник на грађевинском земљишту уписана аутономна 

покрајина, односно јединица локалне самоуправе.”. 

У ставу 9. речи: „може се извршити” замењују се речима: „извршиће се”. 

Члан 11. 

Започети поступци конверзије по захтевима поднетим до дана ступања на снагу 

овог закона, окончаће се по прописима по којима су започети. 

Члан 12. 

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 тржишту 

капитала 

Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона о тржишту капитала, који је 

донела Народна скупштина Републике Србије на седници Двадесетог ванредног 

заседања у Једанаестом сазиву, 3. фебруара 2020. године. 

ПР број 23 

У Београду, 4. фебруара 2020. године 



Председник Републике, 

Александар Вучић, с.р. 

Закон о изменама и допунама Закона о тржишту капитала 

Члан 1. 

У Закону о тржишту капитала („Службени гласник РСˮ, бр. 31/11, 112/15 и 108/16) 

у члану 216. став 1. тачка 16) мења се и гласи: 

„16) другe пoслoвe у склaду сa зaкoнoм, укључуjући активности кoje су нeoпхoднe 

зa oбaвљaњe пoслoвa oдрeђeних зaкoнoм.”. 

Члан 2. 

У члану 227. став 5. после речи: „Централног регистра” додају се речи: „и страног 

прaвнoг лицa кoje oбaвљa пoслoвe клирингa и сaлдирaњa држaвних хaртиja oд 

врeднoсти ангажованог у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуje jaвни дуг”. 

Члан 3. 

У члану 230. после става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 

„Изузeтнo oд стaвa 1. овoг члaнa клиринг и сaлдирaњe финaнсиjских инструмената 

чиjи je издaвaлaц Рeпубликa, поред Централног регистра може обављати једно или 

више страних правних лица, ангажованих у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуje jaвни 

дуг и aктoм Централног регистра.”. 

Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4. 

Члан 4. 

У члану 236. став 1. речи: „код Централног регистра” замењују се речима: „из 

члaнa 227. стaв 5. oвoг зaкoнa”. 

Члан 5. 

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 попису становништва, домаћинстава и станова 

2021. године 

Проглашава се Закон о попису становништва, домаћинстава и станова 2021. 

године, који је донела Народна скупштина Републике Србије на седници Двадесетог 

ванредног заседања у Једанаестом сазиву, 3. фебруара 2020. године. 

ПР број 24 

У Београду, 4. фебруара 2020. године 

 



Председник Републике, 

Александар Вучић, с.р. 

Закон о попису становништва, домаћинстава и станова 2021. године 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Предмет закона 

Члан 1. 

Овим законом уређују се припрема, организација и спровођење Пописа 

становништва, домаћинстава и станова 2021. године у Републици Србији (у даљем 

тексту: Попис), период пописивања, начин прикупљања података, јединице које се 

обухватају Пописом, садржај Пописа, обавезе државних и других органа и организација 

у припреми, организацији и спровођењу Пописа, финансирање Пописа, дужности лица 

која обављају послове у вези са Пописом, дужности лица која се обухватају Пописом, 

обрада података, објављивање пописних резултата, употреба, заштита и чување 

података прикупљених у Попису. 

Значење појединих израза 

Члан 2. 

Изрази који се користе у овом закону имају следеће значење: 

1) пописивање је појединачно и свеобухватно прикупљање података о лицима, 

домаћинствима и становима које држава организује у једнаким временским 

интервалима, најчешће на сваких десет година; 

2) контрола квалитета података прикупљених пописом је статистичко 

истраживање које се спроводи непосредно након завршетка пописивања, у циљу 

провере обухвата и квалитета података прикупљених у попису; 

3) пописни круг је најмања просторна јединица о којој се воде подаци у Регистру 

просторних јединица и која се формира за потребе пописа, ради прецизног 

распоређивања пописивача на терену и обезбеђивања потпуног обухвата пописних 

јединица; 

4) пописивач је лице које је овлашћено да на терену прикупља податке непосредно 

од лица која се пописују; 

5) инструктор је лице које је овлашћено да обучава пописиваче и да прати и 

контролише њихов рад током теренског прикупљања података; 

6) пребивалиште је место у којем се грађанин настанио са намером да у њему 

стално живи; 

7) боравиште је место у којем грађанин привремено борави; 

8) странац је лице које нема држављанство Републике Србије, било да је страни 

држављанин или лице без држављанства; 



9) домаћинство је свака породична или друга заједница лица која заједно станују и 

заједнички троше своје приходе за подмиривање основних животних потреба 

(становање, исхрана и др.). Домаћинством се сматра и тзв. самачко домаћинство, 

односно лице које живи само у месту пописа и није члан неког другог домаћинства у 

другом месту у Републици Србији или у иностранству. Домаћинством се сматра и 

колективно домаћинство, тј. домаћинство састављено од лица која живе у верским 

установама, установама социјалне заштите за збрињавање деце и одраслих и другим 

установама за привремени или трајни смештај; 

10) дипломатско особље страних држава јесу чланови дипломатских или 

конзуларних представништава страних држава, као и чланови других мисија које имају 

дипломатски статус у Републици Србији; 

11) административни извори података јесу евиденције, регистри, базе и други 

скупови података о правним и физичким лицима које успостављају и одржавају 

поједини државни органи, организације и институције; 

12) агрегирани подаци јесу збирни подаци о јединицама посматрања; 

13) анонимизирани микроподаци су подаци којима су уклоњене или модификоване 

идентификационе варијабле како би се онемогућила идентификација лица на које су се 

подаци претходно односили; 

14) псеудонимизација је обрада на начин који онемогућава приписивање података 

о личности одређеном лицу без коришћења додатних података, под условом да се ови 

додатни подаци чувају посебно и да су предузете техничке, организационе и кадровске 

мере које обезбеђују да се податак о личности не може приписати одређеном или 

одредивом лицу; 

15) геопросторни подаци су подаци са директном или индиректном везом са 

одређеном локацијом или географском облашћу; 

16) сервиси геопросторних података су операције које се могу извршити 

позивањем рачунарске апликације над геопросторним подацима који се налазе у 

скуповима геопросторних података; 

17) календар објављивања је преглед свих статистичких саопштења и публикација 

са прецизно наведеним насловом, референтним периодом, датумом и временом 

објављивања. Објављује се на веб-сајту Републичког завода за статистику пре почетка 

календарске године, за целу наредну годину. 

Сви изрази у овом закону односе се подједнако на лица мушког и женског пола, 

без обзира на то у којем су граматичком роду изражени. 

II. СПРОВОЂЕЊЕ ПОПИСА 

Период и начин пописивања 

Члан 3. 

Пописивање се спроводи од 1. до 30. априла 2021. године. 

Непосредно по завршетку пописивања, врши се контрола квалитета података 

прикупљених Пописом поновним пописивањем у изабраним пописним круговима. 



Пописивање и контрола квалитета података прикупљених Пописом спроводе се 

према стању на дан 31. марта 2021. године у 24.00 сата. 

Податке прикупљају пописивачи непосредно од грађана, методом интервјуа. 

Јединице које се обухватају Пописом 

Члан 4. 

Пописом се обухватају: 

1) држављани Републике Србије са пребивалиштем, односно боравиштем у 

Републици Србији, без обзира на то да ли су у време спровођења Пописа присутни у 

свом месту становања или привремено бораве у другом месту у Републици Србији или 

у иностранству; 

2) стално настањени странци, странци којима је одобрен привремени боравак у 

Републици Србији и друга лица која у време спровођења Пописа бораве на територији 

Републике Србије; 

3) домаћинства; 

4) станови и друге настањене просторије. 

Јединице које се не обухватају Пописом 

Члан 5. 

Пописом се не обухвата дипломатско и војно особље страних држава, као ни 

чланови њихових породица који са њима бораве у Републици Србији. 

Пописом се не обухватају станови у власништву страних држава. 

Подаци о лицима 

Члан 6. 

У Попису се прикупљају следећи подаци о лицима: име и презиме, име једног 

родитеља, пол, датум рођења, јединствени матични број грађана, евиденцијски број 

странца, адреса становања, држављанство, место рођења, место из којег се лице 

доселило, датум и разлог досељења, период боравка у иностранству, назив државе и 

разлог досељења/повратка у Републику Србију, брачни статус, да ли лице живи у 

ванбрачној заједници, број живорођене деце и године њиховог рођења, национална 

припадност, матерњи језик, вероисповест, највише стечено образовање, похађање 

школе, место школовања, начин путовања у школу, писменост, економска активност, 

занимање, делатност, статус запосленог лица, место рада, начин путовања на посао и 

функционална способност лица за обављање свакодневних активности. 

Поред података из става 1. овог члана, о одсутним члановима домаћинства 

прикупљају се следећи подаци: разлог и дужина одсуства, место боравка и учесталост 

враћања у место сталног становања, док се о лицима која су привремено присутна у 

месту пописа прикупљају следећи подаци: разлог и дужина присуства, место сталног 

становања и учесталост враћања у место сталног становања. 



Подаци о домаћинствима 

Члан 7. 

У Попису се прикупљају следећи подаци о домаћинствима: адреса становања, 

укупан број чланова домаћинства, сроднички и породични састав, основ по коме 

домаћинство користи стан у којем се пописује и да ли се чланови домаћинства баве 

сопственом пољопривредном производњом. 

Подаци о становима и другим настањеним просторијама 

Члан 8. 

У Попису се прикупљају следећи подаци о становима и другим настањеним 

просторијама: адреса, врста стамбеног простора, коришћење стана, облик својине, 

површина стана, број соба, опремљеност инсталацијама и помоћним просторијама, 

врста енергента који се користи за грејање, спрат на којем се стан налази, као и подаци 

о основним карактеристикама зграде у којој се стан налази. 

III. ОБАВЕЗЕ ДРЖАВНИХ И ДРУГИХ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА У 

ПРИПРЕМАМА, ОРГАНИЗАЦИЈИ И СПРОВОЂЕЊУ ПОПИСА 

Органи за спровођење Пописа 

Члан 9. 

Попис припрема, организује и спроводи Републички завод за статистику. 

Одређене послове припреме, организације и спровођења Пописа на територији 

општина, градова и Града Београда Републички завод за статистику обавља преко 

пописних комисија, у складу са овим законом. 

У припреми, организацији и спровођењу Пописа, у оквиру своје надлежности, 

учествују и: 

– министарства и посебне организације; 

– јединице локалне самоуправе; 

– други органи, организације и институције. 

Републички завод за статистику 

Члан 10. 

Републички завод за статистику обавља следеће послове: стара се о благовременом 

и потпуном спровођењу овог закона; дефинише методологију Пописа у складу са 

националним потребама и међународним обавезама; прописује садржај пописних 

упитника у складу са овим законом; израђује упитнике, упутства и друге методолошке 

и организационе инструменте Пописа; сарађује са министарствима, посебним 

организацијама, јединицама локалне самоуправе и другим органима, организацијама и 

институцијама, координира заједничке активности у вези са припремом, организацијом 

и спровођењем Пописа и, у складу са овим законом, даје инструкције, пружа стручну 



помоћ и тражи извештаје о реализацији пописних активности; обезбеђује потпуно, 

тачно и правовремено обавештавање становништва о значају и циљевима Пописа и 

начину и времену његовог спровођења; формира пописне комисије у општинама, 

градовима и Граду Београду и дефинише њихове обавезе; доставља пописним 

комисијама методолошка и организациона упутства, као и опрему за теренско 

прикупљање података; распоређује и преноси финансијска средства пописним 

комисијама; израђује финансијска упутства о коришћењу средстава намењених за 

спровођење Пописа и контролише употребу финансијских средстава; дефинише 

критеријуме и процедуре за избор непосредних учесника у Попису; спроводи стручну 

обуку и организује и координира инструктаже непосредних учесника у Попису; издаје 

прописана овлашћења за рад у Попису; организује теренско прикупљање података и 

контролу квалитета података прикупљених Пописом; подноси захтев за покретање 

прекршајног поступка у складу са овим законом; обрађује и анализира податке; 

објављује пописне резултате; архивира пописну грађу и обезбеђује заштиту података у 

складу са законом и другим прописима. 

У Републичком заводу за статистику формира се посебно управљачко тело са 

задатком да организује и координира рад свих учесника у Попису. На челу овог тела је 

директор Републичког завода за статистику, а чланови су лица одговорна за 

организацију и реализацију специфичних пописних активности. 

Пописна комисија 

Члан 11. 

Пописна комисија се формира за сваку општину, град и градску општину Града 

Београда. 

Чланове пописне комисије именује директор Републичког завода за статистику на 

предлог јединице локалне самоуправе, односно градске општине Града Београда. 

Пописну комисију могу сачињавати од три до седам чланова, у зависности од броја 

становника, броја насељених места и површине територије, с тим што је један члан 

представник Републичког завода за статистику. Изузетно, на посебно образложен 

захтев јединице локалне самоуправе, директор Републичког завода за статистику може 

именовати додатне чланове пописне комисије. 

Пописна комисија дужна је да, у складу са инструкцијама Републичког завода за 

статистику, благовремено предузме све мере неопходне за квалитетну припрему, 

организацију и спровођење Пописа на територији за коју је задужена. 

Пописна комисија обавља следеће послове: обавештава становништво о значају и 

циљевима Пописа, начину и времену његовог спровођења, као и о правима и 

дужностима грађана у Попису; обезбеђујe просторије за селекцију и обуку кандидата за 

инструкторе и пописиваче, за смештај пописног материјала и опреме и друге 

просторије неопходне за рад; издајe пописивачима и инструкторима прописана 

овлашћења за рад; прати рад пописивача и инструктора, пружа им помоћ и решава 

спорне ситуације на терену; организује дежурства у време спровођења Пописа; 

ангажује стручњаке из области информационо-комуникационих технологија за 

подршку током обуке непосредних учесника у Попису и током теренске реализације 

Пописа; ангажује додатно стручно особље за обављање појединих пописних задатака; 

стара се о правилном распореду и рационалној употреби финансијских средстава 

одређених за Попис, израђује обрачун утрошених средстава и доставља извештаје; 



обавља и друге послове у вези са припремом и спровођењем Пописа, у складу са 

упутствима Републичког завода за статистику. 

Министарства и посебне организације 

Члан 12. 

У оквиру свог делокруга и задатака утврђених овим законом, у извршењу 

појединих послова у вези са Пописом учествују: 

1) министарство надлежно за послове одбране; 

2) министарство надлежно за послове правде; 

3) министарство надлежно за спољне послове; 

4) министарство надлежно за послове рада, запошљавања, борачка и социјална 

питања; 

5) Републички геодетски завод; 

6) Комесаријат за избеглице и миграције; 

7) друга министарства и посебне организације. 

Министарство надлежно за послове одбране 

Члан 13. 

Министарство надлежно за послове одбране обезбеђује услове за пописивање 

војних и цивилних лица која у време Пописа станују у касарнама, војним школама и 

другим војним установама, као и за пописивање припадника Војске Републике Србије 

који су ангажовани у мултинационалним операцијама. 

Начин пописивања лица из става 1. овог члана утврђује се методолошким 

упутством, које доноси директор Републичког завода за статистику, уз сагласност 

министра надлежног за послове одбране. 

Министарство надлежно за послове правде 

Члан 14. 

Министарство надлежно за послове правде обезбеђује услове за пописивање лица 

која се налазе у заводима за извршење кривичних санкција. 

Начин пописивања лица из става 1. овог члана утврђује се методолошким 

упутством, које доноси директор Републичког завода за статистику, уз сагласност 

министра надлежног за послове правде. 

Министарство надлежно за спољне послове 

Члан 15. 

Министарство надлежно за спољне послове обезбеђује услове за организацију и 

спровођење Пописа држављана Републике Србије на раду у дипломатско-конзуларним 



представништвима Републике Србије, деловима привредних друштава у иностранству, 

деловима банака и других лица у финансијском сектору у иностранству, 

представништвима Привредне коморе Србије у иностранству, Организацији 

Уједињених нација, њеним органима и специјализованим агенцијама и другим 

међународним организацијама, као и чланова њихових домаћинстава који са наведеним 

лицима бораве у иностранству. 

Начин пописивања лица из става 1. овог члана утврђује се методолошким 

упутством, које доноси директор Републичког завода за статистику, уз сагласност 

министра надлежног за спољне послове. 

Министарство надлежно за послове рада, запошљавања, борачка и социјална 

питања 

Члан 16. 

Министарство надлежно за послове рада, запошљавања, борачка и социјална 

питања обезбеђује услове за пописивање лица смештених у установама социјалне 

заштите, као и за пописивање бескућника у прихватилиштима и свратиштима. 

Начин пописивања лица из става 1. овог члана утврђује се методолошким 

упутством, које доноси директор Републичког завода за статистику, уз сагласност 

министра надлежног за послове рада, запошљавања, борачка и социјална питања. 

Републички геодетски завод 

Члан 17. 

Републички геодетски завод, у сарадњи са Републичким заводом за статистику, 

израђује методолошко-организационо упутство за припрему и ажурирање 

геопросторних података за потребе теренске реализације пописа. 

У складу са упутством из става 1. овог члана, Републички геодетски завод врши 

ревизију граница статистичких и пописних кругова, ажурира податке Регистра 

просторних јединица и обезбеђује расположиве скупове и сервисе геопросторних 

података из своје надлежности, који су неопходни за организацију теренских 

активности, израду ажурних мапа статистичких и пописних кругова, повезивање 

пописних и геопросторних података, обраду и објављивање резултата пописа. 

Комесаријат за избеглице и миграције 

Члан 18. 

Комесаријат за избеглице и миграције обезбеђује услове за пописивање лица 

смештених у колективним центрима, центрима за азил и прихватним центрима, као и 

другим објектима који су у његовој надлежности. 

Друга министарства и посебне организације 

Члан 19. 



Министарства и посебне организације, поред наведених у чл. 13. до 18. овог 

закона, обавезни су да пруже стручну помоћ Републичком заводу за статистику у 

припреми и спровођењу Пописа, у оквиру свог делокруга утврђеног законом. 

Јединица локалне самоуправе 

Члан 20. 

Јединица локалне самоуправе обавља следеће послове: предлаже чланове пописне 

комисије, обезбеђује просторије за рад пописне комисије, прати спровођење Пописа на 

својој територији, пружа помоћ пописној комисији у извршавању пописних задатака и 

обавља друге послове у складу са упутствима Републичког завода за статистику. 

Други органи, организације и институције 

Члан 21. 

Други државни органи, органи аутономне покрајине, организације, агенције, 

канцеларије и службе Владе обавезни су да, уколико је потребно, пруже стручну помоћ 

Републичком заводу за статистику у процесу припреме и реализације Пописа, у оквиру 

свог делокруга утврђеног законом. 

Употреба административних извора података 

Члан 22. 

За потребе припреме и организације Пописа, праћења обухвата пописних јединица 

и унапређења квалитета прикупљених података, Републички завод за статистику има 

право приступа административним изворима података. 

Подаци од значаја за Попис, наведени у чл. 6, 7. и 8. овог закона, који нису 

прикупљени током теренске реализације Пописа преузимају се из расположивих 

административних извора. 

Власници административних извора података обавезни су да на захтев 

Републичког завода за статистику омогуће преузимање података од значаја за Попис, 

укључујући идентификаторе. 

Републички завод за статистику је дужан да предузме све мере заштите података 

преузетих из административних извора, у складу са законом. 

IV. ФИНАНСИРАЊЕ ПОПИСА 

Финансирање послова Републичког завода за статистику 

Члан 23. 

Средства за финансирање послова у вези са Пописом обезбеђују се у буџету 

Републике Србије, а Републички завод за статистику врши пренос дела одобрених 

средстава на подрачуне за посебне намене пописним комисијама за спровођење 

Пописа. 



Републички завод за статистику овлашћује једног или више чланова пописне 

комисије за располагање средствима на подрачуну за посебне намене из става 1. овог 

члана, који су одговорни за законито и наменско трошење средстава са тог подрачуна. 

Пописне комисије воде евиденцију о утрошку средстава из става 1. овог члана и 

извештај о томе достављају Републичком заводу за статистику, на његов захтев. 

Републички завод за статистику врши контролу законитог и наменског коришћења 

средстава са подрачуна из става 1. овог члана. 

Средства из става 1. овог члана, обезбеђена законом о буџету Републике Србије, 

која се не утроше, враћају се у буџет Републике Србије до истека фискалне године. 

Накнаде лицима која обављају послове у вези са Пописом 

Члан 24. 

Пописивачи, инструктори, чланови пописних комисија и друга лица која се 

привремено ангажују за обављање послова у вези са Пописом, у складу са овим 

законом, имају право на новчану накнаду према мерилима које утврђује директор 

Републичког завода за статистику. 

V. ДУЖНОСТИ ЛИЦА КОЈА ОБАВЉАЈУ ПОСЛОВЕ У ВЕЗИ СА ПОПИСОМ И 

ЛИЦА КОЈА СЕ ОБУХВАТАЈу ПОПИСОМ 

Дужности лица која обављају послове у вези са Пописом 

Члан 25. 

Пописивач, инструктор и друго физичко или правно лице ангажовано у Попису 

дужно је да све послове који су му поверени обавља благовремено и на прописан 

начин. 

Пописивач, инструктор и друго физичко лице ангажовано у Попису дужно је да 

строго води рачуна о тачности уписа података које су дали даваоци података, односно о 

тачној обради података прикупљених Пописом. 

Лице из става 2. овог члана дужно је да чува као тајну све податке о пописаним 

лицима до којих дође током обављања послова који су му поверени. 

Дужности лица која се обухватају Пописом 

Члан 26. 

Лице које се обухвата Пописом дужно је да у њему учествује, односно да одговори 

на сва пописна питања и да на свако питање да тачан и потпун одговор. Податке о 

одсутним члановима домаћинства даје члан домаћинства коме су подаци највише 

познати, а о деци млађој од петнаест година податке даје родитељ, усвојитељ или 

старатељ. 

Лице које се обухвата Пописом није дужно да се изјашњава о националној 

припадности и вероисповести. 



Ако пописивач у време Пописа не затекне у стану лице које се обухвата Пописом, 

а податке не може да прикупи на начин предвиђен у ставу 1. овог члана, оставља 

писмено обавештење да је то лице дужно да се најкасније до 30. априла 2021. године 

јави надлежном органу ради давања података у вези с Пописом. 

VI. ОБРАДА ПОДАТАКА И ОБЈАВЉИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОПИСА 

Обрада података 

Члан 27. 

Републички завод за статистику обрађује податке прикупљене у Попису у сврху 

производње и објављивања података званичне статистике. 

Обрада је неопходна у циљу обезбеђивања званичних статистичких података о 

просторној дистрибуцији и карактеристикама становништва, домаћинстава и станова за 

потребе анализе и оцене стања и планирања развоја друштва. 

Подаци о личности обрађују се у статистичке сврхе, уз примену свих техничких и 

организационих мера за спречавање идентификације особе на коју се подаци односе, 

укључујући и псеудонимизацију. 

Обрада података о личности врши се у складу са законом који уређује заштиту 

података о личности. 

Објављивање резултата Пописа 

Члан 28. 

Републички завод за статистику објављује резултате Пописа од јавног значаја, и 

то: 

1) прелиминарне резултате Пописа, у року од 30 дана од дана завршетка 

пописивања; 

2) коначне резултате Пописа, заједно са метаподацима и извештајем о квалитету, у 

складу са календаром објављивања, сукцесивно до 31. децембра 2022. године. 

Резултати из става 1. овог члана објављују се искључиво у виду агрегираних 

података, и доступни су свима под једнаким условима на званичном веб-сајту 

Републичког завода за статистику. 

VII. УПОТРЕБА, ЗАШТИТА И ЧУВАЊЕ ПОДАТАКА ПРИКУПЉЕНИХ У 

ПОПИСУ 

Употреба података прикупљених у Попису 

Члан 29. 

Подаци прикупљени у Попису користе се искључиво у статистичке сврхе и 

Републички завод за статистику их не може уступати другим физичким и правним 

лицима. 



Подаци прикупљени у Попису не могу се употребљавати у сврху утврђивања 

обавеза грађана, нити се могу користити као доказ за остваривање права грађана. 

Републички завод за статистику може користити податке прикупљене Пописом за 

успостављање статистичких регистара, у складу са законом који уређује област 

званичне статистике и законом који уређује заштиту података о личности. 

За потребе коришћења пописних података у научноистраживачке сврхе, 

Републички завод за статистику образује посебну базу са анонимизираним 

микроподацима. 

Заштита података прикупљених у Попису 

Члан 30. 

Републички завод за статистику дужан је да предузме све прописане 

административне, техничке и организационе мере неопходне за заштиту података 

прикупљених у Попису од нелегалног приступа, објављивања или коришћења, у складу 

са законом којим се регулише област информационе безбедности. 

Чување података 

Члан 31. 

Подаци прикупљени у Попису чувају се трајно, у електронској форми. 

Директор Републичког завода за статистику, доноси, у складу са важећим 

стандардима, посебан акт којим се ближе регулише складиштење и чување података 

прикупљених у Попису. 

VIII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 32. 

Новчаном казном, од 20.000 до 50.000 динара, казниће се за прекршај физичко 

лице које се обухвата Пописом или лице које је дужно да дâ податке о одсутним 

члановима домаћинства, односно родитељ, усвојитељ или старатељ за дете млађе од 

петнаест година, ако одбије да одговори на питања у пописним упитницима или дâ 

нетачне и непотпуне одговоре (члан 26. став 1.). 

Члан 33. 

Новчаном казном од 30.000 до 50.000 динара казниће се пописивач, инструктор и 

друго лице које је задужено за обављање послова у вези с Пописом, као и одговорно 

лице у правном лицу које обавља послове у вези с Пописом, ако: 

1) не обавља послове Пописа благовремено и на прописан начин 

(члан 25. став 1.); 

2) не води рачуна о тачности уписа података које су дали даваоци података, 

односно о тачној обради података прикупљених Пописом (члан 25. став 2.); 

3) не чува као тајну све податке о пописаним лицима до којих дође током 

обављања послова који су му поверени (члан 25. став 3.); 



4) противно вољи лица обухваћеног Пописом захтева да се то лице изјашњава о 

националној припадности или вероисповести (члан 26. став 2.). 

Члан 34. 

Новчаном казном од 50.000 до 100.000 динара казниће се за прекршај члан 

пописне комисије који је овлашћен за располагање средствима на подрачуну за посебне 

намене ако ненаменски и незаконито троши средства са подрачуна пописне комисије 

(члан 23. став 2.). 

IХ. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Прописивање и објављивање методолошких инструмената Пописа 

Члан 35. 

Директор Републичког завода за статистику прописује основне пописне упитнике 

(Пописница и Упитник за домаћинство и стан) и организационо-методолошко упутство 

за спровођење Пописа. 

Садржај упитника из става 1. овог члана објављује се у „Службеном гласнику 

Републике Србије”. 

Рок за формирање пописних комисија 

Члан 36. 

Пописне комисије из члана 11. овог закона формираће се у року од 10 месеци од 

дана ступања на снагу овог закона. 

Привремено обустављање измена назива и граница територијалних јединица 

и имена улица и тргова у насељеним местима 

Члан 37. 

У периоду од 1. до 30. априла 2021. године, надлежни органи неће мењати називе и 

границе територијалних јединица: општина, градова и насељених места, као ни имена 

улица и тргова у насељеним местима. 

Ступање на снагу овог закона 

Члан 38. 

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

Републике Србије”. 

 


