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

УКАЗ 

о проглашењу Закона о допуни Закона о буџету  

Републике Србије за 2017. годину 

Проглашава се Закон о допуни Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину, који је донела 
Народна скупштина Републике Србије, на Петој седници Другог редовног заседања, 14. децембра 
2017. године. 

ПР број 64 

У Београду, 17. децембра 2017. године 

Председник Републике, 

Александар Вучић, с.р. 

ЗАКОН 

о допуни Закона о буџету Републике Србије  

за 2017. годину 

Члан 1. 
У Закону о буџету Републике Србије за 2017. годину („Службени гласник РС”, број 99/16), у 

члану 16. после става 2. додаје се нови став 3, који гласи: 

„Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, исплата награда и бонуса запосленима код корисника 
средстава буџета Републике Србије у 2017. години може се вршити на основу одлуке Владе.”. 

Досадашњи став 3. постаје став 4. 

Члан 2. 
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије”. 

 

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

УКАЗ 

о проглашењу Закона о изменама и допунама  

Закона о буџетском систему 

Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему, који је донела 
Народна скупштина Републике Србије, на Петој седници Другог редовног заседања, 14. децембра 
2017. године. 

ПР број 65 

У Београду, 17. децембра 2017. године 

Председник Републике, 

Александар Вучић, с.р. 

ЗАКОН 

о изменама и допунама Закона о буџетском систему 



Члан 1. 
У Закону о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16), у члану 2. тачка 8) речи: 
„буџетски фондови;” бришу се. 

У тачки 47) на оба места после речи: „Републике Србије” додају се запета и речи: „односно 
локалне власти”. 

Члан 2. 
У члану 23. став 1. тачка 4) мења се и гласи: 

„4) донације и трансфери;”. 

После тачке 4) додаје се тачка 4а), која гласи: 

„4а) финансијска помоћ Европске уније;”. 

Члан 3. 
У члану 24. став 1. после тачке 5) додаје се тачка 5а), која гласи: 

„5а) финансијска помоћ Европске уније;”. 

Члан 4. 
У члану 25. став 1. после тачке 5) додаје се тачка 5а), која гласи: 

„5а) финансијска помоћ Европске уније;”. 

Члан 5. 
У члану 27е став 34. речи: „2017. године” замењују се речима: „2018. године”. 

Додају се ст. 47, 48, 49. и 50, који гласе: 

„Изузетно од ст. 29–31. овог члана, у 2018. години пензије ће се повећати за 5%. 

Изузетно од ст. 29–31. овог члана, у 2018. години повећаће се плате код корисника буџетских 
средстава, односно корисника средстава Републичког фонда за здравствено осигурање, и то код: 

1) Министарства унутрашњих послова, Министарства одбране, Безбедносно-информативне 
агенције, Министарства финансија – Пореске управе, Министарства финансија – Управе царина и 
завода за извршење кривичних санкција – за 10%; 

2) судова и тужилаштава: 

– државним службеницима и намештеницима за 10%, а у судовима и тужилаштвима основаним 
у складу са одредбама Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању 
организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела („Службени гласник 
РС”, бр. 42/02, 27/03, 39/03, 67/03, 29/04, 58/04 – др. закон, 45/05, 61/05, 72/09, 72/11 – др. закон, 
101/11 – др. закон и 32/13) и Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за 
ратне злочине („Службени гласник РС”, бр. 67/03, 135/04, 61/05, 107/07, 104/09, 101/11 – др. закон и 
6/15) државним службеницима и намештеницима који остварују право на плату у дуплом износу – за 
5%; 

– судијама, тужиоцима и заменицима тужилаца – за 5%; 

3) установа основног и средњег образовања, установа ученичког и студентског стандарда, 
предшколских установа, установа социјалне заштите, здравствених установа и установа културе – за 
10%; 



4) Народне скупштине, Председника Републике, Државног правобранилаштва, Председника 
Владе и потпредседника Владе – за 5%; 

5) служби Владе, осталих органа државне управе, укључујући и управне округе, који нису 
наведени у тачки 1) овог става – за 5%; 

6) Високог савета судства и Државног већа тужилаца – само државним службеницима и 
намештеницима – за 5%; 

7) других државних органа који нису наведени у тач. 1) до 6) овог става – само државним 
службеницима и намештеницима – за 5%; 

8) високошколских установа, као и истраживачима (осим истраживача у научно – истраживачкој 
установи који право на повећање плате већ остварују у високошколској установи) и помоћном 
особљу у научно-истраживачкој делатности – за 5%; 

9) Српске академије наука и уметности (САНУ) – за 5%; 

10) осталих јавних служби, осим код организација за обавезно социјално осигурање – за 5%; 

11) корисника средстава буџета локалне власти, осим корисника из тачке 3) овог става – за 5%. 

Повећање пензија и плата из ст. 47. и 48. овог члана вршиће се почев од пензије, односно плате 
за децембар 2017. године. 

Плата се неће повећати ни функционерима у органима из става 48. тачка 7) овог члана који би, 
према посебном закону којим се њихова плата директно или индиректно одређује према плати 
судија, односно државних службеника на положају, имали право на увећану плату.”. 

Члан 6. 
У члану 27ј став 5. брише се. 

Члан 7. 
У члану 36а став 2. тачка 3) тачка и запета замењују се тачком, а тачка 4) брише се. 

Члан 8. 
У члану 56а став 7. после речи: „пет” додаје се реч: „радних”. 

У ставу 8. после речи: „Републике Србије” додају се запета и речи: „односно локалне власти”, а 
после речи: „Републици Србији” додају се запета и речи: „односно локалној власти”. 

Додаје се став 9, који гласи: 

„Одредбе овог члана сходно се примењују на кориснике средстава организација за обавезно 
социјално осигурање.”. 

Члан 9. 
У члану 61. став 7. речи: „до 5%” замењују се речима: „до 10%”. 

У ставу 11. речи: „од 5%” замењују се речима: „до 10%”, а речи: „преко 5%” замењују се 
речима: „преко 10%”. 

Члан 10. 
У члану 68б став 1. реч: „спречавања” замењује се речју: „сузбијања”. 

После става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 

„Обрада података о личности, који су прикупљени у току административне провере из става 1. 
овог члана, вршиће се у складу са законом који уређује заштиту података о личности.”. 



Досадашњи став 2. постаје став 3. 

Додаје се став 4, који гласи: 

„Министарство доставља Влади годишњи извештај о активностима из става 1. овог члана, која 
га подноси Народној скупштини до 31. марта текуће године за претходну буџетску годину.”. 

Члан 11. 
После члана 75. додају се назив изнад члана и члан 75а, који гласе: 

„Комисија за примену међународних рачуноводствених  

стандарда за јавни сектор 

Члан 75а 
Влада, на предлог Министарства, образује Комисију за примену међународних 

рачуноводствених стандарда за јавни сектор (у даљем тексту: Комисија). 

Комисија даје мишљење на нацрте аката министра из члана 75. овог закона, који се односе на 
примену Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор – (у даљем тексту МРС ЈС) 
(International Public Sector Accounting Standards – IPSAS), које су у обавези да примењују сви 
корисници јавних средстава, сходно овом закону, осим јавних предузећа и других организационих 
облика јавног сектора који примењују Међународнe рачуноводственe стандардe – МРС (International 
Accounting Standards – IAS). 

Комисија обавља следеће послове, и то: 

1) припрема предлог поступака, начин и рокове за усвајање МРС ЈС, од стране обвезника 
њихове примене; 

2) припрема предлог поступака и рокове за прелазак са готовинске на обрачунску 
рачуноводствену основу, у складу са МРС ЈС; 

3) припрема предлог контног оквира и рачуноводствених политика у складу са МРС ЈС, на 
обрачунској рачуноводственој основи; 

4) припрема садржај образаца финансијских извештаја и рокове њихове примене, као и рокове и 
начин њиховог достављања надлежним институцијама; 

5) прати процес примене измењених и нових МРС ЈС и припрема мишљења о начину примене 
МРС ЈС; 

6) припрема предлог начина и програма стручног оспособљавања и начина полагања стручног 
испита за стицање сертификата стручних лица (рачуновођа, самостални рачуновођа и овлашћени 
рачуновођа – за јавни сектор) за вођење пословних књига, састављање и презентацију финансијских 
извештаја, у складу са МРС ЈС; 

7) обавља друге активности које се односе на унапређење управљања финансијским и 
рачуноводственим системима и извештавањем у јавном сектору, које се заснива на МРС ЈС. 

Влада, на предлог министра, именује председника и члановe Комисије које чине представници 
државних органа и органа локалне власти, образовних установа и струковних организација у области 
рачуноводства и финансија, који имају одговарајући степен образовања и/или искуства у области 
рачуноводства и финансија у јавном сектору. 

Чланови Комисије се именују на период од три године. 

Члан Комисије може бити именован највише на два узастопна периода од по три године. 

Накнада за рад председника и чланова Комисије обезбеђује се у буџету Републике Србије. 

Висину накнаде председнику и члановима Комисије одређује Влада, на предлог Министарства.”. 



Члан 12. 
У члану 92. додају се ст. 5. и 6, који гласе: 

„Локална власт је у обавези да захтев за сагласност из става 4. овог члана достави Државној 
ревизорској институцији најкасније до 1. априла. 

Уколико Државна ревизорска институција не поступи по поднетом захтеву локалне власти из 
става 5. овог члана до 15. априла, сматраће се да је дата сагласност из става 4. овог члана.”. 

Члан 13. 
У члану 112. став 1. речи: „финансијских планова за 2020. годину” замењују се речима: 

„финансијских планова организација за обавезно социјално осигурање за 2018. годину и поступним 
увођењем за здравствене и апотекарске установе чији је оснивач Република Србија, односно локална 
власт до 2020. године”. 

Члан 14. 
После члана 112. додаје се члан 112а, који гласи: 

„Члан 112а 
У циљу обезбеђења континуираног унапређења програмске структуре буџета и механизама који 

се односе на методолошки приступ за усклађивање капиталних издатака са процесом израде буџета, 
министар образује Савет за унапређење програмске структуре буџета (у даљем тексту: Савет). 

Задаци Савета су: 

– унапређење методологије за припрему програмског буџета; 

– унапређење методологије за праћење и извештавање о учинку програма; 

– анализа примене програмског буџета у циљу унапређења процеса израде програмског буџета; 

– анализа достављених годишњих и полугодишњих извештаја о учинку програма; 

– израда смерница и препорука за побољшање квалитета циљева, индикатора и других 
програмских информација у оквиру програмског буџета; 

– оцена и одобравање достављених измена програмских структура; 

– разматрање и усвајање збирног годишњег и полугодишњег извештаја о учинку програма; 

– евалуација програма, програмских активности и пројеката корисника буџетских средстава 
свих нивоа власти, као и корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање; 

– унапређење процеса финансијског управљања капиталним издацима корисника буџетских 
средстава. 

За члана Савета може бити именовано лице које поседује стручно знање и искуство на 
нормативним и другим пословима везаним за програмску структуру буџета. 

Председник и чланови Савета имају право на накнаду за свој рад у висини утврђеној актом 
министра о образовању Савета.”. 

Члан 15. 
У члану 43. став 2. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Службени 

гласник РС”, бр. 73/10, 93/12, 142/14, 103/15 и 99/16), речи: „за 2017. годину” замењују се речима: „за 
2020. годину”. 

Члан 16. 



Савет за унапређење програмске структуре буџета из члана 14. овог закона министар ће 
образовати у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона. 

Члан 17. 
Одредба члана 1. став 1. овог закона примењиваће се од припреме и доношења закона о буџету 

Републике Србије и одлука о буџетима локалне власти за 2019. годину. 

Члан 18. 
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 буџету Републике Србије  

за 2018. годину 

Проглашава се Закон о буџету Републике Србије за 2018. годину, који је донела Народна 
скупштина Републике Србије, на Петој седници Другог редовног заседања, 14. децембра 2017. 
године. 

ПР број 66 

У Београду, 17. децембра 2017. године 

Председник Републике, 

Александар Вучић, с.р. 

ЗАКОН 

о буџету Републике Србије за 2018. годину 

I. ОПШТИ ДЕО 

Члан 1. 
Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Републике Србије за 

2018. годину, његово извршавање, обим задуживања за потребе финансирања дефицита и 
конкретних пројеката и давање гаранција, управљање јавним дугом, коришћење донација, 
пројектних зајмова, коришћење прихода од продаје добара и услуга буџетских корисника и права и 
обавезе корисника буџетских средстава. 

Буџет Републике Србије за 2018. годину састоји се од: 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА у динарима 

Укупни приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине 1.178.448.355.000 

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 1.179.248.230.000 

Буџетски суфицит/дефицит -799.875.000 
Издаци за отплату главнице 

(у циљу спровођења јавних политика) 
20.950.000.000 

Издаци за набавку финансијске имовине 6.650.125.000 



(у циљу спровођења јавних политика) 

Укупан фискални суфицит/дефицит -28.400.000.000 
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА   

Примања од задуживања и продаје финансијске имовине 676.500.000.000 

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине 647.336.529.000 

Нето финансирање 28.400.000.000 

Промена стања на рачуну  
(позитивна – повећање готoвинских средстава  
негативна – смањење готовинских средстава) 

763.471.000 

Приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине утврђени су у 
следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака: 

  
Eкономскa 

класификацијa 
Износ у 
динарима 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА   1.178.448.355.000 
1. Порески приходи 71 988.600.000.000 

1.1. Порез на доходак грађана 7111 56.700.000.000 

1.2. Порез на добит правних лица 7112 88.000.000.000 

1.3. Порез на додату вредност 7141 503.400.000.000 

– Порез на додату вредност у земљи   75.500.000.000 

– Порез на додату вредност из увоза   425.000.000.000 

– Други порези на добра и услуге   2.900.000.000 

1.4. Акцизе 717 286.300.000.000 

– Акцизе на деривате нафте   153.200.000.000 

– Акцизе на дуванске прерађевине   100.200.000.000 

– Акцизa на електричну енергију   17.000.000.000 

– Остале акцизе   15.900.000.000 

1.5. Царине 715 42.900.000.000 

1.6. Остали порески приходи 7145 11.300.000.000 

2. Непорески приходи  175.609.109.000 

Редовни непорески приходи   80.500.000.000 

– Приходи од имовине 741 13.600.000.000 

– Таксе 742 13.600.000.000 

– Приходи од продаје добара и услуга 742 25.100.000.000 

– Новчане казне 743 7.000.000.000 

– Oстали редовни непорески приходи 714,745 16.200.000.000 



  
Eкономскa 

класификацијa 
Износ у 
динарима 

– Примања од продаје нефинансијске имовине 8 5.000.000.000 

Ванредни непорески приходи   42.000.000.000 

– Добит јавних агенција 741 1.600.000.000 

– Део добити јавних предузећа и дивиденде буџета 741, 745 15.500.000.000 

– Остали ванредни приходи 745 4.000.000.000 

– Приход од смањења зарада у јавном сектору 745 20.900.000.000 

Непорески приходи индиректних корисника   53.109.109.000 

– Трансфери између буџетских корисника на различитом нивоу 

власти 733 23.413.983.000 

– Приходи од продаје добара и услуга 742 29.695.126.000 

3. Донације 731,732 14.239.246.000 

Расходи, издаци за набавку нефинансијске имовине, издаци за отплату главнице (у циљу 
спровођења јавних политика) и издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних 
политика) утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака: 

ОПИС Eкономскa 
класификацијa 

Износ у 
динарима 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  1.206.848.355.000 

1.Текући расходи 4 1.052.019.256.000 

1.1. Расходи за запослене 41 272.308.387.000 

– Плате запослених 411 209.137.083.000 

– Доприноси на терет послодавца 412 41.877.977.000 

– Остали расходи за запослене 413 до 417 21.293.327.000 

1.2. Расходи за коришћење услуга и роба 42 119.669.644.000 

1.3. Расходи по основу отплате камата 44 117.820.524.000 

– Расходи по основу отплате камата на домаће кредите 441 56.205.961.000 

– Расходи по основу отплате камата на стране кредите 442 56.345.000.000 

– Отплата камата по основу активираних гаранција 443 3.470.000.000 

– Пратећи трошкови задуживања 444 1.799.563.000 

1.4. Субвенције 45 89.346.101.000 

– Субвенције у привреди  15.050.000.000 

– Субвенције у пољопривреди  34.315.130.000 

– Субвенције за железницу  14.710.000.000 



ОПИС Eкономскa 
класификацијa 

Износ у 
динарима 

– Субвенције за путеве  8.494.100.000 

– Субвенције у области туризма  1.180.000.000 

– Субвенције за културу  4.000.000.000 

– Остале субвенције  11.596.871.000 

1.5. Донације страним владама 461 14.508.000 

1.6. Дотације међународним организацијама 462 4.033.754.000 

1.7. Трансфери осталим нивоима власти 463 79.516.731.000 

– Трансфери општинама и градовима  33.307.366.000 

– Трансфери за запослене у образовању на територији АПВ  31.069.948.000 

– Остали трансфери  15.139.417.000 

1.8. Трансфери организацијама за обавезно социјално 
осигурање 464 222.153.064.000 

– Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање  185.800.000.000 

– Национална служба за запошљавање  550.000.000 

– Републички фонд за здравствено осигурање  31.100.000.000 

– Фонд за социјално осигурање војних осигураника  440.000.000 

– Остали трансфери  4.263.064.000 

1.9. Остале дотације и трансфери 465 4.145.298.000 

1.10. Социјална заштита из буџета 47 114.943.352.000 

– Дечја заштита  54.142.959.000 

– Борачко-инвалидска заштита  13.680.000.000 

– Социјална заштита  33.382.368.000 

– Транзициони фонд  2.000.000.000 

– Ученички стандард  2.633.992.000 

– Студентски стандард  4.096.167.000 

– Фонд за младе таленте  800.261.000 

– Спортске стипендије, награде и признања  1.275.852.000 

– Избегла и расељена лица  812.932.000 

– Остала социјална заштита из буџета  2.118.821.000 

1.11. Остали текући расходи 43, 48 и 49 28.067.893.000 

– Средства резерви 499 3.002.000.000 



ОПИС Eкономскa 
класификацијa 

Износ у 
динарима 

– Остали текући расходи 43 и 48 25.065.893.000 

2. Капитални издаци 5 127.228.974.000 

3. Издаци за отплату главнице (у циљу спровођења јавних 
политика) 61 20.950.000.000 

– Отплата главнице по гаранцијама 613 20.950.000.000 

4. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу 
спровођења јавних политика) 62 6.650.125.000 

Примања од задуживања и издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга 
утврђују се у Рачуну финансирања у следећим износима: 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА Eкономскa 
класификацијa 

Износ у 
динарима 

Нето финансирање  28.400.000.000 

Примања од задуживања и примања од продаје домаће 
финансијске имовине 9 676.500.000.000 

Примања од задуживања 91 675.700.000.000 

Примања од емитовања хартија од вредности на домаћем 
финансијском тржишту (записи и обвезнице емитоване на 
домаћем финансијском тржишту у домаћој и страној валути – 
дисконтована продајна вредност) 

9111 425.000.000.000 

Примања од емитовања хартија од вредности на међународном 
финансијском тржишту (Еврообвезнице – државне хартије од 
вредности емитоване на међународном финансијском тржишту у 
домаћој и страној валути – прилив по продајној цени) 

9121 121.700.000.000 

Примања од домаћег и иностраног задуживања (примљени 
кредити од домаћих и иностраних финансијских комерцијалних и 
мултилатералних институција и иностраних влада) 

9112-9119 

9122-9129 
129.000.000.000 

Примања од продаје домаће финансијске имовине 92 800.000.000 

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине 6 647.336.529.000 

Издаци за отплату кредита 61 617.050.529.000 

Отплата главнице домаћим кредиторима 611 309.200.529.000 

Отплата главнице страним кредиторима 612 303.200.000.000 

Отплата главнице по гаранцијама 613 4.650.000.000 

Издаци за набавку финансијске имовине 62 30.286.000.000 

Промена стања на рачуну  
(позитивна – повећање готовинских  
средстава  
негативна – смањење готовинских средстава) 

 763.471.000 



Члан 2. 
Потребна средства за финансирање буџетског дефицита, набавку финансијске имовине и 

отплату главнице по основу дугова домаћим и страним зајмодавцима за директне и индиректне 
обавезе Републике Србије (укључујући и операције са заменом дуга пре рока доспећа) из члана 1. 
овог закона у укупном износу од 675.736.529.000 динара, планирано је да се обезбеде из зајмова 
домаћих и међународних комерцијалних и мултилатералних финансијских институција и иностраних 
влада у износу од највише 129.000.000.000 динара, кроз емитовање државних хартија од вредности 
(државних записа и обвезница на домаћем финансијском тржишту у домаћој и страној валути) у 
износу од највише 425.000.000.000 динара и из примања остварених од емисије еврообвезница 
(државних хартија од вредности емитованих на међународном финансијском тржишту у домаћој и 
страној валути) у износу од највише 121.700.000.000 динара. 

Планирана примања по основу задуживања већа су од средстава потребних за финансирање 
дефицита, отплату дуга и набавку финансијске имовине у износу од 763.471.000 динара, што 
представља позитивну промену стања на рачуну. 

У случају да није могуће остварити примања по основу задуживања у планираној пропорцији 
између зајмова и емитованих државних хартија од вредности на домаћем и међународном 
финансијском тржишту, могућа је промена структуре у оквиру датих извора финансирања, уз услов 
да се не пређе укупан износ планираних средстава за дату намену у висини од 675.700.000.000 
динара. 

За финансирање буџетског дефицита и отплате доспелих обавеза по основу јавног дуга, могу се 
током 2018. године користити средства са консолидованог рачуна трезора Републике Србије, до 
износа који не угрожава ликвидност тог рачуна. 

Уколико на крају 2018. године буде постојала позајмица са консолидованог рачуна трезора, у 
зависности од услова на финансијском тржишту, може се пренети у наредну годину. 

Уколико се у току године обезбеде примања од приватизације или повољнијих дугорочних 
концесионалних зајмова, пропорционално ће се смањивати други кредитни извори и емисије 
државних хартија од вредности на домаћем и међународном финансијском тржишту из става 1. овог 
члана. 

Члан 3. 
А. У 2018. години издаће се гаранције Републике Србије до износа од 58.604.400.000 динара 

(EUR 432.000.000 и KWD 18.000.000), и то: 

Ред. 
број 

 Износ 
у динарима 

Оригинална 
валута 

Износ у  

оригиналној 

валути 
I. Eвропској банци за обнову и развој    

1. 
Акционарско друштво за железнички превоз 
путника ,,Србија Воз”, Београд – (Пројекат 
техничко-путничке станице (ТПС) Земун – фаза 1) 

3.651.000.000 EUR 30.000.000 

2. 
Акционарско друштво за железнички превоз 
путника ,,Србија Воз”, Београд – (Пројекат 
техничко-путничке станице (ТПС) Земун – фаза 2) 

2.677.400.000 EUR 22.000.000 

 Укупно: 6.328.400.000 EUR 52.000.000 
II. Немачкој развојној банци (KfW)    

1. ЈП „Електропривреда Србије” – Програм за 
обновљиву енергију – Ветропарк Костолац 9.736.000.000 EUR 80.000.000 

2. АД ,,Електромрежа Србије” – Трансбалкански 
коридор Обреновац – Бајина Башта/Бајина Башта – 

8.519.000.000 EUR 70.000.000 



Ред. 
број 

 Износ 
у динарима 

Оригинална 
валута 

Износ у  

оригиналној 

валути 
Пљевља (Црна Гора) – Вишеград (Босна и 
Херцеговина) 

 Укупно: 18.255.000.000 EUR 150.000.000 
III. Пословним банкама    

1. 
ЈП ,,Србијагас” – Изградња разводног гасовода 
Александровац – Брус – Копаоник – Рашка – Нови 
Пазар – Тутин (II фаза) 

2.434.000.000 EUR 20.000.000 

2. 

ЈП ,,Србијагас” – Изградња гасовода на територији 
Републике Србије од границе са Републиком 
Бугарском до границе са Мађарском и другим 
суседним земљама са Републиком Србијом 

8.519.000.000 EUR 70.000.000 

3. ЈП „Електропривреда Србије” – Одсумпоравање 
ТЕНТ Б 15.821.000.000 EUR 130.000.000 

 Укупно: 26.774.000.000 EUR 220.000.000 
IV. Извозно-увозним банкама    

1. Чешка експортна банка    

1.1. 
ЈП ПЕУ ,,Ресавица” – Главни рударски пројекат 
експлоатације лежишта угља источног поља јаме 
РМУ „Соко” 

1.217.000.000 EUR 10.000.000 

 Укупно: 1.217.000.000 EUR 10.000.000 
V. Кувајтски фонд за арапски економски развој    

1. 
,,Инфраструктура железнице Србије” а.д. – 
Изградња станичне зграде железничке станице 
Београд Центар – Фаза II 

6.030.000.000 KWD 18.000.000 

 Укупно: 6.030.000.000 KWD 18.000.000 
 УКУПНО:  EUR 432.000.000 
  58.604.400.000 KWD 18.000.000 

Б. Република Србија ће у 2018. години одобрити пројектне и програмске зајмове до износа од 
576.398.805.000 динара (USD 2.789.375.000, EUR 2.127.100.000 и CNY 1.436.850.000), и то са: 

Ред. 
број 

 Износ 
у динарима 

Оригинална 
валута 

Износ у  

оригиналној 

валути 
I. Светском банком    

1. Други програмски зајам за развојне политике у 
области јавних расхода и јавних предузећа 21.160.000.000 USD 200.000.000 

2. 
Зајам за развојне политике у области управљања 
ризицима од елементарних непогода са опцијом 
одложеног повлачења средстава (Stand-by) 

8.044.370.000 EUR 66.100.000 

3. Програм за унапређење услуга е-Управе 5.290.000.000 USD 50.000.000 

4. Пројекат реформе финансијских институција у 
државном власништву 5.290.000.000 USD 50.000.000 

5. Пројекат модернизације пореске администрације 5.290.000.000 USD 50.000.000 
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6. Додатно финансирање за Пројекат Други зајам за 
здравство 3.042.500.000 EUR 25.000.000 

7. Зајам за инфрaструктуру и енергетску 
ефикасност 12.170.000.000 EUR 100.000.000 

   USD 350.000.000 
 Укупно: 60.286.870.000 EUR 191.100.000 
II. Еврoпском инвестиционом банком    

1. Партнерство за локални развој 2.677.400.000 EUR 22.000.000 

2. Апекс кредитна линија III/Ц 24.340.000.000 EUR 200.000.000 

3. Додатно финансирање за Пројекат Аутопут 
Коридор 10 (Е-75 и Е-80) 4.868.000.000 EUR 40.000.000 

4. Оквирни зајам за развој речне транспортне 
инфраструктуре 12.170.000.000 EUR 100.000.000 

5. 
Пројекат реконструкције и изградње локалне 
инфраструктуре у подручјима на мигрантској 
рути 

4.868.000.000 EUR 40.000.000 

6. Пројекат изградње аутопута Ниш–Плочник–
Мердаре I фаза (Ниш–Плочник) 12.170.000.000 EUR 100.000.000 

7. Реконструкција железничке пруге Ниш–
Димитровград 16.307.800.000 EUR 134.000.000 

8. Гасна интерконекција Србија–Бугарска 3.042.500.000 EUR 25.000.000 

9. 
Развој информационо-комуникационе 
инфраструктуре у основним и средњим школама 
у Републици Србији „Повезане школе” 

8.519.000.000 EUR 70.000.000 

 Укупно: 88.962.700.000 EUR 731.000.000 
III. Европском банком за обнову и развој    

1. Пројекат изградње аутопута Ниш–Плочник–
Мердаре I фаза (Ниш–Плочник) 12.170.000.000 EUR 100.000.000 

 Укупно: 12.170.000.000 EUR 100.000.000 
IV. Банком за развој Савета Европе    

1. Изградња Универзитетске дечје клинике 
Тиршова 5.476.500.000 EUR 45.000.000 

 Укупно: 5.476.500.000 EUR 45.000.000 
V. Немачком развојном банком (KfW)    

1. 
Програм подстицања обновљиве енергије: Развој 
тржишта биомасе у Републици Србији (прва 
компонента) 

2.434.000.000 EUR 20.000.000 

2. 
Програм подстицања обновљиве енергије: Развој 
тржишта биомасе у Републици Србији (друга 
компонента) 

4.868.000.000 EUR 40.000.000 
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 Укупно: 7.302.000.000 EUR 60.000.000 
VI. Страним владама    

1. Република Турска    

1.1. Пројекти у области путне инфраструктуре у 
мање развијеним општинама – I фаза 1.692.800.000 USD 16.000.000 

 Укупно: 1.692.800.000 USD 16.000.000 
VII. Институционалним инвеститорима    

1. Обвезнице на међународном финансијском 
тржишту 121.700.000.000 EUR 1.000.000.000 

 Укупно: 121.700.000.000 EUR 1.000.000.000 
VIII. Кинеском Export-Import банком    

1. 

Пројекат изградње обилазнице око Београда на 
аутопуту Е70/Е75 (деоница: мост преко реке 
Саве код Остружнице – Бубањ Поток) (Сектори 
4, 5 и 6) 

22.414.860.000 CNY 1.436.850.000 

2. Пројекат изградње београдске обилазнице 
(деоница: Бубањ Поток – Панчево) Сектор Ц 53.958.000.000 USD 510.000.000 

3. 

Пројекат модернизације и реконструкције 
мађарско-српске железничке везе на територији 
Републике Србије, за деоницу Нови Сад – 
Суботица – државна граница) 

105.800.000.000 USD 1.000.000.000 

4. Изградња аутопута Е-763 деоница Прељина–
Пожега 47.081.000.000 USD 445.000.000 

5. Пројекат изградње постројења за прераду 
отпадних вода Града Београда 29.095.000.000 USD 275.000.000 

6. Пројекат изградње топлодалековода Града 
Београда 20.459.075.000 USD 193.375.000 

 Укупно: 278.807.935.000 USD 2.423.375.000 
   CNY 1.436.850.000 
   USD 2.789.375.000 
   EUR 2.127.100.000 
 УКУПНО: 576.398.805.000 CNY 1.436.850.000 

В. Стање јавног дуга Републике Србије, на дан 30. септембра 2017. године, износило је 
2.871.797.979.351 динар (24.058.780.433 EUR). Пројекције рата главнице дате су према стању дуга на 
дан 30. септембар 2017. године и код неких обавеза су индикативног карактера. 

I. ДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ: 
1. Директне обавезе – унутрашњи дуг 

Ред. 

број Назив дуга Услови Стање дуга 
у EUR 

Стање дуга 
у RSD 

1.1 Преузета обавеза Републичког 

фонда за ПИО пољопривредника 
 22.212.061 2.651.362.688 

 Први датум отплате главнице 17.11.2006.   
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 Последњи датум отплате главнице -   

 Рата главнице за 2018. год. 49.000.000 RSD   

 Каматна стопа 8,50%   

1.2 Преузета обавеза Републичког 

фонда за ПИО запослених 
 6.101.907 728.359.672 

 Први датум отплате главнице 2005.   

 Последњи датум отплате главнице -   

 Рата главнице за 2018. год. 1.000.000 RSD   

 Каматна стопа 8,50%   

1.3 
Комерцијална банка а.д. Београд – 

куповина зграде за Амбасаду 

Републике Србије у Бриселу 
 892.857 106.576.701 

 Први датум отплате главнице 28.08.2011.   

 Последњи датум отплате главнице 28.02.2018.   

 Рата главнице за 2018. год. 892.857 EUR   

 Каматна стопа 3M EURIBOR +1,35%   

1.4 Стара девизна штедња – грађани  402.078.349 47.994.443.974 

 Први датум отплате главнице 31.05.2002.   

 Последњи датум отплате главнице -   

 Рата главнице за 2018. год. 84.000.000 EUR   

 Каматна стопа 2,00%   

1.5 Обвезнице зајма за привредни 

развој 
 7.661.007 914.463.048 

 Први датум отплате главнице 31.08.2004.   

 Последњи датум отплате главнице -   

 Рата главнице за 2018. год. 30.000 EUR   

 Каматна стопа 2,00%   

1.6 
Дугорочне хартије од вредности 

емитоване на домаћем 

финансијском тржишту у динарима 
 5.250.780.457 626.764.135.000 

 Први датум отплате главнице -   

 Последњи датум отплате главнице -   

 Рата главнице за 2018. год. 130.321.570.000 RSD   

 Извршна стопа за записе/Купонска 
стопа за обвезнице    
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 – педесеттронедељни записи 3,48% – 3,58%   

 – двогодишње обвезнице 

3,50% – 6,00% / 
референтна каматна 
стопа НБС + фиксна 
маргина  
(0,25% – 0,45%) 

  

 – трогодишње обвезнице 4,50%–10,00%   

 – петогодишње обвезнице 8,00%–10,00%   

 – седмогодишње обвезнице 5,75%–10,00%   

 – десетогодишње обвезнице 10,00%   

1.7 
Дугорочне хартије од вредности 

емитоване на домаћем 

финансијском тржишту у еврима 
 3.216.422.000 383.931.106.810 

 Први датум отплате главнице -   

 Последњи датум отплате главнице -   

 Рата главнице за 2018. год. 771.597.000 EUR   

 Извршна стопа за записе/Купонска 
стопа за обвезнице    

 – педесеттронедељни записи 0,55% – 0,78%   

 – двогодишње обвезнице 1,00% – 2,00%   

 – трогодишње обвезнице 1,50% – 4,00%   

 – петогодишње обвезнице 2,25% – 4,50%   

 – десетогодишње обвезнице 3,50% – 5,00%   

 – петнаестогодишње обвезнице 3,75% – 5,85%   

1.8 
Дугорочне хартије од вредности 

емитоване на домаћем 

финансијском тржишту у доларима 
 52.538.207 6.271.270.377 

 Први датум отплате главнице -   

 Последњи датум отплате главнице -   

 Рата главнице за 2018. год. 0 USD   

 Извршна стопа за записе/Купонска 
стопа за обвезнице    

 – двогодишња обвезница 2,20%   

1.9 

Дуг по основу преноса Републици 

Србији обавеза Војвођанске банке 

а.д. Нови Сад према НБС по основу 

одобреног кредита за ликвидност из 

примарне емисије 

 4.184.798 499.522.222 
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 Први датум отплате главнице -   

 Последњи датум отплате главнице -   

 Рата главнице за 2018. год. -   

 Каматна стопа -   

1.10 
Преузете обавеза здравствених 

установа према веледрогеријама по 

основу набавке лекова и 

медицинског материјала 

 3.878 462.878 

 Први датум отплате главнице 31.03.2013.   

 Последњи датум отплате главнице 31.12.2015.   

 Рата главнице за 2018. год. -   

 Каматна стопа -   

1.11 
Обавезе СРЈ према НБС по основу 

Уговора Г. Бр. 840 од 26. септембра 

1995. године 
 1.487.265 177.528.690 

 Први датум отплате главнице -   

 Последњи датум отплате главнице -   

 Рата главнице за 2018. год. -   

 Каматна стопа -   

1.12 
Обавезе СРЈ према НБС по основу 

Уговора Г. Бр. 132 од 23. фебруара 

2000. године 
 23.049.203 2.751.288.874 

 Први датум отплате главнице -   

 Последњи датум отплате главнице -   

 Рата главнице за 2018. год. -   

 Каматна стопа -   

1.13 

Закон о преузимању обавеза јавног 

предузећа „Србијагас” Нови Сад 

према привредном друштву 

„Нафтна индустрија Србије” А.Д. 

Нови Сад и претварању тих обавеза 

у јавни дуг Републике Србије 

 61.512.500 7.342.494.893 

 Први датум отплате главнице 31.12.2015.   

 Последњи датум отплате главнице 31.05.2018.   

 Рата главнице за 2018. год. 30.756.250 EUR   

 Каматна стопа -   

1.14 Закон о преузимању обавеза 

Акционарског друштва за 
 67.200.000 8.021.388.480 
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производњу петрохемијских 

производа, сировина и хемикалија 

„ХИП – Петрохемија” Панчево 

према привредном друштву 

„Нафтна индустрија Србије” а.д. 

Нови Сад и претварање тих обавеза 

у јавни дуг Републике Србије 
 Први датум отплате главнице 31.12.2016   

 Последњи датум отплате главнице 15.06.2019.   

 Рата главнице за 2018. год. 33.600.000 EUR   

 Каматна стопа -   

УКУПНО ДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ – УНУТРАШЊИ ДУГ 9.116.124.489 1.088.154.404.307 
 II. Директне обавезе – спољни дуг    
 IBRD    

1.1 IBRD А  262.681.991 31.355.272.323 

 Први датум отплате главнице 15.03.2005.   

 Последњи датум отплате главнице 15.09.2031.   

 Рата главнице за 2018. год. 18.810.742EUR   

 Каматна стопа Г1, Г2 = 6M EURIBOR 
+ 0,55%, Г3=5,81%   

1.2 IBRD Б  517.049.771 61.718.111.265 

 Први датум отплате главнице 15.06.2005.   

 Последњи датум отплате главнице 15.12.2031.   

 Рата главнице за 2018. год. 35.746.203 EUR   

 Каматна стопа Г1, Г2= 6M EURIBOR 
+ 0,55%, Г3=5,79%   

1.3 
IBRD – Додатно финансирање 

пројекта енергетске ефикасности за 

Србију 
 7.269.325 867.709.488 

 Први датум отплате главнице 15.08.2012.   

 Последњи датум отплате главнице 15.02.2024.   

 Рата главнице за 2018. год. 1.119.858 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 0,52%   

1.4 IBRD – Пружање унапређених 

услуга на локалном нивоу 
 18.642.247 2.225.248.623 

 Први датум отплате главнице 15.05.2013.   

 Последњи датум отплате главнице 15.11.2022.   
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 Рата главнице за 2018. год. 3.390.037 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 0,07%   

1.5 IBRD – Регионални развој Бора  3.944.862 470.881.966 

 Први датум отплате главнице 15.08.2012.   

 Последњи датум отплате главнице 15.02.2024.   

 Рата главнице за 2018. год. 607.850 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 0,52%   

1.6 
IBRD – Пројекат рехабилитације 

система за наводњавање и 

одводњавање 
 18.952.111 2.262.235.840 

 Први датум отплате главнице 15.08.2012.   

 Последњи датум отплате главнице 15.02.2024.   

 Рата главнице за 2018. год. 2.920.067 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 0,52%   

1.7 IBRD – Пројекат реформе 

пољопривреде у транзицији 
 4.343.137 518.422.466 

 Први датум отплате главнице 15.08.2012.   

 Последњи датум отплате главнице 15.02.2024.   

 Рата главнице за 2018. год. 669.152 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 0,52%   

1.8 IBRD – Програмски зајам за развој 

приватног и финансијског сектора 
 33.444.670 3.992.153.134 

 Први датум отплате главнице 01.09.2017.   

 Последњи датум отплате главнице 01.03.2029.   

 Рата главнице за 2018. год. 2.910.660 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 
променљива маржа   

1.9 IBRD – Коридор X  253.021.605 30.202.151.635 

 Први датум отплате главнице 15.10.2017.   

 Последњи датум отплате главнице 15.04.2029.   

 Рата главнице за 2018. год. 21.102.002 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 
променљива маржа   
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1.10 
IBRD – Други програмски зајам за 

развој приватног и финансијског 

сектора 
 70.800.000 8.451.105.720 

 Први датум отплате главнице 01.02.2018.   

 Последњи датум отплате главнице 01.08.2029.   

 Рата главнице за 2018. год. 5.904.720 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 
променљива маржа   

1.11 IBRD – Програмски зајам за развој 

јавних финансија 
 70.100.000 8.367.549.590 

 Први датум отплате главнице 01.03.2018.   

 Последњи датум отплате главнице 01.09.2029.   

 Рата главнице за 2018. год. 5.846.340 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 
променљива маржа   

1.12 IBRD – Пројекат здравства  7.190.458 858.295.486 

 Први датум отплате главнице 15.08.2014.   

 Последњи датум отплате главнице 15.02.2026.   

 Рата главнице за 2018. год. 846.892 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 
променљива маржа   

1.13 
IBRD – Додатно финансирање 

пројекта реконструкције 

саобраћаја 
 19.660.114 2.346.747.233 

 Први датум отплате главнице 15.08.2012.   

 Последњи датум отплате главнице 15.02.2024.   

 Рата главнице за 2018. год. 3.028.653 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 0,52%   

1.14 IBRD – Други програмски зајам за 

развој јавних финансија 
 73.529.412 8.776.904.411 

 Први датум отплате главнице 15.10.2026.   

 Последњи датум отплате главнице 15.04.2031.   

 Рата главнице за 2018. год. 0 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,01%   

1.15 IBRD – Пројекат осигурања ризика 

у случају елементарних непогода 
 4.244.483 506.646.500 

 Први датум отплате главнице 15.06.2018.   
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 Последњи датум отплате главнице 15.06.2018.   

 Рата главнице за 2018. год. 5.000.000 USD   

 Каматна стопа 6М LIBOR USD + 
0,60%   

1.16 IBRD – Пројекат подршке 

Aгенцији за осигурање депозита 
 145.172.443 17.328.639.346 

 Први датум отплате главнице 15.04.2019.   

 Последњи датум отплате главнице 15.10.2031.   

 Рата главнице за 2018. год. 0 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 
променљива маржа   

1.17 
IBRD – Пројекат рехабилитације 

путева и унапређења безбедности 

саобраћаја 
 25.253.500 3.014.406.756 

 Први датум отплате главнице 15.06.2018.   

 Последњи датум отплате главнице 15.12.2027.   

 Рата главнице за 2018. год. 2.525.350 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 0,55%   

1.18 IBRD – Пројекат хитне санације од 

поплава 
 185.366.780 22.126.472.473 

 Први датум отплате главнице 01.11.2023.   

 Последњи датум отплате главнице 01.05.2044.   

 Рата главнице за 2018. год. 0 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 
променљива маржа   

1.19 IBRD – Други пројекат здравства у 

Србији 
 4.972.076 593.496.325 

 Први датум отплате главнице 01.08.2019.   

 Последњи датум отплате главнице 01.02.2029.   

 Рата главнице за 2018. год. 0 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 
променљива маржа   

1.20 
IBRD – Први програмски зајам за 

развој и реструктурирање 

државних предузећа 
 88.300.000 10.540.008.970 

 Први датум отплате главнице 15.06.2023.   

 Последњи датум отплате главнице 15.12.2034.   
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 Рата главнице за 2018. год. 0 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 
променљива маржа   

1.21 
IBRD – Пројекат унапређења 

земљишне администрације у 

Србији 
 9.726.808 1.161.049.215 

 Први датум отплате главнице 15.05.2019.   

 Последњи датум отплате главнице 15.11.2029.   

 Рата главнице за 2018. год. 0 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 
променљива маржа   

1.22 IBRD – Пројекат за унапређење 

конкурентности и запошљавања 
 18.942.786 2.261.122.697 

 Први датум отплате главнице 01.03.2026.   

 Последњи датум отплате главнице 01.09.2040.   

 Рата главнице за 2018. год. 0 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 
променљива маржа   

1.23 IBRD – Програм модернизације и 

оптимизације јавне управе 
 17.422.500 2.079.652.393 

 Први датум отплате главнице 15.04.2021.   

 Последњи датум отплате главнице 15.10.2032.   

 Рата главнице за 2018. год. 0 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 
променљива маржа   

1.24 
IBRD – Други програмски зајам за 

развој и реструктурирање 

државних предузећа 
 89.800.000 10.719.057.820 

 Први датум отплате главнице 15.10.2031.   

 Последњи датум отплате главнице 15.10.2031.   

 Рата главнице за 2018. год. 0 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 
променљива маржа   

1.25 IBRD – Додатно финансирање за 

Пројекат аутопут Коридор 10 
 87.500 10.444.516 

 Први датум отплате главнице 01.12.2021.   

 Последњи датум отплате главнице 01.06.2031.   
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 Рата главнице за 2018. год. 0 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 0,85%   

1.26 
IBRD – Први програмски зајам за 

развојне политике у области јавних 

расхода и јавних предузећа 
 182.600.000 21.796.213.340 

 Први датум отплате главнице 15.11.2036.   

 Последњи датум отплате главнице 15.11.2036.   

 Рата главнице за 2018. год. 0 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 
променљива маржа   

1 Укупно:  2.132.518.579 254.549.999.531 
 IDA    

2.1 IDA–3599–YF: Кредит за 

структурно прилагођавање 
 29.930.355 3.572.663.760 

 Први датум отплате главнице 15.05.2012.   

 Последњи датум отплате главнице 15.11.2021.   

 Рата главнице за 2018. год. 5.550.000 SDR   

 Каматна стопа 0,75% трошкови 
сервисирања   

2.2 IDA–4017–YF: Други кредит за 

структурно прилагођавање 
 25.250.554 3.014.055.072 

 Први датум отплате главнице 15.02.2015.   

 Последњи датум отплате главнице 15.08.2024.   

 Рата главнице за 2018. год. 3.010.000 SDR   

 Каматна стопа 0,75% трошкови 
сервисирања   

2.3 IDA–3643–YF: Кредит за развој 

приватног и банкарског сектора 
 40.805.949 4.870.838.880 

 Први датум отплате главнице 15.10.2012.   

 Последњи датум отплате главнице 15.04.2022.   

 Рата главнице за 2018. год. 6.810.000 SDR   

 Каматна стопа 0,75% трошкови 
сервисирања   

2.4 
IDA–3780–YF: Други кредит за 

прилагођавање приватног и 

финансијског сектора 
 38.690.751 4.618.356.336 

 Први датум отплате главнице 15.08.2013.   

 Последњи датум отплате главнице 15.02.2023.   
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 Рата главнице за 2018. год. 5.870.000 SDR   

 Каматна стопа 0,75% трошкови 
сервисирања   

2.5 
IDA–3750–YF: Пројекат за 

финансирање структурног 

прилагођавања социјалног сектора 
 39.811.267 4.752.107.712 

 Први датум отплате главнице 15.08.2013.   

 Последњи датум отплате главнице 15.02.2023.   

 Рата главнице за 2018. год. 6.040.000 SDR   

 Каматна стопа 0,75% трошкови 
сервисирања   

2.6 IDA–3636–YF: Пројекат развоја 

школства 
 4.377.634 522.540.183 

 Први датум отплате главнице 15.10.2012.   

 Последњи датум отплате главнице 15.04.2022.   

 Рата главнице за 2018. год. 730.572 SDR   

 Каматна стопа 0,75% трошкови 
сервисирања   

2.7 
IDA–3651–YF: Пројекат за 

олакшавање трговине и саобраћаја 

у Југоисточној Европи 
 2.603.794 310.804.165 

 Први датум отплате главнице 15.10.2012.   

 Последњи датум отплате главнице 15.04.2022.   

 Рата главнице за 2018. год. 434.540 SDR   

 Каматна стопа 0,75% трошкови 
сервисирања   

2.8 IDA–3693–YF: Пројекат 

омогућавања финансирања извоза 
 4.500.467 537.202.267 

 Први датум отплате главнице 15.08.2012.   

 Последњи датум отплате главнице 15.02.2022.   

 Рата главнице за 2018. год. 834.524 SDR   

 Каматна стопа 0,75% трошкови 
сервисирања   

2.9 
IDA–3723–YF: Пројекат техничке 

помоћи у приватизацији и 

реструктурирању банака и 

предузећа 

 5.082.512 606.678.562 

 Први датум отплате главнице 01.05.2013.   
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 Последњи датум отплате главнице 01.11.2022.   

 Рата главнице за 2018. год. 771.097 SDR   

 Каматна стопа 0,75% трошкови 
сервисирања   

2.10 IDA–3753–YF: Пројекат промоције 

запошљавања 
 1.279.810 152.765.615 

 Први датум отплате главнице 15.10.2013.   

 Последњи датум отплате главнице 15.04.2023.   

 Рата главнице за 2018. год. 177.986 SDR   

 Каматна стопа 0,75% трошкови 
сервисирања   

2.11 IDA–3768–YF: Пројекат здравства  9.684.385 1.155.985.343 

 Први датум отплате главнице 15.08.2013.   

 Последњи датум отплате главнице 15.02.2023.   

 Рата главнице за 2018. год. 1.469.275 SDR   

 Каматна стопа 0,75% трошкови 
сервисирања   

2.12 
IDA–3908–YF: Пројекат за катастар 

непокретности и упис права у 

Србији 
 15.014.157 1.792.178.310 

 Први датум отплате главнице 15.08.2014.   

 Последњи датум отплате главнице 15.02.2024.   

 Рата главнице за 2018. год. 1.927.442 SDR   

 Каматна стопа 0,75% трошкови 
сервисирања   

2.13 IDA–3870–YF: Пројекат енергетске 

ефикасности у Србији 
 10.979.177 1.310.539.306 

 Први датум отплате главнице 15.08.2014.   

 Последњи датум отплате главнице 15.02.2024.   

 Рата главнице за 2018. год. 1.409.451 SDR   

 Каматна стопа 0,75% трошкови 
сервисирања   

2.14 
IDA–4071–YF: Пројекат 

консолидације наплате и реформе 

пензионе администрације у Србији 
 14.618.728 1.744.977.588 

 Први датум отплате главнице 15.08.2015.   

 Последњи датум отплате главнице 15.02.2025.   
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 Рата главнице за 2018. год. 1.626.455 SDR   

 Каматна стопа 0,75% трошкови 
сервисирања   

2.15 
IDA–4105–YF: Пројекат 

ревитализације система за 

наводњавање и одводњавање 

Србије 

 15.354.575 1.832.812.713 

 Први датум отплате главнице 15.10.2015.   

 Последњи датум отплате главнице 15.04.2025.   

 Рата главнице за 2018. год. 1.601.554 SDR   

 Каматна стопа 0,75% трошкови 
сервисирања   

2.16 
IDA–4131–YF: Први кредит за 

програмски развој политике у 

приватном и финансијском сектору 
 36.431.743 4.348.707.840 

 Први датум отплате главнице 15.02.2016.   

 Последњи датум отплате главнице 15.08.2025.   

 Рата главнице за 2018. год. 3.800.000 SDR   

 Каматна стопа 0,75% трошкови 
сервисирања   

2.17 
IDA–3909–YF: Пројекат 

реконструкције саобраћаја у 

Србији 
 28.561.192 3.409.232.344 

 Први датум отплате главнице 15.08.2014.   

 Последњи датум отплате главнице 15.02.2024.   

 Рата главнице за 2018. год. 3.666.541 SDR   

 Каматна стопа 0,75% трошкови 
сервисирања   

2.18 
IDA–38701–YF Додатно 

финансирање пројекта енергетске 

ефикасности за Србију 
 7.145.263 852.900.804 

 Први датум отплате главнице 15.08.2017.   

 Последњи датум отплате главнице 15.02.2027.   

 Рата главнице за 2018. год. 627.608 SDR   

 Каматна стопа 0,75% трошкови 
сервисирања   

2  Укупно:  330.122.313 39.405.346.800 
 EIB    

3.1 EIB – Обнова регионалних болница  28.175.578 3.363.203.200 
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 Први датум отплате главнице 05.11.2009.   

 Последњи датум отплате главнице 20.12.2026.   

 Рата главнице за 2018. год. 3.285.032 EUR   

 Каматна стопа фиксна по траншама   

3.2 EIB – Пројекат обнове школа  17.528.720 2.092.331.466 

 Први датум отплате главнице 07.02.2012.   

 Последњи датум отплате главнице 26.03.2029.   

 Рата главнице за 2018. год. 1.661.012 EUR   

 Каматна стопа фиксна по траншама   

3.3 EIB – Apex Global 2  11.132.993 1.328.899.767 

 Први датум отплате главнице 19.05.2006.   

 Последњи датум отплате главнице 15.12.2021.   

 Рата главнице за 2018. год. 3.153.556 EUR   

 Каматна стопа фиксна/варијабилна по 
траншама   

3.4 EIB – Apex зајам за МСП 3  56.539.442 6.748.881.419 

 Први датум отплате главнице 10.11.2010.   

 Последњи датум отплате главнице 20.09.2022.   

 Рата главнице за 2018. год. 15.529.775 EUR   

 Каматна стопа варијабилна по 
траншама   

3.5 EIB – Општинска и регионална 

инфраструктура 
 47.759.812 5.700.892.938 

 Први датум отплате главнице 25.04.2016.   

 Последњи датум отплате главнице 27.04.2037.   

 Рата главнице за 2018. год. 2.502.013 EUR   

 Каматна стопа фиксна/варијабилна по 
траншама   

3.6 EIB – Истраживање и развој у 

јавном сектору 
 107.916.667 12.881.570.043 

 Први датум отплате главнице 25.04.2016.   

 Последњи датум отплате главнице 25.04.2037.   

 Рата главнице за 2018. год. 4.190.476 EUR   
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 Каматна стопа фиксна/варијабилна по 
траншама   

3.7 EIB – Пројекат модернизације 

школа 
 27.325.422 3.261.723.578 

 Први датум отплате главнице 18.04.2016.   

 Последњи датум отплате главнице 16.04.2041.   

 Рата главнице за 2018. год. 644.406 EUR   

 Каматна стопа фиксна/варијабилна по 
траншама   

3.8 Kлинички центри/А  56.524.390 6.747.084.713 

 Први датум отплате главнице 06.02.2014.   

 Последњи датум отплате главнице 30.03.2042.   

 Рата главнице за 2018. год. 662.805 EUR   

 Каматна стопа фиксна/варијабилна по 
траншама   

3.9 EIB – Apex зајам за МСП 4  111.802.468 13.345.402.211 

 Први датум отплате главнице 20.04.2010.   

 Последњи датум отплате главнице 25.06.2024.   

 Рата главнице за 2018. год. 37.087.998 EUR   

 Каматна стопа фиксна/варијабилна по 
траншама   

3.10 EIB – Kоридор X (Е80)  189.438.423 22.612.487.823 

 Први датум отплате главнице 20.10.2018.   

 Последњи датум отплате главнице 22.08.2047.   

 Рата главнице за 2018. год. 201.067 EUR   

 Каматна стопа фиксна/варијабилна по 
траншама   

3.11 EIB – Kоридор X (Е75)  250.487.523 29.899.668.638 

 Први датум отплате главнице 02.03.2020.   

 Последњи датум отплате главнице 15.05.2047.   

 Рата главнице за 2018. год. 0 EUR   

 Каматна стопа фиксна/варијабилна по 
траншама   

3.12 EIB – Унапређење објеката 

правосудних органа 
 15.000.000 1.790.488.500 
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 Први датум отплате главнице 15.06.2020.   

 Последњи датум отплате главнице 01.02.2042.   

 Рата главнице за 2018. год. 0 EUR   

 Каматна стопа фиксна/варијабилна по 
траншама   

3.13 EIB – Apex зајам за МСП и друге 

приоритете III/А 
 131.774.075 15.729.331.036 

 Први датум отплате главнице 21.11.2016.   

 Последњи датум отплате главнице 26.04.2028.   

 Рата главнице за 2018. год. 15.124.243 EUR   

 Каматна стопа фиксна/варијабилна по 
траншама   

3.14 EIB – Рехабилитација и безбедност 

путева 
 26.000.000 3.103.513.400 

 Први датум отплате главнице 25.01.2020.   

 Последњи датум отплате главнице 25.07.2032.   

 Рата главнице за 2018. год. 0 EUR   

 Каматна стопа фиксна по траншама   

3.15 EIB – Општинска и регионална 

инфраструктура Б 
 2.931.968 349.977.040 

 Први датум отплате главнице 25.10.2022.   

 Последњи датум отплате главнице 27.04.2037.   

 Рата главнице за 2018. год. 0 EUR   

 Каматна стопа фиксна по траншама   

3  Укупно:  1.080.337.481 128.955.455.772 
 CEB    

4.1 
CEB – Клизишта II 

(реконструкција и обнова стамбене 

инфраструктуре) – 1593 /2007 
 6.320.000 754.392.488 

 Први датум отплате главнице 20.11.2015.   

 Последњи датум отплате главнице 20.11.2024.   

 Рата главнице за 2018. год. 790.000 EUR   

 Каматна стопа 3,62% фиксна   

4.2 CEB – Избеглице (обезбеђење 

трајних стамбених јединица) 
 1.041.561 124.326.808 

 Први датум отплате главнице 30.09.2015.   



Ред. 

број Назив дуга Услови Стање дуга 
у EUR 

Стање дуга 
у RSD 

 Последњи датум отплате главнице 30.09.2024.   

 Рата главнице за 2018. год. 148.794 EUR   

 Каматна стопа 2,50% фиксна   

4.3 CEB – Клизишта I: Реконструкција 

и обнова стамбене инфраструктуре 
 6.352.000 758.212.197 

 Први датум отплате главнице 09.05.2014.   

 Последњи датум отплате главнице 27.01.2027.   

 Рата главнице за 2018. год. 945.200 EUR   

 Каматна стопа фиксна по траншама   

4.4 
CEB – Рехабилитација и 

превенција након поплава у 

Војводини 
 3.840.000 458.365.056 

 Први датум отплате главнице 10.02.2012.   

 Последњи датум отплате главнице 06.07.2021.   

 Рата главнице за 2018. год. 960.000 EUR   

 Каматна стопа фиксна по траншама   

4.5 CEB – Обезбеђење смештаја за 

младе истраживаче у Србији 1 
 26.638.275 3.179.701.638 

 Први датум отплате главнице 26.08.2014.   

 Последњи датум отплате главнице 26.08.2026.   

 Рата главнице за 2018. год. 3.237.789 EUR   

 Каматна стопа фиксна/варијабилна по 
траншама   

4.6 CEB – Образовање за социјалну 

инклузију 
 9.910.833 1.183.015.540 

 Први датум отплате главнице 05.04.2014.   

 Последњи датум отплате главнице 28.07.2023.   

 Рата главнице за 2018. год. 1.477.116 EUR   

 Каматна стопа фиксна по траншама   

4.7 CEB – Обезбеђење смештаја за 

младе истраживаче у Србији 2 
 5.910.256 705.483.076 

 Први датум отплате главнице 26.08.2014.   

 Последњи датум отплате главнице 26.08.2026.   

 Рата главнице за 2018. год. 869.658 EUR   

 Каматна стопа фиксна/варијабилна по 
траншама   
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Стање дуга 
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4.8 
CEB – Зајам за делимично 

финансирање изградње и опремања 

нове затворске установе у Панчеву 
 9.866.667 1.177.743.547 

 Први датум отплате главнице 10.12.2016.   

 Последњи датум отплате главнице 12.04.2032.   

 Рата главнице за 2018. год. 133.333 EUR   

 Каматна стопа фиксна по траншама   

4  Укупно:  69.879.592 8.341.240.350 
 EBRD    

5.1 EBRD – Коридор X  59.254.091 7.072.917.877 

 Први датум отплате главнице 09.09.2013.   

 Последњи датум отплате главнице 08.03.2024.   

 Рата главнице за 2018. год. 9.116.014 EUR   

 Каматна стопа 6М EURIBOR + 1,00%   

5.2 
EBRD – Пројекат рехабилитације 

путева и унапређења безбедности 

саобраћаја 
 19.593.336 2.338.776.131 

 Први датум отплате главнице 15.12.2016.   

 Последњи датум отплате главнице 15.06.2028.   

 Рата главнице за 2018. год. 1.781.212 EUR   

 Каматна стопа 6М EURIBOR + 1,00%   

5 Укупно:  78.847.427 9.411.694.008 
 Кредити страних влада    

6.1 
Влада Рускe Федерације – 

Финансирање буџетског дефицита 

1 
 72.156.206 8.612.990.500 

 Први датум отплате главнице 15.03.2012.   

 Последњи датум отплате главнице 15.12.2021.   

 Рата главнице за 2018. год. 20.000.000 USD   

 Каматна стопа 6М LIBOR USD + 
2,95%   

6.2 
Влада Републике Италије – Развој 

приватног сектора путем кредитне 

линије 
 13.854.167 1.653.715.053 

 Први датум отплате главнице 14.01.2011.   

 Последњи датум отплате главнице 14.07.2022.   

 Рата главнице за 2018. год. 2.770.833 EUR   
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 Каматна стопа 1,00% фиксна   

6.3 Влада Републике Италије – Развој 

малих и средњих предузећа 
 15.000.000 1.790.488.500 

 Први датум отплате главнице 16.03.2018.   

 Последњи датум отплате главнице 16.09.2024.   

 Рата главнице за 2018. год. 2.142.857 EUR   

 Каматна стопа 0,35% фиксна   

6.4 Export-Import Bank of China – 

Репрограмирани зајам 
 27.337.677 3.263.186.378 

 Први датум отплате главнице 21.07.2010.   

 Последњи датум отплате главнице 21.01.2021.   

 Рата главнице за 2018. год. 9.201.080 USD   

 Каматна стопа 6M LIBOR USD 
+1,30%   

6.5 Export-Import Bank of China – X 

RAY 
 17.360.366 2.072.235.660 

 Први датум отплате главнице 21.03.2014.   

 Последњи датум отплате главнице 21.09.2025.   

 Рата главнице за 2018. год. 17.075.000 CNY   

 Каматна стопа 3,00% фиксна   

6.6 Export-Import Bank of China – Мост 

Земун–Борча 
 156.739.315 18.709.329.363 

 Први датум отплате главнице 21.01.2016.   

 Последњи датум отплате главнице 21.01.2029.   

 Рата главнице за 2018. год. 16.055.556 USD   

 Каматна стопа 3,00% фиксна   

6.7 
Export-Import Bank of China – 

Пројекат изградње аутопута Е-763 

(Обреновац-Љиг) 
 168.889.698 20.159.670.778 

 Први датум отплате главнице 21.07.2019.   

 Последњи датум отплате главнице 21.01.2034.   

 Рата главнице за 2018. год. 0 USD   

 Каматна стопа 2,50% фиксна   

6.8 Oстале стране владе – 

Репрограмиране обавезе – Кувајт 
 271.101.717 32.360.300.466 

 Први датум отплате главнице 21.01.2015.   
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 Последњи датум отплате главнице 21.07.2034.   

 Рата главнице за 2018. год. 18.785.752 USD   

 Каматна стопа 1,50% фиксна   

6.9 Влада Републике Француске – 

NATIXIS 
 10.975.000 1.310.040.753 

 Први датум отплате главнице 30.06.2031.   

 Последњи датум отплате главнице 31.12.2054.   

 Рата главнице за 2018. год. 0 EUR   

 Каматна стопа 0,20% фиксна   

6.10 Либија – нерегулисани дуг СФРЈ  37.914.005 4.525.639.339 

 Први датум отплате главнице -   

 Последњи датум отплате главнице -   

 Рата главнице за 2018. год. -   

 Каматна стопа -   

6.11 Export-Import Bank of China – 

Пакет пројекат Костолац Б / I фаза 
 215.606.441 25.736.056.849 

 Први датум отплате главнице 21.01.2018.   

 Последњи датум отплате главнице 21.07.2027.   

 Рата главнице за 2018. год. 25.331.468 USD   

 Каматна стопа 3,00% фиксна   

6.12 

Влада Републике Азербејџан – 

изградња деоница Љиг–Бољковци, 

Бољковци–Таково и Таково–

Прељина аутопута Е-763 у 

Републици Србији 

 259.093.815 30.926.966.463 

 Први датум отплате главнице 23.11.2015.   

 Последњи датум отплате главнице 23.11.2027.   

 Рата главнице за 2018. год. 24.675.601 EUR   

 Каматна стопа 4,00% фиксна   

6.13 
Влада Рускe Федерације – 

Финансирање буџетског дефицита 

2 
 167.126.507 19.949.205.938 

 Први датум отплате главнице 15.03.2015.   

 Последњи датум отплате главнице 15.12.2022.   

 Рата главнице за 2018. год. 37.500.000 USD   
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 Каматна стопа 3,50% фиксна   

6.14 
Влада Руске Федерације – Државни 

извозни кредит Влади Републике 

Србије 
 252.076.779 30.089.371.619 

 Први датум отплате главнице 30.03.2019.   

 Последњи датум отплате главнице 30.12.2031.   

 Рата главнице за 2018. год. 0 USD   

 Каматна стопа 4,10% фиксна   

6.15 Влада Емирата Aбу Даби 

(Уједињени Арапски Емирати) 
 848.896.544 101.329.300.000 

 Први датум отплате главнице 14.02.2024.   

 Последњи датум отплате главнице 14.02.2024.   

 Рата главнице за 2018. год. 0 USD   

 Каматна стопа 2,00% фиксна   

6.16 Export-Import Bank of China – 

Пакет пројекат Костолац Б / II фаза 
 67.971.003 8.113.420.005 

 Први датум отплате главнице 21.01.2023.   

 Последњи датум отплате главнице 21.07.2035.   

 Рата главнице за 2018. год. 0 USD   

 Каматна стопа 2,50% фиксна   

6.17 Фонд за развој Абу Дабија за 

буџетску подршку 
 339.604.848 40.537.238.274 

 Први датум отплате главнице 05.10.2021   

 Последњи датум отплате главнице 05.04.2026   

 Рата главнице за 2018. год. 0 AED   

 Каматна стопа 2,25% фиксна   

6.18 
Export-Import Bank of China – 

Пројекат изградње аутопута Е-763 

(Сурчин–Обреновац) 
 33.721.378 4.025.182.578 

 Први датум отплате главнице 15.11.2022.   

 Последњи датум отплате главнице 15.05.2037.   

 Рата главнице за 2018. год. 0 USD   

 Каматна стопа 2,50% фиксна   

6 Укупно:  2.975.425.466 355.164.338.516 
 Остали страни кредитори    

7.1 EU 55 – Макроекономска помоћ  15.300.000 1.826.298.270 
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 Први датум отплате главнице 27.02.2014.   

 Последњи датум отплате главнице 04.05.2020.   

 Рата главнице за 2018. год. 9.900.000 EUR   

 Каматна стопа фиксна/варијабилна по 
траншама   

7.2 EU 200 – Макроекономска помоћ  66.667.000 7.957.766.455 

 Први датум отплате главнице 12.07.2017.   

 Последњи датум отплате главнице 12.07.2019.   

 Рата главнице за 2018. год. 33.333.000 EUR   

 Каматна стопа 3,382% фиксна   

7.3 Париски клуб  1.185.937.171 141.560.457.730 

 Први датум отплате главнице 22.09.2005.   

 Последњи датум отплате главнице 22.03.2041.   

 Рата главнице за 2018. год. 

42.299.878 EUR 

37.228.798 USD 

419.445 GBP 

8.899.586 CHF 

559.916.317 JPY 

4.627.376 DKK 

2.920.348 SEK 

4.678.569 NOK 

  

 Каматна стопа 

различита за сваку 

земљу чланицу 

Париског клуба 

  

7.4 Лондонски клуб  155.508.913 18.562.461.371 

 Први датум отплате главнице 01.05.2010.   

 Последњи датум отплате главнице 01.11.2024.   

 Рата главнице за 2018. год. 24.425.263 USD   

 Каматна стопа 
3,75% до 01.11.2009. 

6,75% до 01.11.2024. 
  

7.5 KfW – Рехабилитација локалног 

система грејања у Србији – фаза III 
 1.742.088 207.945.960 

 Први датум отплате главнице 24.03.2009.   
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 Последњи датум отплате главнице 09.12.2019.   

 Рата главнице за 2018. год. 986.561 EUR   

 Каматна стопа фиксна по траншама   

7.6 KfW – Рехабилитација локалног 

система грејања у Србији – фаза IV 
 21.137.869 2.523.140.786 

 Први датум отплате главнице 30.12.2015.   

 Последњи датум отплате главнице 30.12.2023.   

 Рата главнице за 2018. год. 5.294.000 EUR   

 Каматна стопа 2,50% фиксна   

7.7 
KfW – Водовод и рехабилитација у 

општинама средње величине у 

Србији 1  

– фаза II 

 14.057.301 1.677.962.381 

 Први датум отплате главнице 30.06.2013.   

 Последњи датум отплате главнице 30.12.2024.   

 Рата главнице за 2018. год. 2.117.613 EUR   

 Каматна стопа 6,17% фиксна   

7.8 
KfW – Водовод и рехабилитација у 

општинама средње величине у 

Србији 2  

– фаза II 

 8.995.895 1.073.803.064 

 Први датум отплате главнице 30.12.2014.   

 Последњи датум отплате главнице 30.12.2026.   

 Рата главнице за 2018. год. 1.400.000 EUR   

 Каматна стопа 3,49% фиксна   

7.9 

KfW – Финансирање мера 

енергетске ефикасности, 

пољопривреде и прехрамбене 

индустрије преко малих и средњих 

предузећа и физичких лица и 

општинске инфраструктуре преко 

општина и јавно-комуналних 

предузећа 

 34.093.091 4.069.552.481 

 Први датум отплате главнице 30.12.2014.   

 Последњи датум отплате главнице 30.12.2019.   

 Рата главнице за 2018. год. 13.637.970 EUR   

 Каматна стопа 3,20% фиксна   

7.10 KfW – Програм водоснабдевања и 

пречишћавања отпадних вода у 
 4.077.189 486.677.313 
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општинама средње величине у 

Србији III 
 Први датум отплате главнице 30.06.2016.   

 Последњи датум отплате главнице 30.12.2027.   

 Рата главнице за 2018. год 1.332.000 EUR   

 Каматна стопа 2,00% фиксна   

7.11 KfW – Пројекат енергетске 

ефикасности у јавним објектима 
 1.670.928 199.451.838 

 Први датум отплате главнице 30.12.2017.   

 Последњи датум отплате главнице 30.12.2026.   

 Рата главнице за 2018. год 175.887 EUR   

 Каматна стопа 2,10% фиксна   

7.12 MMФ – алокација средстава из 

специјалних права вучења 
 465.428.647 55.556.309.335 

 Први датум отплате главнице -   

 Последњи датум отплате главнице -   

 Рата главнице за 2018. год. -   

 Каматна стопа 
Каматна стопа за 
алокације ММФ-а 

мења се недељно 
  

7.13 Еуробонд 2021  1.697.793.088 202.658.600.000 

 Први датум отплате главнице 28.09.2021.   

 Последњи датум отплате главнице 28.09.2021.   

 Рата главнице за 2018. год. 0 USD   

 Каматна стопа 7,25% фиксна   

7.14 Еуробонд 2017  636.672.408 75.996.975.000 

 Први датум отплате главнице 21.11.2017.   

 Последњи датум отплате главнице 21.11.2017.   

 Рата главнице за 2018. год. 0 USD   

 Каматна стопа 5,25% фиксна   

7.15 Еуробонд 2020  1.273.344.816 151.993.950.000 

 Први датум отплате главнице 25.02.2020.   

 Последњи датум отплате главнице 25.02.2020.   

 Рата главнице за 2018. год. 0 USD   
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 Каматна стопа 4,875% фиксна   

7.16 Еуробонд 2018  848.896.544 101.329.300.000 

 Први датум отплате главнице 03.12.2018.   

 Последњи датум отплате главнице 03.12.2018.   

 Рата главнице за 2018. год. 1.000.000.000 USD   

 Каматна стопа 5,875% фиксна   

7 Укупно  6.431.322.948 767.680.651.984 
УКУПНО ДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ – СПОЉНИ ДУГ 13.098.453.806 1.563.508.726.961 
УКУПНО ДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ (спољни + унутрашњи дуг) 22.214.578.295 2.651.663.131.268 
II. ИНДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ:   

1. Индиректне обавезе – унутрашњи дуг    

Ред. 

број Назив дуга Услови Стање дуга у 

EUR 
Стање дуга у 

RSD 
1. 1 Обавезе према Banca Intesa AD 

Beograd – ЈП „Србијагас” 
 7.500.000 895.244.250 

 Први датум отплате главнице 27.07.2013.   

 Последњи датум отплате главнице 27.04.2018.   

 Рата главнице за 2018. год. 5.000.000 EUR   

 Каматна стопа 3М EURIBOR + 1,75%   

1. 2 Обавезе према Banca Intesa AD 

Beograd – ЈП „Србијагас” 
 18.000.000 2.148.586.200 

 Први датум отплате главнице 09.07.2013.   

 Последњи датум отплате главнице 09.04.2018.   

 Рата главнице за 2018. год. 12.000.000 EUR   

 Каматна стопа 3М EURIBOR + 1,75%   

1. 3 Обавезе према Banca Intesa AD 

Beograd – ЈП „Србијагас”* 
 15.750.000 1.880.012.925 

 Први датум отплате главнице 08.09.2014.   

 Последњи датум отплате главнице 06.06.2019.   

 Рата главнице за 2018. год. 9.000.000 EUR   

 Каматна стопа 3М EURIBOR + 2,25%   

1. 4 
Обавезе према Societe Generale 

Banka Srbija AD Beograd – ЈП 

„Србијагас”* 
 14.000.000 1.671.122.600 

 Први датум отплате главнице 08.09.2014.   

 Последњи датум отплате главнице 06.06.2019.   

 Рата главнице за 2018. год. 8.000.000 EUR   
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 Каматна стопа 3М EURIBOR + 2,25%   

1. 5 Обавезе према Erste Bank а.д. Нови 

Сад – ЈП „Србијагас”* 
 14.000.000 1.671.122.600 

 Први датум отплате главнице 06.09.2014.   

 Последњи датум отплате главнице 06.06.2019.   

 Рата главнице за 2018. год. 8.000.000 EUR   

 Каматна стопа 3М EURIBOR + 2,25%   

1. 6 
Обавезе према Комерцијалној 

банци а.д. Београд – ЈП 

„Србијагас”* 
 7.000.000 835.561.300 

 Први датум отплате главнице 08.09.2014.   

 Последњи датум отплате главнице 06.06.2019.   

 Рата главнице за 2018. год. 4.000.000 EUR   

 Каматна стопа 3М EURIBOR + 2,25%   

1. 7 Обавезе према Addiko bank а.d. 

Beograd – ЈП „Србијагас”* 
 12.250.000 1.462.232.275 

 Први датум отплате главнице 06.09.2014.   

 Последњи датум отплате главнице 06.06.2019.   

 Рата главнице за 2018. год. 7.000.000 EUR   

 Каматна стопа 3М EURIBOR + 2,25%   

1. 8 Обавезе према Unicredit Bank Srbija 

AD Beograd – ЈП „Србијагас”* 
 10.000.000 1.193.658.999 

 Први датум отплате главнице 06.06.2014.   

 Последњи датум отплате главнице 06.06.2019.   

 Рата главнице за 2018. год. 5.714.286 EUR   

 Каматна стопа 3М EURIBOR + 2,25%   

1.9 
Обавезе према Societe Generale 

Banka Srbija AD Beograd – ЈП 

„Србијагас” 
 625.000 74.603.688 

 Први датум отплате главнице 21.02.2014.   

 Последњи датум отплате главнице 21.11.2017.   

 Рата главнице за 2018. год. 0 EUR   

 Каматна стопа 3М EURIBOR + 1,75%   

1.10 Обавезе према Војвођанскoj банци 

а.д. Нови Сад – ЈП „Србијагас” 
 1.250.000 149.207.375 

 Први датум отплате главнице 27.02.2014.   



Ред. 

број Назив дуга Услови Стање дуга 
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Стање дуга 
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 Последњи датум отплате главнице 27.11.2017.   

 Рата главнице за 2018. год. 0 EUR   

 Каматна стопа 3М EURIBOR + 1,75%   

1.11 Обавезе према Sberbank Srbija a.d. 

Beograd – ЈП „Србијагас” 
 4.375.000 522.225.813 

 Први датум отплате главнице 28.02.2014.   

 Последњи датум отплате главнице 28.11.2017.   

 Рата главнице за 2018. год. 0 EUR   

 Каматна стопа 3М EURIBOR + 1,75%   

1.12 Обавезе према OTP banka Srbija 

a.d. Novi Sad – ЈП „Србијагас” 
 625.000 74.603.688 

 Први датум отплате главнице 28.02.2014.   

 Последњи датум отплате главнице 30.11.2017.   

 Рата главнице за 2018. год. 0 EUR   

 Каматна стопа 3М EURIBOR + 1,75%   

1.13 Обавезе према Unicredit Bank Srbija 

AD Beograd – ЈП „Србијагас” 
 2.500.000 298.414.750 

 Први датум отплате главнице 05.05.2014.   

 Последњи датум отплате главнице 31.01.2018.   

 Рата главнице за 2018. год. 1.250.000 EUR   

 Каматна стопа 3М EURIBOR + 1,75%   

1.14 Обавезе према Војвођанскoj банци 

а.д. Нови Сад – ЈП „Србијагас” 
 2.500.000 298.414.750 

 Први датум отплате главнице 01.05.2014.   

 Последњи датум отплате главнице 01.02.2018.   

 Рата главнице за 2018. год. 1.250.000 EUR   

 Каматна стопа 3М EURIBOR + 1,75%   

1.15 Обавезе према Banca Intesa AD 

Beograd – ЈП „Србијагас” 
 8.988.316 1.072.898.469 

 Први датум отплате главнице 29.12.2015.   

 Последњи датум отплате главнице 27.12.2019.   

 Рата главнице за 2018. год. 4.705.882 USD   

 Каматна стопа 3М LIBOR USD + 
2,00%   

1.16 Обавезе према Banca Intesa AD 

Beograd – ЈП „Србијагас” 
 13.482.475 1.609.347.708 
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 Први датум отплате главнице 29.12.2015.   

 Последњи датум отплате главнице 27.12.2019.   

 Рата главнице за 2018. год. 7.058.824 USD   

 Каматна стопа 3М LIBOR USD + 
2,00%   

1.17 Обавезе према Banca Intesa AD 

Beograd – ЈП „Србијагас” 
 8.988.316 1.072.898.469 

 Први датум отплате главнице 29.12.2015.   

 Последњи датум отплате главнице 27.12.2019.   

 Рата главнице за 2018. год. 4.705.882 USD   

 Каматна стопа 3М LIBOR USD + 
2,00%   

1.18 Обавезе према OTP banka Srbija 

a.d. Novi Sad – ЈП „Србијагас” 
 8.988.316 1.072.898.469 

 Први датум отплате главнице 29.12.2015.   

 Последњи датум отплате главнице 29.12.2019.   

 Рата главнице за 2018. год. 4.705.882 USD   

 Каматна стопа 3М LIBOR USD + 
2,00%   

1.19 Обавезе према Unicredit Bank Srbija 

AD Beograd – ЈП „Србијагас” 
 14.980.527 1.788.164.126 

 Први датум отплате главнице 25.02.2016.   

 Последњи датум отплате главнице 25.02.2020.   

 Рата главнице за 2018. год. 7.058.824 USD   

 Каматна стопа 3М LIBOR USD + 
2,00%   

1.20 Обавезе према Unicredit Bank Srbija 

AD Beograd – ЈП „Србијагас” 
 21.971.440 2.622.640.704 

 Први датум отплате главнице 27.05.2016.   

 Последњи датум отплате главнице 27.05.2020.   

 Рата главнице за 2018. год. 9.411.765 USD   

 Каматна стопа 3М LIBOR USD + 
2,00%   

1.21 Обавезе према AIK banka a.d. Niš – 

ЈП „Србијагас” 
 10.985.720 1.311.320.352 

 Први датум отплате главнице 08.06.2016.   

 Последњи датум отплате главнице 08.06.2020.   
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Стање дуга 
у RSD 

 Рата главнице за 2018. год. 4.705.882 USD   

 Каматна стопа 3М LIBOR USD + 
2,00%   

1.22 
Обавезе према Societe Generale 

Banka Srbija AD Beograd – ЈП 

„Србијагас” 
 20.000.000 2.387.318.000 

 Први датум отплате главнице 24.05.2019.   

 Последњи датум отплате главнице 24.02.2022.   

 Рата главнице за 2018. год. 0 EUR   

 Каматна стопа 3М EURIBOR + 2,09%   

1. 23 
Обавезе према Unicredit Bank Srbija 

AD Beograd – Air SERBIA a.d. 

Beograd 
 4.615.385 550.919.556 

 Први датум отплате главнице 13.12.2012.   

 Последњи датум отплате главнице 13.12.2018.   

 Рата главнице за 2018. год. 3.076.923 EUR   

 Каматна стопа 3М EURIBOR + 1,95%   

1. 24 
Обавезе према Societe Generale 

Banka Srbija AD Beograd – Air 

SERBIA a.d. Beograd 
 4.615.385 550.919.558 

 Први датум отплате главнице 13.12.2012.   

 Последњи датум отплате главнице 13.12.2018.   

 Рата главнице за 2018. год. 3.076.923 EUR   

 Каматна стопа 3М EURIBOR + 1,95%   

1. 25 
Обавезе према Unicredit Bank Srbija 

AD Beograd – Air SERBIA a.d. 

Beograd 
 1.096.154 130.843.385 

 Први датум отплате главнице 17.12.2012.   

 Последњи датум отплате главнице 15.12.2018.   

 Рата главнице за 2018. год. 730.769 EUR   

 Каматна стопа 3М EURIBOR + 1,95%   

1. 26 
Обавезе према Societe Generale 

Banka Srbija AD Beograd – Air 

SERBIA a.d. Beograd 
 1.096.154 130.843.385 

 Први датум отплате главнице 17.12.2012.   

 Последњи датум отплате главнице 15.12.2018.   

 Рата главнице за 2018. год. 730.769 EUR   
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у EUR 
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 Каматна стопа 3М EURIBOR + 1,95%   

1. 27 
Обавезе према Unicredit Bank Srbija 

AD Beograd – Air SERBIA a.d. 

Beograd 
 230.769 27.545.982 

 Први датум отплате главнице 27.12.2012.   

 Последњи датум отплате главнице 27.12.2018.   

 Рата главнице за 2018. год. 153.846 EUR   

 Каматна стопа 3М EURIBOR + 1,95%   

1. 28 
Обавезе према Societe Generale 

Banka Srbija AD Beograd – Air 

SERBIA a.d. Beograd 
 230.769 27.545.982 

 Први датум отплате главнице 27.12.2012.   

 Последњи датум отплате главнице 27.12.2018.   

 Рата главнице за 2018. год. 153.846 EUR   

 Каматна стопа 3М EURIBOR + 1,95%   

1. 29 
Обавезе према Unicredit Bank Srbija 

AD Beograd – „Галеника” а.д. –

Рефинансирање постојећег дуга 

према банкама* 

 9.000.000 1.074.293.100 

 Први датум отплате главнице 20.04.2014.   

 Последњи датум отплате главнице 20.03.2019.   

 Рата главнице за 2018. год.. 6.000.000 EUR   

 Каматна стопа 3М EURIBOR + 2,25%   

1.30 

Обавезе према Комерцијалној 

банци а.д. Београд – „Галеника” а.д. 

–Рефинансирање постојећег дуга 

према банкама и измирења дуга 

према добављачима* 

 5.000.000 596.829.500 

 Први датум отплате главнице 01.04.2015.   

 Последњи датум отплате главнице 01.01.2020.   

 Рата главнице за 2018. год. 2.000.000 EUR   

 Каматна стопа 3М EURIBOR + 2,25%   

1.31 

Обавезе према Комерцијалној 

банци а.д. Београд – „Галеника” а.д. 

–Рефинансирање постојећег дуга 

према банкама и измирења дуга 

према добављачима* 

 1.250.000 149.207.375 

 Први датум отплате главнице 01.04.2015.   

 Последњи датум отплате главнице 01.01.2020.   



Ред. 
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 Рата главнице за 2018. год. 500.000 EUR   

 Каматна стопа 3М EURIBOR + 2,25%   

1.32 
Обавезе према Banca Intesa AD 

Beograd – Air SERBIA a.d. Beograd 

–Одржавање текуће ликвидности* 
 5.000.000 596.829.500 

 Први датум отплате главнице 20.07.2015.   

 Последњи датум отплате главнице 20.12.2019.   

 Рата главнице за 2018. год. 2.222.222 EUR   

 Каматна стопа 3М EURIBOR + 2,25%   

1.33 
Обавезе према Unicredit Bank Srbija 

AD Beograd – „ЈАТ техника” д.о.о. –

Финансирање реализације пројекта 

изградње Хангара 2 

 4.300.000 513.273.370 

 Први датум отплате главнице 20.05.2015.   

 Последњи датум отплате главнице 20.02.2023.   

 Рата главнице за 2018. год. 600.000 EUR   

 Каматна стопа 1М EURIBOR + 3,35%   

1 УКУПНО ИНДИРЕКТНЕ 

ОБАВЕЗЕ – УНУТРАШЊИ ДУГ 
 255.194.726 30.461.548.203 

 II Индиректне обавезе – спољни дуг    

Ред. 

број Назив дуга Услови Стање дуга у 
EUR 

Стање дуга у 
RSD 

1.1 
EBRD – ЈП „Електропривреда 

Србије” – Хитна реконструкција 

енергетског сектора 2 
 6.061.900 723.584.131 

 Први датум отплате главнице 07.03.2008.   

 Последњи датум отплате главнице 07.09.2018.   

 Рата главнице за 2018. год. 6.061.900 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00%   

1.2 
EBRD – Град Суботица – 

Реконструкција и модернизација 

градске мреже за отпадне воде 
 2.035.562 242.976.652 

 Први датум отплате главнице 17.06.2008.   

 Последњи датум отплате главнице 17.12.2019.   

 Рата главнице за 2018. год. 814.225 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00%   

1.3 
EBRD – ЈП „Путеви Србије” – 

Аутопут Београд – Нови Сад и мост 

код Бешке 
 18.130.525 2.164.166.395 
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 Први датум отплате главнице 17.07.2009.   

 Последњи датум отплате главнице 17.01.2020.   

 Рата главнице за 2018. год. 7.252.210EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00%   

1.4 EBRD – ЈП „Путеви Србије” – 

Обилазница око Београда 
 43.969.495 5.248.458.396 

 Први датум отплате главнице 17.01.2012.   

 Последњи датум отплате главнице 17.07.2023.   

 Рата главнице за 2018. год. 7.276.730 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00%   

1.5 EBRD – АД „Железнице Србије” – 

Возна средства 
 19.468.943 2.323.927.935 

 Први датум отплате главнице 24.08.2010.   

 Последњи датум отплате главнице 24.02.2021.   

 Рата главнице за 2018. год. 5.562.555 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00%   

1.6 
EBRD – АД „Железнице Србије” – 

Возна средства – вишеделне 

електромоторне гарнитуре 
 69.710.353 8.321.038.973 

 Први датум отплате главнице 09.09.2013.   

 Последњи датум отплате главнице 08.03.2024.   

 Рата главнице за 2018. год. 10.724.670 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00%   

1.7 
EBRD – ЈП „Електропривреда 

Србије” – Набавка и уградња 

електронских бројила 
 3.055.390 364.709.383 

 Први датум отплате главнице 02.09.2013.   

 Последњи датум отплате главнице 02.03.2022.   

 Рата главнице за 2018. год. 678.976 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00%   

1.8 

EBRD – ЈП „Србијагас” – 

Рефинансирање краткорочних 

зајмова, одржавање и побољшање 

мреже и изградња подземног 

складишта гаса 

 26.315.789 3.141.207.890 

 Први датум отплате главнице 30.04.2013.   

 Последњи датум отплате главнице 30.04.2022.   
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 Рата главнице за 2018. год. 5.263.158 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00%   

1.9 
EBRD – ЈП „Електропривреда 

Србије” – Пројекат за мале 

хидроелектране 
 4.066.936 485.453.482 

 Први датум отплате главнице 30.04.2015.   

 Последњи датум отплате главнице 31.10.2023.   

 Рата главнице за 2018. год. 625.682 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00%   

1.10 EBRD – АД „Железнице Србије” – 

Коридор X 
 23.556.241 2.811.811.951 

 Први датум отплате главнице 12.05.2014.   

 Последњи датум отплате главнице 12.05.2025.   

 Рата главнице за 2018. год. 2.944.530 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00%   

1.11 EBRD – ЈП „Електропривреда 

Србије” – Пројекат за Колубару 
 56.974.121 6.800.767.257 

 Први датум отплате главнице 02.02.2015.   

 Последњи датум отплате главнице 31.01.2023.   

 Рата главнице за 2018. год. 10.358.931 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00%   

1.12 
EBRD – АД „Инфраструктура 

Железнице Србије” – Пројекат 

рехабилитације и модернизација 

мреже пруга на Коридору X 

 10.639.395 1.269.980.978 

 Први датум отплате главнице 10.02.2015.   

 Последњи датум отплате главнице 10.08.2026.   

 Рата главнице за 2018. год. 1.182.155 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00%   

1.13 
EBRD – АД „Србија Воз” – Ремонт 

и модернизација пет 

електромоторних гарнитура 
 0 0 

 Први датум отплате главнице 10.02.2015.   

 Последњи датум отплате главнице 10.08.2026.   

 Рата главнице за 2018. год. 0 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00%   
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1.14 
EBRD – Град Суботица – Пројекат 

унапређења водних система у 

Суботици 
 4.500.262 537.177.826 

 Први датум отплате главнице 27.01.2016.   

 Последњи датум отплате главнице 27.07.2024.   

 Рата главнице за 2018. год. 642.895 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00%   

1.15 
EBRD – ЈП Емисиона техника и 

везе – Прелазак са аналогног на 

дигитални сигнал 
 15.612.675 1.863.620.960 

 Први датум отплате главнице 05.12.2016.   

 Последњи датум отплате главнице 05.06.2024.   

 Рата главнице за 2018. год. 2.230.382 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00%   

1.16 EBRD – Пројекат реструктурирања 

ЕПС-а 
 192.592.593 22.988.988.148 

 Први датум отплате главнице 15.06.2017.   

 Последњи датум отплате главнице 15.06.2030.   

 Рата главнице за 2018. год. 14.814.815 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00%   

1.17 
EBRD – Агенција за осигурање 

депозита – Пројекат подршке 

Агенцији за осигурање депозита 
 0 0 

 Први датум отплате главнице -   

 Последњи датум отплате главнице -   

 Рата главнице за 2018. год. 0 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00%   

1 Укупно  496.690.180 59.287.870.357 
 EIB    

2.1 
EIB – АД „Железнице Србије” – 

Обнова железничке 

инфраструктуре 
 27.753.763 3.312.852.943 

 Први датум отплате главнице 13.12.2007.   

 Последњи датум отплате главнице 15.07.2025.   

 Рата главнице за 2018. год. 4.627.957 EUR   

 Каматна стопа фиксна по траншама   

2.2 EIB – ЈП „Путеви Србије” – 

Рехабилитација постојећих путева 
 48.913.333 5.838.584.049 
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 Први датум отплате главнице 15.02.2009.   

 Последњи датум отплате главнице 15.08.2026.   

 Рата главнице за 2018. год. 6.333.333 EUR   

 Каматна стопа фиксна по траншама   

2.3 
EIB – АД „Електромрежа Србије” – 

Реконструкција енергетског 

система 
 16.725.278 1.996.427.885 

 Први датум отплате главнице 10.11.2011.   

 Последњи датум отплате главнице 10.11.2028.   

 Рата главнице за 2018. год. 1.684.807 EUR   

 Каматна стопа фиксна по траншама   

2.4 EIB – Град Београд – Обнова 

београдског језгра 
 65.087.358 7.769.211.053 

 Први датум отплате главнице 10.08.2010.   

 Последњи датум отплате главнице 10.09.2032.   

 Рата главнице за 2018. год. 5.767.587 EUR   

 Каматна стопа фикснапо траншама   

2.5 EIB – ЈП „Путеви Србије” – Хитна 

санација саобраћаја 
 12.348.387 1.473.976.335 

 Први датум отплате главнице 05.07.2007.   

 Последњи датум отплате главнице 15.08.2023.   

 Рата главнице за 2018. год. 2.445.161 EUR   

 Каматна стопа фиксна по траншама   

2.6 EIB – Аеродром „Никола Тесла” – 

Хитна санација саобраћаја 
 5.983.266 714.197.951 

 Први датум отплате главнице 05.12.2007.   

 Последњи датум отплате главнице 20.12.2025.   

 Рата главнице за 2018. год. 831.048 EUR   

 Каматна стопа фикснапо траншама   

2.7 
EIB – ЈП „Електропривреда 

Србије” – Уређаји за енергетски 

систем 
 13.226.667 1.578.812.963 

 Први датум отплате главнице 09.12.2010.   

 Последњи датум отплате главнице 09.12.2027.   

 Рата главнице за 2018. год. 1.466.667 EUR   



Ред. 

број Назив дуга Услови Стање дуга 
у EUR 

Стање дуга 
у RSD 

 Каматна стопа фиксна по траншама   

2.8 EIB – ЈП „Путеви Србије” – 

Пројекат европских путева Б 
 106.732.222 12.740.187.764 

 Први датум отплате главнице 15.02.2011.   

 Последњи датум отплате главнице 15.02.2038.   

 Рата главнице за 2018. год. 5.125.556 EUR   

 Каматна стопа фиксна по траншама   

2.9 EIB – Град Нови Сад – Хитна 

обнова система водоснабдевања 
 14.697.800 1.754.416.148 

 Први датум отплате главнице 20.08.2017.   

 Последњи датум отплате главнице 20.08.2033.   

 Рата главнице за 2018. год. 604.400 EUR   

 Каматна стопа фиксна по траншама   

2.10 EIB – Агенција за контролу летења 

Србије и Црне Горе д.о.о. 
 12.103.467 1.444.741.255 

 Први датум отплате главнице 21.12.2010.   

 Последњи датум отплате главнице 02.07.2022.   

 Рата главнице за 2018. год. 4.035.301 EUR   

 Каматна стопа фиксна по траншама   

2.11 EIB – АД „Железнице Србије” – 

Пројекат обнове железницa II 
 67.923.589 8.107.760.320 

 Први датум отплате главнице 18.06.2014.   

 Последњи датум отплате главнице 06.07.2037.   

 Рата главнице за 2018. год. 2.880.000 EUR   

 Каматна стопа 
фиксна/варијабилна 

по траншама 
  

2.12 EIB – ЈП „Путеви Србије” – 

Рехабилитација моста Газела 
 28.766.667 3.433.759.057 

 Први датум отплате главнице 16.08.2015.   

 Последњи датум отплате главнице 16.02.2031.   

 Рата главнице за 2018. год. 2.200.000 EUR   

 Каматна стопа фиксна по траншама   

2.13 
EIB – ЈП „Путеви Србије” – 

Рехабилитација путева и мостова 

Б2 
 29.700.000 3.545.167.230 

 Први датум отплате главнице 16.02.2015.   



Ред. 

број Назив дуга Услови Стање дуга 
у EUR 

Стање дуга 
у RSD 

 Последњи датум отплате главнице 16.02.2033.   

 Рата главнице за 2018. год. 2.100.000 EUR   

 Каматна стопа фиксна по траншама   

2.14 EIB – ЈП „Путеви Србије” – 

Обилазница око Београда 
 43.650.000 5.210.321.535 

 Први датум отплате главнице 16.08.2017.   

 Последњи датум отплате главнице 16.08.2040.   

 Рата главнице за 2018. год. 875.000 EUR   

 Каматна стопа фиксна по траншама   

2.15 
EIB – „FIAT аутомобили 

Србија” д.о.о. – Компакт 

аутомобили 1 
 55.416.667 6.614.860.293 

 Први датум отплате главнице 31.12.2013.   

 Последњи датум отплате главнице 31.12.2019.   

 Рата главнице за 2018. год. 25.000.000 EUR   

 Каматна стопа 6М EURIBOR + маржа   

2.16 
EIB – „FIAT аутомобили 

Србија” д.о.о. – Компакт 

аутомобили 2 
 25.000.000 2.984.147.500 

 Први датум отплате главнице 31.12.2013.   

 Последњи датум отплате главнице 13.06.2021.   

 Рата главнице за 2018. год. 6.250.000 EUR   

 Каматна стопа 6М EURIBOR + 0,50%   

2.17 
EIB – АД „Електромрежа Србије”: 

Пројекат унапређења 

електромреже JП ЕМС 
 21.697.009 2.589.882.983 

 Први датум отплате главнице 15.04.2016.   

 Последњи датум отплате главнице 15.04.2034.   

 Рата главнице за 2018. год. 734.304 EUR   

 Каматна стопа фиксна по траншама   

2.18 EIB – ЈП „Путеви Србије” – 

Обилазница око Београда Б 
 35.000.000 4.177.806.500 

 Први датум отплате главнице 16.02.2019.   

 Последњи датум отплате главнице 16.02.2042.   

 Рата главнице за 2018. год. 0 EUR   

 Каматна стопа фиксна по траншама   



Ред. 

број Назив дуга Услови Стање дуга 
у EUR 

Стање дуга 
у RSD 

2.19 EIB – Град Београд – Мост на Сави 

А 
 66.094.361 7.889.412.926 

 Први датум отплате главнице 15.10.2015.   

 Последњи датум отплате главнице 15.04.2037.   

 Рата главнице за 2018. год. 3.414.634 EUR   

 Каматна стопа 
фиксна/варијабилна 

по траншама 
  

2.20 EIB – Град Београд – Мост на Сави 

Б 
 87.352.865 10.426.953.364 

 Први датум отплате главнице 15.04.2017.   

 Последњи датум отплате главнице 15.04.2042.   

 Рата главнице за 2018. год. 2.977.644 EUR   

 Каматна стопа фиксна по траншама   

2 Укупно  784.172.699 93.603.480.054 
 KfW    

3.1 
KfW 3 – ЈП „Електропривреда 

Србије” – Рехабилитација ХЕ 

Бајина Башта 
 9.000.000 1.074.293.100 

 Први датум отплате главнице 30.12.2010.   

 Последњи датум отплате главнице 30.06.2020.   

 Рата главнице за 2018. год. 3.000.000 EUR   

 Каматна стопа 0,75% фиксна   

3.2 
KfW 4 – ЈП „Електропривреда 

Србије” – Мере заштите животне 

средине у термоелектранама на 

лигнит 

 11.122.753 1.327.677.378 

 Први датум отплате главнице 30.06.2013.   

 Последњи датум отплате главнице 30.12.2019.   

 Рата главнице за 2018. год. 5.142.858 EUR   

 Каматна стопа KfW стопа + 1,75%   

3.3 
KfW 5 – ЈП „Електропривреда 

Србије” – Ревитализација ХЕ 

Зворник 
 32.466.860 3.875.435.956 

 Први датум отплате главнице 30.12.2018.   

 Последњи датум отплате главнице 30.06.2025.   

 Рата главнице за 2018. год. 2.328.228 EUR   

 Каматна стопа KfW стопа + 0,50%   



Ред. 

број Назив дуга Услови Стање дуга 
у EUR 

Стање дуга 
у RSD 

3.4 

KfW 6 – ЈП „Електропривреда 

Србије” – Пројекат енергетске 

ефикасности путем еколошког 

управљања квалитетом угља у РБ 

Колубара 

 25.782.067 3.077.499.580 

 Први датум отплате главнице 30.12.2015.   

 Последњи датум отплате главнице 30.12.2024.   

 Рата главнице за 2018. год. 3.437.609 EUR   

 Каматна стопа KfW стопа + 1,15%   

3.5 
KfW 7 – ЈП „Електропривреда 

Србије” – Модернизација система 

за отпепељивање ТЕ Никола Тесла 

A 

 0 0 

 Први датум отплате главнице 30.06.2022.   

 Последњи датум отплате главнице 30.12.2028.   

 Рата главнице за 2018. год. 0 EUR   

 Каматна стопа 0,80% фиксна   

3.6 

KfW – АД „Електромрежа 

Србије” – Регионални програм за 

енергетску ефикасност у преносном 

систему 

 0 0 

 Први датум отплате главнице 30.06.2020.   

 Последњи датум отплате главнице 30.06.2029.   

 Рата главнице за 2018. год. 0 EUR   

 Каматна стопа 0,80% фиксна   

3 Укупно  78.371.680 9.354.906.014 
 ЕУРОФИМА    

4.1 Еурофима 2771 – AД „Железнице 

Србије” 
 37.574.292 4.485.089.200 

 Први датум отплате главнице 11.08.2020.   

 Последњи датум отплате главнице 05.10.2022.   

 Рата главнице за 2018. год. 0 CHF   

 Каматна стопа фиксна по траншама   

4.2 Еурофима 2666 – AД „Железнице 

Србије” 
 7.864.387 938.739.600 

 Први датум отплате главнице 10.10.2017.   

 Последњи датум отплате главнице 10.10.2017.   

 Рата главнице за 2018. год. 0 CHF   



Ред. 

број Назив дуга Услови Стање дуга 
у EUR 

Стање дуга 
у RSD 

 Каматна стопа 3,07% фиксна   

4 Укупно  45.438.679 5.423.828.800 
 Остали кредитори    

5.1 
Влада Пољске – ЈП 

„Електропривреда Србије” – 

Обнова електропривреде Србије 
 10.877.251 1.298.372.884 

 Први датум отплате главнице 15.12.2005.   

 Последњи датум отплате главнице 15.06.2024.   

 Рата главнице за 2018. год. 3.369.988 USD   

 Каматна стопа 0,75% фиксна   

5.2 

IDA–4090–YF – JП 

„Електропривреда Србије” – 

Програм енергетске заједнице 

Југоисточне Европе – Пројекат за 

Србију 

 10.604.917 1.265.865.451 

 Први датум отплате главнице 15.09.2015.   

 Последњи датум отплате главнице 15.03.2025.   

 Рата главнице за 2018. год. 1.179.885 SDR   

 Каматна стопа 0,75 % трошкови 
сервисирања   

5.3 
IDA–4090–YF – АД „Електромрежа 

Србије” – Програм енергетске 

заједнице Југоисточне Европе – 

Пројекат за Србију 

 1.327.061 158.405.869 

 Први датум отплате главнице 15.09.2015.   

 Последњи датум отплате главнице 15.03.2025.   

 Рата главнице за 2018. год. 147.647 SDR   

 Каматна стопа 0,75% трошкови 
сервисирања   

5.4 Export Development Canada – РТБ 

Бор – компонента 1 
 56.277.292 6.717.589.668 

 Први датум отплате главнице 15.09.2015.   

 Последњи датум отплате главнице 15.06.2020.   

 Рата главнице за 2018. год. 19.285.716 USD   

 Каматна стопа 6M LIBOR USD + 
3,11%   

5.5 Export Development Canada – РТБ 

Бор – компонента 2 
 36.011.902 4.298.593.093 

 Први датум отплате главнице 15.09.2015.   



Ред. 

број Назив дуга Услови Стање дуга 
у EUR 

Стање дуга 
у RSD 

 Последњи датум отплате главнице 15.06.2020.   

 Рата главнице за 2018. год. 10.476.192 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 3,11%   

5.6 

Давање гаранције Републике 

Србије за обавезе ЈП 

„Југоимпорт” – СДПР по основу 

извозног посла са Министарством 

одбране НДР Алжир 

 19.045.898 2.273.430.732 

 Први датум отплате главнице -   

 Последњи датум отплате главнице -   

 Рата главнице за 2018. год. -   

 Каматна стопа -   

5.7 
JICA – ЈП „Електропривреда 

Србије” – Пројекат за изградњу 

постројења за одсумпоравање за ТЕ 

„Никола Тесла” 

 3.983.838 475.534.353 

 Први датум отплате главнице 20.11.2016.   

 Последњи датум отплате главнице 20.11.2026.   

 Рата главнице за 2018. год. 111.790.000 JPY   

 Каматна стопа 0,60% и 0,01%   

5.8 Обавезе према Credit Suisse AG – 

London Branch – ЈП „Србијагас” 
 12.500.000 1.492.073.750 

 Први датум отплате главнице 19.05.2014.   

 Последњи датум отплате главнице 19.02.2018.   

 Рата главнице за 2018. год. 6.250.000 EUR   

 Каматна стопа 3M EURIBOR + 5,95%   

5.9 Обавезе прeма NBG Bank Malta 

LTD – ЈП „Србијагас” 
 8.988.316 1.072.898.469 

 Први датум отплате главнице 29.12.2015.   

 Последњи датум отплате главнице 29.12.2019.   

 Рата главнице за 2018. год. 4.705.882 USD   

 Каматна стопа 3М LIBOR USD + 
2,00%   

5.10 
Кувајтски фонд за арапски 

економски развој – AД „Железнице 

Србије” – Пројекат железничка 
станица Београд центар 

 24.717.699 2.950.450.386 

 Први датум отплате главнице 01.02.2018.   



Ред. 

број Назив дуга Услови Стање дуга 
у EUR 

Стање дуга 
у RSD 

 Последњи датум отплате главнице 01.08.2031.   

 Рата главнице за 2018. год. 628.712 KWD   

 Каматна стопа 
3,00 % + 0,50% 
административни 
трошкови 

  

5 Укупно остали кредитори  184.334.174 22.003.214.655 
 УКУПНО ИНДИРЕКТНЕ 

ОБАВЕЗЕ – СПОЉНИ ДУГ 
 1.589.007.412 189.673.299.880 

 УКУПНО ИНДИРЕКТНЕ 

ОБАВЕЗЕ (спољни + унутрашњи) 
 1.844.202.138 220.134.848.083 

 УКУПНО УНУТРАШЊИ ДУГ 

(директне + индиректне обавезе)  
 9.371.319.215 1.118.615.952.510 

 УКУПНО СПОЉНИ ДУГ 

(директне + индиректне обавезе)  
 14.687.461.218 1.753.182.026.841 

 УКУПНО СТАЊЕ ДУГА  24.058.780.433 2.871.797.979.351 
* Услови примењени од 1. новембра 2017. године. 

Члан 4. 
Средства за суфинансирање и предфинансирање пројеката у оквиру Инструмента за 

претприступну помоћ Европске уније у 2018. години утврђена су у Посебном делу овог закона и 
односе се на следеће пројекте: 

ИПА година Назив пројекта Назив корисника суфинансирање/ 
предфинансирање 

Средства 
Европске 
уније 

ИПА 2008 
прва 
компонента 

ИПА 2008 – Подршка 
увођењу 
децентрализованог 
система управљања 
фондовима ЕУ 

МИНИСТАРСТВО 
ФИНАНСИЈА 102.760.000   

ИПА 2008 
прва 
компонента 
укупно 

    102.760.000   

ИПА 2010 
прва 
компонента 

ИПА 2010 – Јачање 
система тржишног 
надзора прехрамбених 
и непрехрамбених 
производа у 
Републици Србији 

МИНИСТАРСТВО 
ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

4.320.000   

ИПА 2010 – Развој 
служби палијативног 
збрињавања у 
Републици Србији 

МИНИСТАРСТВО 
ЗДРАВЉА 5.000.000   



ИПА година Назив пројекта Назив корисника суфинансирање/ 
предфинансирање 

Средства 
Европске 
уније 

ИПА 2010 – Подршка 
општинама у 
Републици Србији у 
припреми и 
спровођењу 
инфраструктурних 
пројеката (МИСП 
2010) 

МИНИСТАРСТВО 
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

80.139.000   

ИПА 2010 
прва 
компонента 
укупно 

    89.459.000   

ИПА 2013 

ИПА 2013 – 
Пољопривреда и 
рурални развој 

УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ 3.108.000 49.219.000 

ИПА 2013 – 
Енергетски сектор 

МИНИСТАРСТВО 
РУДАРСТВА И 
ЕНЕРГЕТИКЕ 

4.921.000 44.326.000 

ИПА 2013 – Подршка 
за модернизацију 
управе царина и 
унапређење 
управљања границом 

УПРАВА ЦАРИНА 46.395.000 277.884.000 

ИПА 2013 – Сектор 
правосуђа 

ВИСОКИ САВЕТ 
СУДСТВА 1.464.000 23.180.000 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА 
ЉУДСКА И МАЊИНСКА 
ПРАВА 

1.475.000 23.354.000 

ПРАВОСУДНА 
АКАДЕМИЈА 13.611.000 111.358.000 

УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА 45.084.000 195.784.000 

ИПА 2013 – Реформа 
јавне управе 

МИНИСТАРСТВО 
ФИНАНСИЈА 5.971.000 209.704.000 

УПРАВА ЗА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ 19.996.000 163.596.000 

ИПА 2013 – 
Превенција и борба 
против корупције 

АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ 
ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ 7.499.000 118.727.000 

ИПА 2013 – Животна 
средина и климатске 
промене 

МИНИСТАРСТВО 
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

3.368.000 23.741.000 



ИПА година Назив пројекта Назив корисника суфинансирање/ 
предфинансирање 

Средства 
Европске 
уније 

МИНИСТАРСТВО 
РУДАРСТВА И 
ЕНЕРГЕТИКЕ 

5.639.000 46.127.000 

РЕПУБЛИЧКА 
ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ 63.197.000 392.210.000 

ИПА 2013 – Сектор 
саобраћаја 

ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДНЕ 
ПУТЕВЕ 79.285.000 443.503.000 

ИПА 2013 – Сектор 
унутрашњих послова 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА 
КОСОВО И МЕТОХИЈУ 35.089.000 287.087.000 

КОМЕСАРИЈАТ ЗА 
ИЗБЕГЛИЦЕ И 
МИГРАЦИЈЕ 

732.000 11.590.000 

МИНИСТАРСТВО 
УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА 

28.715.000 192.956.000 

ИПА 2013 – Развој 
приватног сектора 

МИНИСТАРСТВО 
ПРИВРЕДЕ 43.035.000 352.101.000 

МИНИСТАРСТВО 
ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И 
ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

36.411.000 84.514.000 

ИПА 2013 – Подршка 
европским 
интеграцијама и 
припрема пројеката за 
2014–2020 

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА 
ИНСТИТУЦИЈА 380.000 6.017.000 

МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

1.416.000 11.575.000 

МИНИСТАРСТВО ЗА 
ЕВРОПСКЕ 
ИНТЕГРАЦИЈЕ 

41.201.000 371.184.000 

МИНИСТАРСТВО 
ЗДРАВЉА 1.418.000 11.600.000 

МИНИСТАРСТВО 
ПОЉОПРИВРЕДЕ, 
ШУМАРСТВА И 
ВОДОПРИВРЕДЕ 

388.000 6.126.000 

МИНИСТАРСТВО 
УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА 

693.000 5.668.000 

УПРАВА ЗА АГРАРНА 
ПЛАЋАЊА 10.939.000 94.731.000 



ИПА година Назив пројекта Назив корисника суфинансирање/ 
предфинансирање 

Средства 
Европске 
уније 

УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ 
БИЉА 2.528.000 36.330.000 

УПРАВА ЦАРИНА 394.000 6.232.000 

ИПА 2013 – 
ПРОГРЕС 

МИНИСТАРСТВО 
ЗДРАВЉА 93.136.000 287.945.000 

ИПА 2013 – 
Друштвени развој 

МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

57.709.000 325.297.000 

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, 
ЗАПОШЉАВАЊЕ, 
БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА 
ПИТАЊА 

39.394.000 322.317.000 

ИПА 2013 – 
Друштвени развој 2 

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, 
ЗАПОШЉАВАЊЕ, 
БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА 
ПИТАЊА 

20.760.000 169.863.000 

ИПА 2013 – Развој 
приватног сектора 2 

МИНИСТАРСТВО 
ПРИВРЕДЕ 10.808.000 88.427.000 

ИПА 2013 Даљи 
развој заштите 
потрошача у Србији 

МИНИСТАРСТВО 
ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

11.720.000 64.759.000 

ИПА 2013 – Подршка 
европским 
интеграцијама и 
припрема пројеката за 
2014 – 2020 – 
неалоцирана средства 

МИНИСТАРСТВО 
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

4.529.000 70.901.000 

ИПА 2013 
укупно     742.408.000 4.929.933.000 

ИПА 2014 

ИПА 2014 – Сектор 
унутрашњих послова 

КОМЕСАРИЈАТ ЗА 
ИЗБЕГЛИЦЕ И 
МИГРАЦИЈЕ 

11.347.000 98.213.000 

МИНИСТАРСТВО 
УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА 

1.897.000 189.680.000 

УПРАВА ЦАРИНА 5.005.000 28.511.000 

ИПА 2014 – Реформа 
јавне управе 

МИНИСТАРСТВО 
ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

533.000 53.054.000 



ИПА година Назив пројекта Назив корисника суфинансирање/ 
предфинансирање 

Средства 
Европске 
уније 

ИПА 2014 – Сектор 
конкурентности 

МИНИСТАРСТВО 
ПРИВРЕДЕ 4.026.000 32.940.000 

МИНИСТАРСТВО 
ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И 
ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

124.111.000 151.724.000 

МИНИСТАРСТВО 
ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

595.000 59.475.000 

ИПА 2014 – Сектор 
подршке 
запошљавању младих 
и активној инклузији 

МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

8.321.000 68.076.000 

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, 
ЗАПОШЉАВАЊЕ, 
БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА 
ПИТАЊА 

6.388.000 145.877.000 

МИНИСТАРСТВО 
ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И 
ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

573.000 52.597.000 

ИПА 2014 – Сектор 
целоживотног учења 

МИНИСТАРСТВО 
ОМЛАДИНЕ И СПОРТА 32.000 3.172.000 

МИНИСТАРСТВО 
ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И 
ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

976.000 97.600.000 

ИПА 2014 – 
Енергетски сектор 

МИНИСТАРСТВО 
РУДАРСТВА И 
ЕНЕРГЕТИКЕ 

8.052.000 65.880.000 

ИПА 2014 – 
Унутрашњи послови 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА 
КОСОВО И МЕТОХИЈУ 13.188.000 592.513.000 

КОМЕСАРИЈАТ ЗА 
ИЗБЕГЛИЦЕ И 
МИГРАЦИЈЕ 

25.620.000   

ИПА 2014 – Подршка 
за учешће у 
програмима ЕУ – 
COSME 

МИНИСТАРСТВО 
ПРИВРЕДЕ 103.000.000   

ИПА 2014 – Помоћ 
европским 
интеграцијама – 
неалоцирана средства 

МИНИСТАРСТВО 
ПОЉОПРИВРЕДЕ, 
ШУМАРСТВА И 
ВОДОПРИВРЕДЕ 

987.000 98.620.000 

УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ 
БИЉА 234.000 23.306.000 



ИПА година Назив пројекта Назив корисника суфинансирање/ 
предфинансирање 

Средства 
Европске 
уније 

ИПА 2014 – Подршка 
европским 
интеграцијама и 
припрема пројеката за 
2014–2020 
неалоцирана средства 

МИНИСТАРСТВО 
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

976.000 97.600.000 

ИПА 2014 – Подршка 
европским 
интеграцијама и 
припрема пројеката за 
2014–2020 

МИНИСТАРСТВО 
УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА 

68.000 6.780.000 

Неалоцирана средства 
ИПА 2014 – 
Пољопривреда и 
рурални развој 

УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ 1.154.000 115.333.000 

ИПА 2014 – Помоћ 
приступању ЕУ 

МИНИСТАРСТВО ЗА 
ЕВРОПСКЕ 
ИНТЕГРАЦИЈЕ 

220.000 21.960.000 

МИНИСТАРСТВО 
ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

976.000 97.600.000 

МИНИСТАРСТВО 
ФИНАНСИЈА 964.000 96.380.000 

ИПА 2014 
укупно     319.243.000 2.196.891.000 

ИПА 
прекогранична 
сарадња 

ИПА програм 
прекограничне 
сарадње Бугарска–
Србија – техничка 
помоћ 

МИНИСТАРСТВО ЗА 
ЕВРОПСКЕ 
ИНТЕГРАЦИЈЕ 

7.260.000 20.280.000 

 

ИПА програм 
прекограничне 
сарадње Румунија–
Србија – техничка 
помоћ 

МИНИСТАРСТВО ЗА 
ЕВРОПСКЕ 
ИНТЕГРАЦИЈЕ 

12.100.000 19.960.000 

 

ИПА програм 
прекограничне 
сарадње Мађарска–
Србија – техничка 
помоћ 

МИНИСТАРСТВО ЗА 
ЕВРОПСКЕ 
ИНТЕГРАЦИЈЕ 

14.520.000 7.570.000 

 
ИПА програм 
прекограничне 
сарадње Хрватска–

МИНИСТАРСТВО ЗА 
ЕВРОПСКЕ 
ИНТЕГРАЦИЈЕ 

12.100.000 9.870.000 



ИПА година Назив пројекта Назив корисника суфинансирање/ 
предфинансирање 

Средства 
Европске 
уније 

Србија – техничка 
помоћ 

 

ИПА програм 
прекограничне 
сарадње Србија – 
Црна Гора – техничка 
помоћ 2007–2013 

МИНИСТАРСТВО ЗА 
ЕВРОПСКЕ 
ИНТЕГРАЦИЈЕ 

1.300.000 3.720.000 

 
Транснационални 
програм Дунав – 
техничка помоћ 

МИНИСТАРСТВО ЗА 
ЕВРОПСКЕ 
ИНТЕГРАЦИЈЕ 

8.470.000 7.170.000 

 

Јадранско Јонски 
транснационални 
програм – техничка 
помоћ 

МИНИСТАРСТВО ЗА 
ЕВРОПСКЕ 
ИНТЕГРАЦИЈЕ 

4.840.000 4.045.000 

 

ИПА програм 
прекограничне 
сарадње Мађарска–
Србија 

МИНИСТАРСТВО 
ФИНАНСИЈА 5.900.000   

 

Транснационални 
програм Дунав 2014–
2020 

ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДНЕ 
ПУТЕВЕ 10.382.000 4.200.000 

 

ЗАВОД ЗА 
УНАПРЕЂИВАЊЕ 
ОБРАЗОВАЊА И 
ВАСПИТАЊА 

3.500.000 0 

 

МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

5.790.000   

 
МИНИСТАРСТВО 
ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И 
ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

5.500.000 3.000 

 РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА 
СТАТИСТИКУ 1.827.000 1.840.000 

 
РЕПУБЛИЧКИ 
ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ 
ЗАВОД 

360.000 3.873.000 

 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 3.509.000   

 

ИПА програм 
прекограничне 
сарадње Србија – 
Црна Гора и Србија – 
Босна и Херцеговина 

МИНИСТАРСТВО ЗА 
ЕВРОПСКЕ 
ИНТЕГРАЦИЈЕ 

800.000 35.025.000 



ИПА година Назив пројекта Назив корисника суфинансирање/ 
предфинансирање 

Средства 
Европске 
уније 

– техничка помоћ 
2014–2020 

ИПА програм 
прекограничне 
сарадње Србија–
Македонија – 
техничка помоћ 2016–
2020 

МИНИСТАРСТВО ЗА 
ЕВРОПСКЕ 
ИНТЕГРАЦИЈЕ 

500.000 8.669.000 

ИПА прекогранична 
сарадња – Фокална 
тачка – подршка 
управљању 
макрорегионалне 
стратегије за 
Јадранско-јонски 
регион 

МИНИСТАРСТВО ЗА 
ЕВРОПСКЕ 
ИНТЕГРАЦИЈЕ 

8.470.000 8.550.000 

ИПА прекогранична 
сарадња – Јачање 
капацитета румунских 
и српских власти за 
реаговање у 
случајевима поплава и 
земљотреса 

МИНИСТАРСТВО 
УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА 

40.722.000 18.446.000 

Заједничке 
интервенције у 
ванредним 
ситуацијама у 
пограничном региону 
Србије и Бугарске – 
Интеррег ИПА 
програм 
прекограничне 
сарадње Бугарска – 
Србија 

МИНИСТАРСТВО 
УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА 

31.921.000 6.179.000 

Унапређење 
капацитета за 
управљање ризицима 
у случају великих 
шумских пожара у 
прекограничној 
области – 
координација, обука, 
мониторинг, 
иновативне методе и 
опремање – Интеррег 
ИПА програм 
прекограничне 

МИНИСТАРСТВО 
УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА 

27.481.000 6.839.000 



ИПА година Назив пројекта Назив корисника суфинансирање/ 
предфинансирање 

Средства 
Европске 
уније 

сарадње Бугарска–
Србија 

Програм „Intereg” IPA 
– CBC Румунија–
Србија 

МИНИСТАРСТВО 
ЗДРАВЉА 286.346.000 19.239.000 

ИПА 2011 – Програм 
прекограничне 
сарадње  
Србија–Хрватска, 
Прекогранична XBIT 
– ИТ мрежа за 
конкурентност, 
иновативност и 
предузетништво 

МИНИСТАРСТВО 
ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

3.217.000 314.000 

Интеррег ИПА 
програм 
прекограничне 
сарадње Румунија 
Србија пројекат „Нова 
шанса за инклузију” 

УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА 7.100.000   

ИПА 
прекогранична 
сарадња 
укупно 

    503.915.000 185.792.000 

ИПА 
чланарине 

ИПА Подршка за 
учешће у програмима 
ЕУ 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА 
САРАДЊУ СА 
ЦИВИЛНИМ ДРУШТВОМ 

7.000.000   

МИНИСТАРСТВО ЗА 
ЕВРОПСКЕ 
ИНТЕГРАЦИЈЕ 

366.000 36.600.000 

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, 
ЗАПОШЉАВАЊЕ, 
БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА 
ПИТАЊА 

26.000.000   

МИНИСТАРСТВО 
КУЛТУРЕ И 
ИНФОРМИСАЊА 

59.500.000 2.000 

МИНИСТАРСТВО 
ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И 
ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

1.718.714.000 1.000 

ПОРЕСКА УПРАВА 11.000.000 9.000.000 

УПРАВА ЦАРИНА 15.120.000 15.200.000 



ИПА година Назив пројекта Назив корисника суфинансирање/ 
предфинансирање 

Средства 
Европске 
уније 

ИПА 
чланарине 
укупно 

    1.837.700.000 60.803.000 

ИПА 2016 

ИПА 2016 Подршка 
европским 
интеграцијама и 
припрема пројеката за 
2014–2020 

МИНИСТАРСТВО 
ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

0 86.362.000 

ИПА 2016 – Подршка 
европским 
интеграцијама 

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА 
СТАТИСТИКУ 27.000.000 230.087.000 

ИПА 2016 
укупно     27.000.000 316.449.000 

укупно     3.622.485.000 7.689.868.000 

Члан 5. 
Преглед планираних капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две 

буџетске године: 

Разд

ео 
Гла

ва 
Назив 

организације 
Прогр

ам 
Пројек

ат Назив пројекта 2018 2019 2020 

3 
3.24 

КАНЦЕЛАРИЈА 
ЗА 
ИНФОРМАЦИОН
Е ТЕХНОЛОГИЈЕ 
И ЕЛЕКТРОНСКУ 
УПРАВУ 

0614 

5001 
Одржавање 
софтверских 
лиценци 

1.500.000.0
00 

1.500.000.0
00 

1.500.000.0
00 

5002 Успостављање 
ЦЕРТ-а 25.000.000 25.000.000   

5003 

Имплементација 
електронских 
регистара 
органа и 
организација 
јавне управе и 
људских 
ресурса у 
систему јавне 
управе 

155.800.00
0 

100.000.00
0 

100.000.00
0 

5004 

Успостављање 
Дата центра за 
регистре, 
„Backup” центар 
и „Disaster 
Recovery” 

95.000.000 50.000.000 50.000.000 

УКУПНО ВЛАДА 1.775.800.0

00 
1.675.000.0

00 
1.650.000.0

00 



Разд

ео 
Гла

ва 
Назив 

организације 
Прогр

ам 
Пројек

ат Назив пројекта 2018 2019 2020 

15   
МИНИСТАРСТВО 
УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА 

1407 

5002 

Подизање 
капацитета 
Сектора за 
ванредне 
ситуације у 
циљу 
адекватног 
реаговања у 
ванредним 
ситуацијама 

100.000.00
0 

200.000.00
0 

500.000.00
0 

5003 

Изградња и 
адаптација 
објеката 
Сектора за 
ванредне 
ситуације 

150.000.00
0 

450.000.00
0 

400.000.00
0 

1408 

5001 

Осавремењивањ
е 
информационог 
система МУП-а 

475.000.00
0     

5002 

Подизање 
логистичког 
специјално-
техничког 
капацитета 
организационих 
јединица 
Министарства 
унутрашњих 
послова 

100.000.00
0 

350.000.00
0 

350.000.00
0 

5003 

Подизање 
телекомуникаци
оних капацитета 
Министарства 
унутрашњих 
послова 

150.000.00
0 

250.000.00
0 

200.000.00
0 

5004 

Надоградња 
информатичког 
система 
Министарства 
унутрашњих 
послова 

150.000.00
0 

150.000.00
0 

150.000.00
0 

5005 

Изградња 
комплекса 
централног 
депоа за 
потребе 
Министарства 

40.000.000 60.000.000 70.000.000 



Разд

ео 
Гла

ва 
Назив 

организације 
Прогр

ам 
Пројек
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унутрашњих 
послова 

   1409 

5001 
Видео надзор у 
саобраћају – 
Фаза II 

870.800.00
0 

2.488.000.0
00 

1.617.200.0
00 

5003 

Набавка 
потребне 
опреме 
(патролних 
возила) у циљу 
проширења 
материјално 
техничких 
капацитета 
неопходних за 
рад полиције 

30.000.000     

5004 

Јачање 
материјално 
техничких 
капацитета 
неопходних за 
рад саобраћајне 
полиције 

350.000.00
0 

175.000.00
0   

5005 
Осавремењивањ
е возног парка 
МУП-а 

850.000.00
0 

850.000.00
0   

5006 
Видео надзор у 
саобраћају – 
Фаза I 

100.000.00
0     

5007 

Јачање 
оперативно-
техничких 
капацитета 
криминалистичк
е полиције 

150.000.00
0 

250.000.00
0 

200.000.00
0 

5008 

Реконструкција 
базе специјалне 
и посебних 
јединица 
Министарства 
унутрашњих 
послова, 
наставних 
центара и 
објеката 
подручних 

150.000.00
0 

350.000.00
0 

300.000.00
0 



Разд

ео 
Гла

ва 
Назив 

организације 
Прогр

ам 
Пројек

ат Назив пројекта 2018 2019 2020 

полицијских 
управа 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 3.665.800.0

00 
5.573.000.0

00 
3.787.200.0

00 

15.1 
БУЏЕТСКИ ФОНД 
ЗА ВАНРЕДНЕ 
СИТУАЦИЈЕ 

1407 5001 

Заштита и 
спасавање 
грађана, добара, 
имовине и 
животне 
средине 
Републике 
Србије од 
последица 
ванредних 
ситуација 

250.000.00
0 

500.000.00
0   

 УКУПНО МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 

ПОСЛОВА 
3.915.800.0

00 
6.073.000.0

00 
3.787.200.0

00 

16 

  МИНИСТАРСТВО 
ФИНАНСИЈА 0702 5001 

Експропријациј
а земљишта у 
циљу изградње 
капиталних 
пројеката 

12.091.642.
000 

12.270.000.
000 

15.970.000.
000 

16.1 УПРАВА ЦАРИНА 2303 

5001 
Изградња 
граничног 
прелаза Гостун 

70.659.000     

5003 
Изградња 
граничног 
прелаза Ватин 

22.355.000     

5004 

Изградња 
граничног 
прелаза Бајина 
Башта 

1.040.000 68.400.000 81.000.000 

5006 
Изградња 
граничног 
прелаза Сот 

125.000.00
0 87.500.000   

5008 

Изградња 
комплекса 
царинске 
испоставе при 
ГП Градина 

158.000.00
0 12.000.000 72.000.000 

5009 

Изградња 
граничног 
прелаза Нови 
мост – Мали 
Зворник 

    6.900.000 



Разд

ео 
Гла

ва 
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ам 
Пројек
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5010 
Изградња 
граничног 
прелаза Увац 

    4.000.000 

5011 
Изградња 
граничног 
прелаза Бездан 

    4.000.000 

УПРАВА ЦАРИНА 377.054.00

0 
167.900.00

0 
167.900.00

0 

16.2 ПОРЕСКА 
УПРАВА 2302 5001 

Модернизација 
информационог 
система 
Пореске управe 

467.208.00
0     

16.3 

УПРАВА ЗА 
ТРЕЗОР 2301 

5002 

Проширење и 
технолошко 
унапређење 
капацитета у 
циљу 
ефикаснијег 
пословања 

200.000.00
0     

5005 

Унапређење 
аутоматизације 
пословних 
процеса 

41.500.000     

5006 
Централни 
регистар 
фактура 

55.000.000 110.000.00
0 

110.000.00
0 

5007 Реформа 
рачуноводства 

150.000.00
0 

150.000.00
0 

180.000.00
0 

5008 
Резервна и 
„бекап” 
локација 

130.000.00
0 

240.000.00
0 

290.000.00
0 

5009 Централизовани 
обрачун зарада 50.000.000 80.000.000 80.000.000 

5011 

Увођење 
индиректних 
корисника 
буџета 

50.000.000 50.000.000 50.000.000 

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 676.500.00

0 
630.000.00

0 
710.000.00

0 

УКУПНО МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 13.612.404.

000 
13.067.900.

000 
16.847.900.

000 

17 17.1 ДИПЛОМАТСКО-
КОНЗУЛАРНА 

0302 5001 
Изградња ДКП-
a у Канбери 
(Аустралија) 

20.000.000 80.000.000 32.000.000 



Разд

ео 
Гла

ва 
Назив 

организације 
Прогр

ам 
Пројек
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ПРЕДСТАВНИШТ
ВА 

5002 

Прибављање 
непокретности 
за потребе ДКП-
а РС у Скопљу 
(Македонија) 

150.000.00
0 48.000.000   

УКУПНО МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 170.000.00

0 
128.000.00

0 32.000.000 

22   

МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТ
ВА, САОБРАЋАЈА 
И 
ИНФРАСТРУКТУ
РЕ 

0702 

5002 
М 1.11 
Крагујевац–
Баточина 

700.000.00
0 

650.000.00
0   

5003 
Изградња 
аутопута Е-763 
Обреновац–Љиг 

9.843.268.0
00 

1.600.000.0
00   

5004 
Изградња моста 
Љубовија–
Братунац 

35.000.000     

5008 

Брза 
саобраћајница 
Iб реда Нови 
Сад – Рума 

50.000.000     

5010 

Израда Идејног 
решења 
иновације 
комплекса ТПС 
Земун, Идејног 
пројекта, 
Студије 
оправданости, 
Студије о 
процени утицаја 
на животну 
средину и 
Главног 
пројекта I фазе 
наставка 
изградње ТПС 
Земун 

19.440.000     

5011 

Израда 
Генералног 
пројекта робно-
транспортног 
центра и 
Студије 
оправданости, 
Идејног и 
Главног 
пројекта 
контејнерског 

25.000.000     
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ео 
Гла

ва 
Назив 
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Прогр

ам 
Пројек

ат Назив пројекта 2018 2019 2020 

терминала у 
Макишу 

5012 

Израда Студије 
оправданости са 
Идејним 
пројектом и 
Главног 
пројекта за 
денивелацију 
укрштаја 
железничке 
пруге бр. 5 
Београд – Шид 
– државна 
граница и 
државног пута 
IIb реда број 319 
на км 20+993, у 
Батајници 

6.202.000     

5013 

Израда Идејног 
решења и 
Главног 
пројекта 
измештања пута 
Београд–
Сремчица у 
Железнику 

5.113.000     

5015 
Пројекат 
мађарско-српске 
железнице 

8.000.000.0
00 

9.650.000.0
00 

12.245.064.
000 

5017 

Извођење дела 
радова на 
изградњи 
аутопута Е-75, 
деоница: ГП 
Келебија – 
петља Суботица 
Југ 

800.000.00
0 

1.000.000.0
00   

5018 

Изградња 
аутопута Е-763, 
деоница  
Сурчин–
Обреновац 

5.800.000.0
00 

9.400.000.0
00 

5.300.000.0
00 

5019 

Изградња 
београдске 
обилазнице на 
аутопуту E-
70/E-75, 
деоница: Мост 

4.510.000.0
00 

7.009.000.0
00 

6.802.000.0
00 



Разд

ео 
Гла

ва 
Назив 

организације 
Прогр

ам 
Пројек
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преко реке Саве 
код Остружнице 
– Бубањ Поток 
(сектори 4, 5 и 
6) 

    

5020 

Изградња 
аутопута Е-80, 
деонице: 
Просек – 
Црвена Река и 
Чифлик–Пирот 
и аутопута Е-75, 
деонице 
Грделица – 
Царичина 
Долина и 
Царичина 
Долина – 
Владичин Хан 

3.756.880.0
00     

5021 

Изградња 
аутопута Е-75, 
деонице:  
Грабовница–
Грделица и 
Владичин Хан – 
Доњи 
Нерадовац и 
изградња 
аутопута Е-80 
деонице: Ниш–
Димитровград и 
обилазница око 
Димитровграда 

3.732.000.0
00 

2.488.000.0
00   

5022 

Изградња 
аутопута Е-80, 
деонице: 
Црвена Река – 
Чифлик и Пирот 
(исток) – 
Димитровград 

2.177.000.0
00     

5025 

Изградња 
железничке 
инфраструктуре 
и набавка дизел 
моторних 
возова 

7.906.335.0
00 

10.306.867.
000 

11.568.761.
000 

5027 
Реконструкција 
железничке 
пруге Ниш – 
Димитровград, 

854.000.00
0 

2.257.050.0
00 

902.820.00
0 
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ам 
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деоница: 
Сићево – 
Станичење – 
Димитровград 

5028 

Изградња пруге 
Радинац–
Смедерево – до 
нове Луке 
Смедерево 

925.633.00
0     

5029 

Реконструкција 
старог моста на 
граничном 
прелазу 
Љубовија–
Братунац 

50.000.000 57.000.000   

5030 

Реконструкција 
моста на 
граничном 
прелазу – 
Каракај 
(Зворник) 

3.500.000 87.500.000   

5031 

Реконструкција 
моста краља 
Александра на 
реци Дрини 

  6.000.000 150.000.00
0 

5032 

Реконструкција 
моста на 
граничном 
прелазу – 
Шепак 

  3.500.000 87.500.000 

5033 

Реконструкција 
моста на 
граничном 
прелазу – 
Скелани (Бајина 
Башта) 

5.000.000 100.000.00
0 25.000.000 

5034 

Изградња 
аутопута Е-763, 
деоница: 
Прељина–
Пожега 

2.800.000.0
00 

12.802.000.
000 

19.170.000.
000 

УКУПНО МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, 

САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ 
52.004.371.

000 
57.416.917.

000 
56.251.145.

000 

23   МИНИСТАРСТВО 
ПРАВДЕ 1602 5004 

Надоградња и 
реконструкција 
објекта 
правосудних 

10.000.000     
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ва 
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ам 
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органа у 
Лазаревцу 

5006 

Набавка 
неопходне 
опреме за 
функционисање 
правосудних 
органа 

216.518.00
0 

245.001.00
0 

200.001.00
0 

5007 

Реконструкција 
и адаптација 
објекта 
„ПАЛАТА 
ПРАВДЕ” у 
Београду 

266.599.00
0 

250.000.00
0 

350.000.00
0 

5009 

Решавање 
смештајно-
техничких 
услова 
правосудних 
органа у Нишу 

60.000.000 10.000.000 10.000.000 

5010 

Унапређење 
смештајно-
техничких 
услова рада 
правосудних 
органа 

266.998.00
0 

150.001.00
0 

300.001.00
0 

5011 

Решавање 
смештајно-
техничких 
услова 
правосудних 
органа у 
Крагујевцу 

600.000.00
0 

950.000.00
0 

845.000.00
0 

5012 

Решавање 
смештајно-
техничких 
услова 
правосудних 
органа у 
Панчеву 

30.000.000     

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 1.450.115.0

00 
1.605.002.0

00 
1.705.002.0

00 

23.1 

УПРАВА ЗА 
ИЗВРШЕЊЕ 
КРИВИЧНИХ 
САНКЦИЈА 

1607 5001 

Израда 
пројектно-
техничких 
документација 
за нове објекте 
и објекте које 

11.580.000 21.000.000 25.000.000 
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ва 
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ам 
Пројек
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треба 
реконструисати 

5003 

Адаптација 
притвореничких 
блокова у 
Окружном 
затвору Београд 

65.000.000 42.000.000 42.000.000 

5004 
Изградња новог 
затвора у 
Панчеву 

1.196.985.0
00   1.600.000 

5006 
Изградња новог 
затвора у 
Крагујевцу 

34.800.000 218.300.00
0 

508.880.00
0 

5007 
Казнено-
поправни завод 
Падинска скела 

  28.000.000   

5008 

Реконструкција 
смештајних 
капацитета по 
заводима у 
оквиру Управе 
за извршење 
кривичних 
санкција 

55.350.000 23.700.000 25.000.000 

5009 

КПЗ зa жeнe у 
Пoжaрeвцу, 
изгрaдњa и 
рeкoнструкциja 
oбjeкaтa 

74.000.000 49.000.000   

5010 

Изградња и 
реконструкција 
смештајних 
капацитета у 
КПЗ Пожаревац 
– Забела 

288.000.00
0 

362.000.00
0 

386.000.00
0 

5011 

Радови на 
изградњи новог 
павиљона у КПЗ 
Сремска 
Митровица 

213.000.00
0 

241.000.00
0 

100.000.00
0 

5012 

Изградња 
комплекса 
затвореног типа 
у ОЗ Лесковац 

186.000.00
0 

568.310.00
0   
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5014 

Изградња 
смештајних 
капацитета 
затвореног типа 

    100.000.00
0 

УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ 

САНКЦИЈА 
2.124.715.0

00 
1.553.310.0

00 
1.188.480.0

00 

УКУПНО МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 3.574.830.0

00 
3.158.312.0

00 
2.893.482.0

00 

24 

24.4 
РЕПУБЛИЧКА 
ДИРЕКЦИЈА ЗА 
ВОДЕ 

0401 5001 

Изградња 
система за 
наводњавање – 
прва фаза 

260.859.00
0 

622.767.00
0 

672.295.00
0 

24.5 

БУЏЕТСКИ ФОНД 
ЗА ВОДЕ 
РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

0401 

5002 

Брана са 
акумулацијом 
„СТУБО-
РОВНИ” 
Ваљево 

140.000.00
0 51.409.000   

5003 

Брана са 
акумулацијом 
„АРИЉЕ” 
профил 
„СВРАЧКОВО” 
Ариље 

400.000.00
0 

450.000.00
0 

501.409.00
0 

5007 

Изградња 
линије муља на 
постројењу за 
пречишћавање 
отпадних вода 
града Шапца 

90.000.000 60.000.000   

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 
630.000.00

0 
561.409.00

0 
501.409.00

0 

 24.9 

ДИРЕКЦИЈА ЗА 
НАЦИОНАЛНЕ 
РЕФЕРЕНТНЕ 
ЛАБОРАТОРИЈЕ 

0109 

5001 

Успостављање 
лабораторије за 
утврђивање 
квалитета 
сировог млека и 
безбедности 
хране 

62.658.000     

5002 

Изградња 
карантинског 
стакленика за 
потребе 
фитосанитарне 
лабораторије 

44.500.000     

5003 Унапређење 
енергетске 

3.000.000 3.000.000 7.000.000 
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ва 
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организације 
Прогр

ам 
Пројек

ат Назив пројекта 2018 2019 2020 

ефикасности 
лабораторије 

ДИРЕКЦИЈА ЗА НАЦИОНАЛНЕ РЕФЕРЕНТНЕ 

ЛАБОРАТОРИЈЕ 
110.158.00

0 3.000.000 7.000.000 

УКУПНО МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, 

ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 
1.001.017.0

00 
1.187.176.0

00 
1.180.704.0

00 

25 
  

МИНИСТАРСТВО 
ЗАШТИТЕ 
ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

0406 5002 

Изградња 
главног 
колектора за 
ППОВ Лесковац 

180.000.00
0 

360.000.00
0 60.000.000  

УКУПНО МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 
180.000.00

0 
360.000.00

0 60.000.000  

26 
  

МИНИСТАРСТВО 
ПРОСВЕТЕ, 
НАУКЕ И 
ТЕХНОЛОШКОГ 
РАЗВОЈА 

0201 5002 

Научно 
технолошки 
парк у Новом 
Саду 

200.000.00
0 

654.000.00
0   

УКУПНО МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И 

ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 
200.000.00

0 
654.000.00

0   

28 
  

МИНИСТАРСТВО 
РУДАРСТВА И 
ЕНЕРГЕТИКЕ 

0503 5001 

Изградња новог 
тунела/колектор
а Кривељске 
реке 

500.000.00
0 

500.000.00
0   

УКУПНО МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И 

ЕНЕРГЕТИКЕ 
500.000.00

0 
500.000.00

0   

29 
29.1 УСТАНОВЕ 

КУЛТУРЕ 1202 5002 

Санација, 
адаптација и 
реконструкција 
Народног музеја 

182.000.00
0     

УКУПНО МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊА 
182.000.00

0     

31 31.1 

БУЏЕТСКИ ФОНД 
ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ 
СПОРТА 

1303 

5003 

Национални 
тренинг центар 
за шест 
спортова – 
Мултифункцио
нална дворана у 
Кошутњаку 

432.000.00
0 

648.000.00
0 

648.000.00
0 

5004 

Завршетак 
изградње Дома 
партизана у 
Лесковцу 

60.000.000     

5005 

Реконструкција 
објеката ергеле 
Љубичево, град 
Пожаревац 

40.500.000     



Разд

ео 
Гла

ва 
Назив 

организације 
Прогр

ам 
Пројек

ат Назив пројекта 2018 2019 2020 

5006 

Градски 
стадион у 
Суботици – 
реконструкција 
атлетске стазе, 
свлачионица и 
санитарних 
просторија 

67.200.000     

УКУПНО МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И 

СПОРТА 
599.700.00

0 
648.000.00

0 
648.000.00

0 

32 

  

МИНИСТАРСТВО 
ТРГОВИНЕ, 
ТУРИЗМА И 
ТЕЛЕКОМУНИКА
ЦИЈА 

1507 5001 
Изградња 
гондоле у 
Београду 

360.000.00
0 

840.000.00
0   

32.1 

БУЏЕТСКИ ФОНД 
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 
И РАЗВОЈ 
ОБЛАСТИ 
ЕЛЕКТРОНСКИХ 
КОМУНИКАЦИЈА 
И 
ИНФОРМАЦИОН
ОГ ДРУШТВА 

0703 5001 

Развој 
информационо-
комуникационе 
инфраструктуре 
у основним и 
средњим 
школама у РС – 
„Повезане 
школе” 

125.000.00
0 

360.000.00
0   

УКУПНО МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА 

И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 
485.000.00

0 
1.200.000.0

00   

33 
  

БЕЗБЕДНОСНО-
ИНФОРМАТИВН
А АГЕНЦИЈА 

1405 5001 

Капитални 
пројекти 
Безбедносно-
информативне 
агенције 

271.000.00
0 

301.000.00
0   

УКУПНО БЕЗБЕДНОСНО – ИНФОРМАТИВНА 

АГЕНЦИЈА 
271.000.00

0 
301.000.00

0   

44 
  

СРПСКА 
АКАДЕМИЈА 
НАУКА И 
УМЕТНОСТИ 

0201 5001 

Дигитализација 
културне, 
уметничке, 
историјске и 
научне баштине 
Републике 
Србије 

123.000.00
0 61.500.000 61.500.000 

УКУПНО СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И 

УМЕТНОСТИ 
123.000.00

0 61.500.000 61.500.000 

52   

УПРАВА ЗА 
ЗАЈЕДНИЧКЕ 
ПОСЛОВЕ 
РЕПУБЛИЧКИХ 
ОРГАНА 

0606 5007 

Реконструкција 
виле у Улици 
кнеза 
Александра 
Карађорђевића 
75 

19.000.000 15.000.000   



Разд

ео 
Гла

ва 
Назив 

организације 
Прогр

ам 
Пројек

ат Назив пројекта 2018 2019 2020 

5008 
Реконструкција 
комплекса виле 
„МИР” 

23.200.000 38.000.000   

5009 

Реконструкција 
објекта 
„КРАЉЕВА 
ВИЛА” и 
реконструкција 
виле 
„ШУМАДИЈА” 
на Опленцу 

34.500.000    

УКУПНО УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 76.700.000 53.000.000   

54 
  

РЕПУБЛИЧКА 
ДИРЕКЦИЈА ЗА 
РОБНЕ РЕЗЕРВЕ 

2401 5001 

Складиште 
нафтних 
деривата 
„Пожега” у 
Пожеги 

300.000.00
0 

150.000.00
0   

УКУПНО РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ 

РЕЗЕРВЕ 
300.000.00

0 
150.000.00

0   

УКУПНО     78.971.622.

000 
86.633.805.

000 
83.411.931.

000 

Члан 6. 
У оквиру Раздела 21 – Министарство привреде, Програм 1510 – Привлачење инвестиција, 

Функција 410 – Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада, Програмска 
активност/Пројекат 0003 – Улагања од посебног значаја, планирана су средства за измирење обавеза 
по уговорима ради подстицања инвестиција у привреди, и то: 

– у 2018. години у износу до 11.900.000.000 динара; 

– у 2019. години у износу до 14.504.771.000 динара; 

– у 2020. години у износу до 15.317.462.000 динара. 

У оквиру опредељених износа средства у ставу 1. овог члана извршавају се преузете, а 
неизмирене обавезе из претходних година укључујући и обавезе које ће се преузимати у наведеним 
годинама, у складу са законом који уређује улагања и законом који уређује опште услове и поступак 
контроле државне помоћи, које доспевају на плаћање у тим годинама. 

Члан 7. 
Буџету Аутономне покрајинe Војводине припада: 

– део прихода од пореза на доходак грађана – пореза на зараде, у висини од 18,0% од износа 
оствареног на територији Аутономне покрајине Војводине; 

– део прихода од пореза на добит правних лица, у висини од 42,7% од износа оствареног на 
територији Аутономне покрајине Војводине. 

Буџету Аутономне покрајине Војводине обезбеђују се трансфери из буџета Републике Србије, и 
то: 



– трансфери за поверене послове у складу са законом којим се утврђују надлежности Аутономне 
покрајине Војводине; 

– наменски трансфери за финансирање расхода за запослене у образовању на територији 
Аутономне покрајине Војводине, у износима утврђеним овим законом; 

– наменски и ненаменски трансфери јединицама локалне самоуправе на територији Аутономне 
покрајине Војводине, у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе; 

– наменски капитални трансфери за пројекте које утврди Влада. 

Средства за плате за запослене у образовању на територији Аутономне покрајине Војводине из 
става 2. алинеја 2. овог члана исплаћују се у висини и по динамици коју утврђује Влада. 

Буџет Аутономне покрајине Војводине исплаћује плате из става 2. алинеја 2. овог члана 
наредног дана од дана пријема средстава за ове намене на рачун. 

II. ПОСЕБАН ДЕО 

Члан 8. 
Укупни расходи и издаци, укључујући издатке за отплату главнице дуга, у износу од 

1.854.184.884.000 динара, финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима 
и програмима и исказују у колони 8. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

III. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 

Члан 9. 
На основу чл. 8. и 41. Закона о платама државних службеника и намештеника (,,Службени 

гласник РС”, бр. 62/06, 63/06 – исправка, 115/06 – исправка, 101/07, 99/10, 108/13, 99/14 и 76/17), 
овим законом утврђује се основица за обрачун и исплату плата: 

− за запослене у Пореској управи и Управи царина утврђује се основица у нето износу од 
18.811,42 динара са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање; 

− за државне службенике и намештенике у Министарству одбране, у заводима за извршење 
кривичних санкција и у судовима и тужилаштвима који су основани у складу са Законом о уређењу 
судова („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11 – др. закон, 78/11 – др. закон, 
101/11, 101/13, 106/15, 40/15, 13/16 и 108/16) и Законом о јавном тужилаштву („Службени гласник 



РС”, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11 – др. закон, 101/11, 38/12 – УС, 121/12, 101/13, 111/14 – УС, 
117/14, 106/15 и 63/16 – УС) утврђује се основица за обрачун и исплату плата у нето износу од 
19.751,99 динара са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање; 

− за државне службенике и намештенике у Уставном суду, Високом савету судства, Државном 
већу тужилаца и Државном правобранилаштву утврђује се основица за обрачун и исплату плата у 
нето износу од 18.854,17 динара са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално 
осигурање; 

− за државне службенике и намештенике, којима основица није утврђена у ставу 1. у алинејама 
1–3. овог члана утврђује се основица за обрачун и исплату плата у нето износу од 17.956,35 динара са 
припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање. 

На основу члана 37. став 4. Закона о судијама (,,Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09 – УС, 
104/09, 101/10, 8/12 – УС, 121/12, 124/12 – УС, 101/13, 108/13 – др. закон, 111/14 – УС, 117/14, 40/15, 
63/15 – УС, 106/15, 63/16 – УС и 47/17) и члана 69. став 3. Закона о јавном тужилаштву (,,Службени 
гласник РС”, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11 – др. закон, 101/11, 38/12 – УС, 121/12, 101/13, 108/13 – 
др. закон, 111/14 – УС, 117/14, 106/15 и 63/16 – УС), утврђује се основица за обрачун и исплату плата 
судија, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца у нето износу од 31.327,66 динара са 
припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање. 

У 2018. години основица из става 2. овог члана у делу који се односи на судије исплаћиваће се: 
70% из извора 01 – Приходи буџета, а 30% из прихода остварених по основу наплате судских такси 
које припадају правосудним органима. 

На основу члана 20а став 4. Закона о Уставном суду (,,Службени гласник РС”, бр. 109/07, 99/11, 
18/13 – УС, 40/15 – др. закон и 103/15), утврђује се основица за обрачун и исплату плата председника 
и судија Уставног суда у нето износу од 29.835,87 динара са припадајућим порезима и доприносима 
за обавезно социјално осигурање. 

Члан 10. 
Директни корисници средстава буџета Републике Србије дужни су да министарству надлежном 

за послове финансија достављају извештаје о расходима за запослене у 2018. години, као и 
појединачно за индиректне кориснике из њихове надлежности. 

Министар надлежан за послове финансија ближе ће уредити начин и садржај извештавања из 
става 1. овог члана. 

Члан 11. 
На основу члана 48. став 4. Закона о платама државних службеника и намештеника („Службени 

гласник РС”, бр. 62/06, 63/06 – исправка, 115/06 – исправка, 101/07, 99/10, 108/13, 99/14 и 76/17) 
утврђује се проценат од укупног износа средстава за плате намењен за остварене резултате рада 
намештеника, и то 1% месечног платног фонда за месец који претходи месецу за који се исплаћује 
плата у коју се укључује додатак за остварене резултате рада намештеника, у складу са обезбеђеним 
средствима. 

У 2018. години планирана су средства за напредовање државних службеника. 

Члан 12. 
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним 

приходима и примањима буџета. 

Ако се у току године приходи и примања буџета смање, расходи и издаци буџета извршаваће се 
по приоритетима, и то обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални 
стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава. 



Ако корисници буџетских средстава не остваре приходе и примања из других извора 
финансирања, расходи и издаци планирани по том основу неће се извршавати на терет општих 
прихода буџета. 

Члан 13. 
Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из других извора 

прихода и примања, (који нису извор 01 – Приходи из буџета), обавезе може преузимати само до 
нивоа остварења тих прихода или примања, уколико је ниво остварених прихода и примања мањи од 
одобрених апропријација. 

Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених 
апропријација због извршења принудне наплате, за износ умањења предузеће одговарајуће мере у 
циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што ће предложити умањење обавезе, односно 
продужење уговорног рока за плаћање или отказати уговор, односно предложити измену прописа 
који је основ за настанак и плаћање обавеза. 

Извршење расхода за финансирање формирања, складиштења, обнављања и других трошкова 
везаних за обавезне резерве нафте, као и расхода за инвестиције у складишта и пратећу 
инфраструктуру, обезбеђених на разделима Министарства рударства и енергетике – Управе за 
резерве енергената и Републичке дирекције за робне резерве може се вршити до висине остварених 
прихода по основу накнаде за формирањe обавезних резерви нафте, у складу са чланом 22. Закона о 
робним резервама („Службени гласник РС”, бр. 104/13 и 145/14 – др. закон), уколико је ниво 
остварених прихода мањи од одобрених апропријација. 

Члан 14. 
Директни корисници буџетских средстава Републике Србије пре најављивања нових обавеза на 

начин прописан чланом 56. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16) 
у систему извршења буџета морају да пријаве преузете, а неизвршене обавезе из претходне буџетске 
године. 

Члан 15. 
У извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава и корисника средстава 

организација за обавезно социјално осигурање приоритет имају расходи за сталне трошкове, 
трошкове текућих поправки и одржавања и материјал. 

Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова, 
трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака измире у 
року утврђеном Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама 
(„Службени гласник РС”, бр. 119/12 и 68/15). 

Уколико корисници средстава буџета Републике Србије у извршавању расхода и издатака 
поступе супротно ставу 2. овог члана, Влада, на предлог министарства надлежног за послове 
финансија – Одељења за буџетску инспекцију, може донети одлуку о обустави извршавања осталих 
апропријација утврђених овим законом за тог корисника. 

Изузетно од става 3. овог члана, уколико јединица локалне самоуправе не обезбеди у буџету и 
не преноси средства основним и средњим школама за финансирање расхода у складу са Законом о 
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17), због чега основна, 
односно средња школа не може да измири обавезе у року утврђеном Законом о роковима измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС”, бр. 119/12 и 68/15), 
министар надлежан за послове финансија може привремено обуставити пренос трансферних 
средстава из буџета Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде тој јединици 
локалне самоуправе. 



Уколико корисници средстава буџета локалне власти у извршавању расхода и издатака поступе 
супротно ставу 2. овог члана, министар надлежан за послове финансија може привремено обуставити 
пренос трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на 
зараде и пореза на добит правних лица. 

Члан 16. 
Јавна предузећа и други облици организовања чији је оснивач Република Србија, дужни су да 

најкасније до 30. новембра текуће буџетске године део од најмање 50% добити, односно вишка 
прихода над расходима, а јавне агенције 100% добити, односно вишка прихода над расходима по 
завршном рачуну за 2017. годину уплате у буџет Републике Србије, према динамици коју одреди 
министарство надлежно за послове финансија. 

Привредна друштва чији је оснивач Република Србија или у којима Република Србија има 
учешће у власништву дужна су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године у буџет 
Републике Србије уплате најмање 50% сразмерног дела добити по завршном рачуну за 2017. годину, 
који у складу са законом који уређује привредна друштва припада Републици Србији као члану 
друштва. 

Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, уз сагласност Владе, обавезу по основу уплате добити нема 
субјекат из ст. 1. и 2. овог члана који донесе одлуку да из добити покрије губитак, односно повећа 
капитал, а расположива ликвидна средства употреби за финансирање инвестиција. 

Влада може одлучити да организација за обавезно социјално осигурање има обавезу да до 
одређеног рока одређени проценат нераспоређеног вишка прихода и примања, утврђеног у завршним 
рачунима из претходних година, уплати у буџет Републике Србије. 

Члан 17. 
У складу са чланом 2. тачка 31), чланом 54. и чланом 56. став 4. Закона о буџетском систему 

(,,Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 
142/14, 68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16) у буџетској 2018. години, неће се вршити обрачун и исплата 
поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда и бонуса, као и других примања из 
члана 120. став 1. тачка 4. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 
и 13/17 – УС) предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, и другим актима, за 
директне и индиректне кориснике буџетских средстава Републике Србије, буџета локалне власти и 
кориснике средстава организација за обавезно социјално осигурање, осим јубиларних награда за 
запослене. 

У 2018. години не могу се исплаћивати запосленима код корисника буџетских средстава награде 
и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандардне, односно 
нетранспарентне облике награда и бонуса (исплате у једнаким месечним износима за све запослене и 
сл.). 

Уколико јединице локалне самоуправе не обезбеде у буџету и не исплате јубиларне награде 
запосленима у основним и средњим школама који то право стичу у 2018. години, министар надлежан 
за послове финансија може, на предлог министарства надлежног за послове образовања, привремено 
обуставити пренос трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно припадајућег дела 
пореза на зараде, у износу неисплаћених јубиларних награда запосленима у основним и средњим 
школама из буџета јединице локалне самоуправе. 

Члан 18. 
Накнаде за рад председника и чланова комисија и других сталних и привремених радних тела у 

јавном сектору не могу се повећавати у 2018. години. 

Задужују се надлежни органи и корисници јавних средстава да преиспитају потребу постојања и 
висину накнада из става 1. овог члана, ради смањења издатака по овом основу, и у том циљу 



иницирају измене закона, других прописа, општих и других аката којима је уређено плаћање ових 
накнада. 

Директни и индиректни корисници средстава буџета Републике Србије могу формирати 
комисије и друга стална и привремена радна тела искључиво у складу са посебним законом, односно 
другим прописом, а чији задатак не може бити обављање текућих и послова из делокруга рада 
корисника буџетских средстава. 

Члан 19. 
Директни и индиректни корисници буџетских средстава Републике Србије, буџета локалне 

власти, осим организација за обавезно социјално осигурање, који користе пословни простор и 
покретне ствари којима управљају други корисници јавних средстава, намирују само трошкове по 
том основу. 

Уколико у случајевима из става 1. овог члана плаћање трошкова није могуће извршити на 
основу раздвојених рачуна, корисник који управља јавним средствима врши плаћање, а затим 
директни, односно индиректни корисник из става 1. овог члана врши одговарајућу рефундацију 
насталих расхода. 

Рефундација из става 2. овог члана сматра се начином извршавања расхода у складу са Законом 
о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – 
исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16). 

Директни и индиректни корисници буџетских средстава Републике Србије користе пословни 
простор из става 1. овог члана, према плану коришћења који доноси Влада. 

Члан 20. 
Други корисници јавних средстава који користе пословни простор и покретне ствари којима 

управљају директни или индиректни корисници буџетских средстава Републике Србије, односно 
буџета локалне власти, плаћају настале трошкове, трошкове текућег и инвестиционог одржавања, 
односно закупа, у складу са критеријумима које прописује Влада, односно извршни орган локалне 
власти. 

Члан 21. 
Влада може да одлучи о отпису и/или претварању у капитал потраживања Републике Србије 

насталих по основу датих позајмица и плаћених обавеза по основу издатих гаранција привредним 
субјектима, а на основу предлога министарства надлежног за послове привреде. 

Члан 22. 
У 2018. години могу се закључити послови са финансијским дериватима у складу са 

стандардизованим оквирним уговором о финансијским дериватима који је уобичајен у пословној 
пракси, односно на начин уобичајен у пословној пракси, ради заштите од промене девизног курса 
и/или ризика промене каматне стопе у вези са зајмовима и државним хартијама од вредности 
закљученим, односно емитованим у складу са овим законом и/или раније важећим законима о буџету 
Републике Србије. 

Члан 23. 
Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2018. години обрачунату исправку 

вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход 
амортизације и употребе средстава за рад. 

Члан 24. 



Расходи и издаци органа и организација Републике Србије извршаваће се преко консолидованог 
рачуна трезора Републике Србије, који ће обављати контролу тих расхода и издатака, у односу на 
утврђене апропријације и одобравати плаћања на терет буџетских средстава. 

Члан 25. 
За послове који се у складу са Законом о утврђивању надлежности Аутономне покрајине 

Војводине („Службени гласник РС”, бр. 99/09 и 67/12 – УС), врше као поверени, средства се 
усмеравају са апропријације економске класификације 463 – Трансфери осталим нивоима власти. 

Члан 26. 
Посебан акт којим се уређује распоред и коришћење средстава за реализацију пројеката 

Националног инвестиционог плана, Влада доноси на предлог министарства које обавља послове 
државне управе који се односе на Национални инвестициони план и реализацију започетих пројеката 
Националног инвестиционог плана до њиховог окончања. 

Актом Владе из става 1. овог члана, део средстава распоређен у оквиру Раздела 21 – 
Министарство привреде може се распоредити, односно пренети другом директном кориснику 
буџетских средстава за реализацију започетих пројеката Националног инвестиционог плана из 
надлежности тог буџетског корисника. 

У случају из става 2. овог члана, за износ пренетих средстава умањује се износ апропријације 
економске класификације 551 – Нефинансијска имовина која се финансира из средстава 
Националног инвестиционог плана у оквиру Раздела 21 – Министарство привреде, а пренета 
средства исказују се на апропријацији економској класификацији 551 – Нефинансијска имовина која 
се финансира из средстава Националног инвестиционог плана у оквиру раздела директног корисника 
буџетских средстава коме је тај део средстава пренет. 

Члан 27. 
Налог за извршење укупних издатака за реализацију Националног инвестиционог плана 

заједнички издају функционер у чијем је разделу, према акту Владе из члана 26. став 1. овог закона, 
пројекат који се реализује и министар задужен за послове државне управе који се односе на 
Национални инвестициони план и реализацију започетих пројеката Националног инвестиционог 
плана до њиховог окончања. 

Функционер у чијем је разделу, према акту Владе из члана 26. став 1. овог закона, пројекат који 
се реализује и министар задужен за послове државне управе који се односе на Национални 
инвестициони план и реализацију започетих пројеката Националног инвестиционог плана до 
њиховог окончања, заједнички су одговорни за издавање налога за плаћање и за извршавање 
издатака намењених за реализацију Националног инвестиционог плана. 

Члан 28. 
Посебан акт којим се уређује распоред и коришћење средстава за реализацију пројеката 

инвестиционог одржавања и управљања непокретностима, Влада доноси на предлог Републичке 
дирекције за имовину Републике Србије, а на основу иницијативе осталих директних корисника 
буџетских средстава према утврђеним приоритетима. 

Актом Владе из става 1. овог члана, део средстава распоређен у оквиру Раздела 40 – Републичка 
дирекција за имовину Републике Србије може се распоредити, односно пренети другом директном 
кориснику буџетских средстава за реализацију пројеката инвестиционог одржавања одређених 
пословних и стамбених објеката и других непокретности, према утврђеним приоритетима из 
надлежности тог корисника буџетских средстава. 

У случају из става 2. овог члана, за износ пренетих средстава умањује се износ апропријације 
економске класификације 511 – Зграде и грађевински објекти у оквиру Раздела 40 – Републичка 
дирекција за имовину Републике Србије, а пренета средства исказују се на апропријацији економској 



класификацији 511 – Зграде и грађевински објекти у оквиру раздела директног корисника буџетских 
средстава коме је тај део средстава пренет. 

Члан 29. 
Налог за извршење укупних издатака за реализацију пројеката инвестиционог одржавања и 

управљања непокретностима заједнички издају функционер у чијем је разделу, према акту Владе из 
члана 28. став 1. овог закона, пројекат који се реализује и директор Републичке дирекције за имовину 
Републике Србије. 

Функционер у чијем је разделу, према акту Владе из члана 28. став 1. овог закона, пројекат који 
се реализује и директор Републичке дирекције за имовину Републике Србије, заједнички су 
одговорни за издавање налога за плаћање и за извршавање издатака намењених за реализацију 
пројеката инвестиционог одржавања и управљања непокретностима. 

Члан 30. 
Председник Високог савета судства надлежан је за давање налога за пренос средстава која се 

остваре по основу наплате судских такси на евиденционе рачуне судова отворене у Систему 
извршења буџета. 

Председник Високог савета судства надлежан је и за давање налога за пренос судовима и 
осталих средстава, осим средстава за плате запослених у судовима који су судско особље из Раздела 
6 – Судови са рачуна буџета на евиденционе рачуне судова отворене у Систему извршења буџета, 
изузев Врховном касационом суду, Управном суду, Привредном апелационом суду и Прекршајном 
апелационом суду. 

Наредбодавци за издавање налога за плаћање су функционери који руководе радом судова из 
Раздела 6 – Судови. 

Изузетно од става 3. овог члана, за издавање налога за плаћања јавних набавки која се врше 
јединствено за судове, надлежан је председник Високог савета судства. 

Члан 31. 
Председник Државног већа тужилаца надлежан је за давање налога за пренос јавним 

тужилаштвима средстава, осим средстава за плате запослених у јавним тужилаштвима који су 
особље у јавном тужилаштву, из Раздела 8 – Јавна тужилаштва са рачуна буџета на евиденционе 
рачуне јавних тужилаштава отворене у Систему извршења буџета, изузев Републичком јавном 
тужилаштву, Тужилаштву за ратне злочине и Тужилаштву за организовани криминал. 

Изузетно, председник Државног већа тужилаца надлежан је и за пренос средстава из сопствених 
прихода на евиденционе рачуне јавних тужилаштава отворене у Систему извршења буџета. 

Наредбодавци за издавање налога за плаћања јесу функционери који руководе јавним 
тужилаштвима из Раздела 8 – Јавна тужилаштва, осим за издавање налога за плаћања код јавних 
набавки које се врше јединствено за тужилаштва, у ком случају је надлежан председник Државног 
већа тужилаца. 

Члан 32. 
Министар надлежан за послове правосуђа надлежан је за давање налога за пренос средстава која 

се остваре по основу наплате судских такси на евиденционе рачуне правосудних органа отворене у 
Систему извршења буџета. 

Министар надлежан за послове правосуђа надлежан је и за давање налога за пренос судовима и 
јавним тужилаштвима средстава из Раздела 6 – Судови и Раздела 8 – Јавна тужилаштва, за 
извршавање расхода за плате запослених у судовима и јавним тужилаштвима – судско особље и 
особље у јавном тужилаштву, расхода за текуће одржавање опреме и објеката судова, као и расхода 
за инвестициона и капитална улагања судовима и јавним тужилаштвима и уређење и развој 



правосудног информационог система, са рачуна буџета на евиденционе рачуне судова и јавних 
тужилаштава отворене у Систему извршења буџета, осим Врховном касационом суду, Управном 
суду, Привредном апелационом суду, Републичком јавном тужилаштву, Тужилаштву за ратне 
злочине, Тужилаштву за организовани криминал и Прекршајном апелационом суду. 

Наредбодавци за издавање налога за плаћање јесу функционери који руководе радом судова из 
Раздела 6 – Судови и функционери који руководе радом тужилаштава из Раздела 8 – Јавна 
тужилаштва, осим за издавање налога за плаћање за јавне набавке за пројекте које за судове и јавна 
тужилаштва спроводи министарство надлежно за послове правосуђа. 

Члан 33. 
Министар надлежан за послове културе надлежан је за давање налога за пренос средстава из 

буџета на евиденционе рачуне установа културе отворене у Систему извршења буџета. 

Наредбодавци за издање налога за плаћање су руководиоци установа културе из става 1. овог 
члана. 

Члан 34. 
Руководилац Управе за извршење кривичних санкција надлежан је за давање налога за пренос 

средстава из буџета на евиденционе рачуне установа за извршење кривичних санкција отворене у 
Систему извршења буџета. 

Наредбодавци за издавање налога за плаћање су руководиоци установа за извршење кривичних 
санкција из става 1. овог члана. 

Члан 35. 
Изузетно од одредбе члана 37. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник 

РС”, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 91/16, 104/16 – др. закон и 96/17), годишњи 
износ укупног ненаменског трансфера који се распоређује јединицама локалне самоуправе, у 2018. 
години утврђује се у укупном износу од 33.307.366.000 динара. 

Расподела трансфера из става 1. овог члана вршиће се у износима исказаним у следећој табели: 

Р. бр. Јединица локалне самоуправе Ненаменски трансфер по јединицама  
локалне самоуправе (у динарима) 

1. Ада 90.676.873 

2. Александровац 229.611.327 

3. Алексинац 498.167.212 

4. Алибунар 175.413.738 

5. Апатин 162.829.785 

6. Аранђеловац 202.936.559 

7. Ариље 91.032.672 

8. Бабушница 240.618.064 

9. Бајина Башта 136.973.066 

10. Баточина 112.099.073 

11. Бач 117.262.304 

12. Бачка Паланка 204.094.102 



Р. бр. Јединица локалне самоуправе Ненаменски трансфер по јединицама  
локалне самоуправе (у динарима) 

13. Бачка Топола 158.418.215 

14. Бачки Петровац 116.766.422 

15. Бела Паланка 227.942.308 

16. Бела Црква 200.444.588 

17. Београд 0 

18. Беочин 48.627.273 

19. Бечеј 154.626.570 

20. Блаце 162.765.657 

21. Богатић 339.075.746 

22. Бојник 217.399.828 

23. Бољевац 205.774.958 

24. Бор 226.956.863 

25. Босилеград 255.927.649 

26. Брус 184.482.099 

27. Бујановац 391.927.698 

28. Ваљево 388.041.467 

29. Варварин 247.601.878 

30. Велика Плана 307.501.600 

31. Велико Градиште 192.545.052 

32. Владимирци 198.117.049 

33. Владичин Хан 267.153.627 

34. Власотинце 346.808.718 

35. Врање 397.630.668 

36. Врбас 166.026.404 

37. Врњачка Бања 88.815.082 

38. Вршац 155.853.801 

39. Гаџин Хан 162.442.778 

40. Голубац 176.621.798 

41. Горњи Милановац 224.150.456 

42. Деспотовац 254.570.880 

43. Димитровград 105.353.366 



Р. бр. Јединица локалне самоуправе Ненаменски трансфер по јединицама  
локалне самоуправе (у динарима) 

44. Дољевац 194.260.170 

45. Жабаљ 180.688.749 

46. Жабари 181.542.087 

47. Жагубица 266.182.407 

48. Житиште 198.882.224 

49. Житорађа 218.131.394 

50. Зајечар 288.354.282 

51. Зрењанин 202.787.952 

52. Ивањица 322.897.726 

53. Инђија 142.402.405 

54. Ириг 86.050.730 

55. Јагодина 321.660.436 

56. Кањижа 70.777.340 

57. Кикинда 181.468.001 

58. Кладово 159.156.644 

59. Кнић 192.622.590 

60. Књажевац 409.681.070 

61. Ковачица 225.436.322 

62. Ковин 223.438.083 

63. Косјерић 43.072.619 

64. Коцељева 158.449.034 

65. Крагујевац 426.319.343 

66. Краљево 746.288.490 

67. Крупањ 258.610.783 

68. Крушевац 466.901.040 

69. Кула 194.909.532 

70. Куршумлија 273.765.140 

71. Кучево 271.355.853 

72. Лајковац 23.463.193 

73. Лапово 39.445.348 

74. Лебане 315.430.112 



Р. бр. Јединица локалне самоуправе Ненаменски трансфер по јединицама  
локалне самоуправе (у динарима) 

75. Лесковац 896.973.298 

76. Лозница 516.503.831 

77. Лучани 165.996.102 

78. Љиг 124.435.131 

79. Љубовија 194.959.798 

80. Мајданпек 219.188.277 

81. Мали Зворник 134.654.953 

82. Мали Иђош 96.630.970 

83. Мало Црниће 208.437.171 

84. Медвеђа 206.871.246 

85. Мерошина 192.299.179 

86. Мионица 158.429.600 

87. Неготин 250.069.595 

88. Ниш 633.997.549 

89. Нова Варош 188.253.034 

90. Нова Црња 115.794.170 

91. Нови Бечеј 150.062.806 

92. Нови Кнежевац 102.015.724 

93. Нови Пазар 559.030.639 

94. Нови Сад 918.682.241 

95. Опово 83.677.569 

96. Осечина 175.006.161 

97. Оџаци 226.136.696 

98. Панчево 84.544.580 

99. Параћин 282.823.609 

100. Петровац 414.398.661 

101. Пећинци 66.755.678 

102. Пирот 300.550.163 

103. Пландиште 178.921.542 

104. Пожаревац 111.620.139 

105. Пожега 203.414.788 



Р. бр. Јединица локалне самоуправе Ненаменски трансфер по јединицама  
локалне самоуправе (у динарима) 

106. Прешево 388.610.506 

107. Прибој 294.491.228 

108. Пријепоље 443.912.201 

109. Прокупље 338.543.436 

110. Ражањ 184.009.348 

111. Рача 182.714.590 

112. Рашка 196.337.900 

113. Рековац 183.485.656 

114. Рума 231.215.517 

115. Свилајнац 212.912.271 

116. Сврљиг 257.113.059 

117. Сента 91.930.727 

118. Сечањ 128.010.682 

119. Сјеница 415.226.768 

120. Смедерево 371.947.865 

121. Смедеревска Паланка 292.954.759 

122. Сокобања 157.643.188 

123. Сомбор 381.737.563 

124. Србобран 77.756.702 

125. Сремска Митровица 254.994.496 

126. Сремски Карловци 36.768.320 

127. Стара Пазова 175.065.415 

128. Суботица 240.430.956 

129. Сурдулица 238.054.481 

130. Темерин 104.794.238 

131. Тител 134.820.696 

132. Топола 154.656.775 

133. Трговиште 205.644.981 

134. Трстеник 465.658.366 

135. Тутин 446.950.837 

136. Ћићевац 107.699.556 



Р. бр. Јединица локалне самоуправе Ненаменски трансфер по јединицама  
локалне самоуправе (у динарима) 

137. Ћуприја 194.203.986 

138. Уб 92.687.064 

139. Ужице 228.113.946 

140. Црна Трава 89.166.683 

141. Чајетина 75.432.191 

142. Чачак 287.670.506 

143. Чока 160.771.502 

144. Шабац 299.422.232 

145. Шид 206.153.535 

УКУПНО: 33.307.366.000 

Члан 36. 
Налоге за извршавање издатака на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија, који се 

финансирају из буџета Републике Србије заједнички издају министар у чијем су разделу обезбеђена 
средства за те издатке и директор Канцеларије за Косово и Метохију. 

Канцеларија за Косово и Метохију дужна је дa министaрству нaдлeжнoм зa пoслoвe финaнсиja 
дoстaвљa кварталне извeштajе о средствима која се у току године са њеног раздела преносе 
јединицама локалне самоуправе на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија. 

Извештаји из става 2. овог члана садрже податке о средствима исказаним по наменама и по 
јединицама локалне самоуправе, а достављају се у року од 15 дана од дана истека квартала. 

Члан 37. 
Директни корисници буџетских средстава дужни су дa министaрству нaдлeжнoм зa пoслoвe 

финaнсиja дoстaвљajу кварталне извeштaje o средствима која се у току године са њиховог раздела 
преносе јединицама локалне самоуправе са апропријације економске класификације 463 – Трансфери 
осталим нивоима власти. 

Извештаји из става 1. овог члана садрже податке о средствима исказаним по наменама и по 
јединицама локалне самоуправе, а достављају се у року од 15 дана од дана истека квартала. 

Директни корисници буџетских средстава дужни су дa министaрству нaдлeжнoм зa пoслoвe 
финaнсиja дoстaвљajу кварталне извeштaje o средствима која се у току године са њиховог раздела 
преносе са апропријације економске класификације 451 – Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама. 

Извештаји из става 3. овог члана садрже податке о крајњем кориснику, укупном износу, као и 
намени пренетих средстава, а достављају се у року од 15 дана од дана истека квартала. 

Члан 38. 
Изузетно од одредаба члана 3. овог закона, Влада може да одлучи о покретању поступка за 

задуживање и давање гаранција Републике Србије ради очувања финансијске стабилности, 
спречавања наступања или отклањања последица ванредних околности које могу да угрозе живот и 
здравље људи или да проузрокују штету већих размера, у износу до 12.000.000.000 динара, а на 
предлог министарства надлежног за послове финансија. 



Задуживање и давање гаранција из става 1. овог члана врши се у складу са поступком који је 
уређен Законом о јавном дугу („Службени гласник РС”, бр. 61/05, 107/09, 78/11 и 68/15). 

Члан 39. 
Уколико се у 2018. години приходи организација за обавезно социјално осигурање, по основу 

доприноса за обавезно социјално осигурање, остварују у мањим износима од износа утврђених 
њиховим финансијским плановима за 2018. годину, управни одбори ће својим одлукама, на које 
сагласност даје Влада, прилагодити расходе и издатке смањеним приходима, осим за расходе за 
социјално осигурање. 

Члан 40. 
Локална власт у 2018. години може планирати укупна средства потребна за исплату плата 

запослених које се финансирају из буџета локалне власти, тако да масу средстава за исплату плата 
планирају на нивоу исплаћених плата у 2017. години, увећану за масу средстава за плате за број 
запослених максимално до броја утврђеног у Одлуци о максималном броју запослених за 2017. 
годину, а највише до дозвољеног нивоа за исплату плата у складу са чланом 36. Закона о буџету 
Републике Србије за 2017. годину („Службени гласник РС”, број 99/16). 

Укупну масу средстава за плате треба умањити за плате запослених код корисника буџетских 
средстава које су се финансирале из буџета локалне власти са економских класификација 411 и 412, а 
више се не финансирају (због престанка рада корисника и сл), односно за масу средстава за плате 
запослених који су радили, а нису преузети у органе и службе управе или јавне службе јединице 
локалне власти, код којих се плате запослених финансирају из буџета локалне власти на економским 
класификацијама 411 и 412. 

Тако планирана укупна маса средстава за плате ће се увећати код корисника средстава буџета 
локалне власти за 5%, осим код предшколских установа, установа културе и установа социјалне 
заштите код којих повећање износи 10%. 

Средства добијена по основу умањења у складу са одредбама Закона о привременом уређивању 
основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника 
јавних средстава („Службени гласник РС”, број 116/14), треба планирати на апропријацији 
економској класификацији 465 – Остале дотације и трансфери. 

Уколико локална власт не планира у својим одлукама o буџету за 2018. годину и не извршава 
укупна средства за обрачун и исплату плата на начин утврђен у ст. 1, 2, 3. и 4. овог члана, министар 
надлежан за послове финансија може привремено обуставити пренос трансферних средстава из 
буџета Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних 
лица, док се висина средстава за плате не усклади са ограничењем из ст. 1, 2, 3. и 4. овог члана. 

Министар надлежан за послове финансија ближе ће уредити начин и садржај извештавања о 
планираним и извршеним средствима за исплату плата из ст. 1, 2, 3. и 4. овог члана и о структури 
расхода за запослене на апропријацијама економским класификацијама 413–416 у 2018. години. 

Члан 41. 
Директни корисници буџетских средстава су дужни дa министaрству нaдлeжнoм зa пoслoвe 

финaнсиja, дoстaвљajу мeсeчнe извeштaje o рeaлизaциjи пројеката и прoгрaмa који се финансирају из 
извора финансирања 11 – Примања од иностраних задуживања. 

Када су крајњи корисници пројеката и програма, који се финансирају из пројектних и 
програмских зајмова, индиректни корисници буџетских средстава и остали корисници јавних 
средстава, директни корисници буџетских средстава задужени за њихово праћење дужни су да 
достављају извештаје из става 1. овог члана. 

Извештаји из става 1. овог члана достављају се у складу са Правилником о извештавању о 
реализацији пројеката и програма који се финансирају из извора финансирања 11 – Примања од 
иностраних задуживања („Службени гласник РС”, број 25/15). 



Члан 42. 
Директни корисници буџетских средстава који учествују у реализацији пројектних и 

програмских зајмова, који се према споразумима о зајмовима закљученим између Републике Србије 
и зајмодаваца, не извршавају преко подрачуна за Извршење буџета Републике Србије, дужни су на 
основу Извештаја у складу са Правилником о извештавању о реализацији пројеката и програма који 
се финансирају из извора финансирања 11 – Примања од иностраних задуживања („Службени 
гласник РС”, број 25/15), да спроведу обрачунске налоге преко подрачуна извршења буџета 
Републике Србије на терет апропријација економских класификација планираних за наведене 
намене, ради евидентирања динарске противвредности плаћања извршених у страној валути, а у 
корист примања од иностраних задуживања, најкасније последњег дана у месецу за текући месец. 

Ради евидентирања остварених примања по основу зајмова из става 1. овог члана Управа за 
трезор ће испостављати и извршавати обрачунске налоге преко рачуна за уплату јавних прихода и 
примања. 

Сви споразуми о зајмовима који се закључују у 2018. години и који представљају директну 
обавезу Републике Србије, морају бити исказани у финансијским плановима корисника буџетских 
средстава Републике Србије. 

Члан 43. 
Директни корисници буџетских средстава који учествују у реализацији пројеката предвиђених 

релевантним финансијским споразумима, а у складу са Оквирним споразумом између Владе 
Републике Србије и Комисије европских заједница о правилима за сарадњу која се односе на 
финансијску помоћ Европске заједнице Републици Србији у оквиру спровођења помоћи према 
правилима Инструмента претприступне помоћи (ИПА) и Оквирног споразума између Републике 
Србије и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније 
Републици Србији у оквиру инструмената за претприступну помоћ (ИПА II) дужни су да спроведу 
обрачунске налоге преко рачуна извршења буџета Републике Србије на терет апропријација 
економских класификација планираних за наведене намене ради евидентирања динарске 
противвредности плаћања извршених у страној валути. 

Ради евидентирања остварених прихода из става 1. овог члана Управа за трезор ће испостављати 
и извршавати обрачунске налоге преко рачуна за уплату јавних прихода и примања. 

Обрачунски налози користе се за евидентирање прихода, расхода и/или издатака у оквиру 
опредељених апропријација на извору 56 – Финансијска помоћ ЕУ и спроводе по добијању 
обавештења о извршеном плаћању од стране Министарства финансија – Сектора за уговарање и 
финансирање програма из средстава ЕУ. 

Члан 44. 
Укупни ниво расхода и издатака буџета Републике Србије за 2019. годину ограничен је у износу 

од 1.188.109.143.000 динара, односно за 2020. годину у износу од 1.239.129.899.000 динара. 

Ограничење из става 1. овог члана не укључује расходе и издатке индиректних корисника 
буџетских средстава Републике Србије, који се финансирају из извора 04 – Сопствени приходи 
буџетских корисника, извора 07 – Трансфери од других нивоа власти и извора 13 – Нераспоређени 
вишак прихода из ранијих година. 

Члан 45. 
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2018. године. 

 

 

 



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

УКАЗ 

о проглашењу Закона о изменама и допунама  

Закона о порезу на додату вредност 

Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност, који је донела 
Народна скупштина Републике Србије, на Петој седници Другог редовног заседања, 14. децембра 
2017. године. 

ПР број 67 

У Београду, 17. децембра 2017. године 

Председник Републике, 

Александар Вучић, с.р. 

ЗАКОН 

о изменама и допунама Закона о порезу на додату  

вредност 

Члан 1. 
У Закону о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 – исправка, 

61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 83/15 и 108/16), после члана 6. додаје се члан 6а, 
који гласи: 

„Члан 6а 
Сматра се да, у смислу овог закона, промет добара и услуга који врши давалац концесије 

концесионару, односно концесионар даваоцу концесије у оквиру реализације уговора о јавно-
приватном партнерству са елементима концесије, закљученог у складу са законом којим се уређују 
јавно-приватно партнерство и концесије, није извршен, ако су давалац концесије и концесионар 
обвезници ПДВ који би, у случају када би се тај промет сматрао извршеним, имали у потпуности 
право на одбитак претходног пореза у складу са овим законом.”. 

Члан 2. 
У члану 24. став 1. тачка 4) мења се и гласи: 

„4) промет добара која путник отпрема у иностранство у личном пртљагу, за некомерцијалне 
сврхе, ако: 

(1) путник у Републици нема пребивалиште ни боравиште, 

(2) се добра отпремају пре истека три календарска месеца по истеку календарског месеца у којем 
је извршен промет добара, 

(3) је укупна вредност испоручених добара већа од 100 EUR, у динарској противвредности по 
средњем курсу Народне банке Србије, укључујући ПДВ, 

(4) обвезник ПДВ поседује доказе да је путник отпремио добра у иностранство;”. 

После става 3. додају се нови ст. 4–6. и ст. 7–9, који гласе: 

„Пореско ослобођење за промет добара из става 1. тачка 4) овог члана обвезник ПДВ остварује у 
пореском периоду у којем поседује доказе да је путник отпремио добра у иностранство. 

Ако у пореском периоду у којем је извршио промет добара из става 1. тачка 4) овог члана 
обвезник ПДВ не поседује доказе да је путник отпремио добра у иностранство, обвезник ПДВ је 
дужан да ПДВ обрачунат за тај промет плати у складу са овим законом. 



У пореском периоду у којем обвезник ПДВ добије доказе да је путник отпремио добра у 
иностранство, обвезник ПДВ смањује обрачунати ПДВ из става 5. овог члана. 

Пореско ослобођење за промет добара из става 1. тачка 4) овог члана не односи се на промет 
добара која се сматрају акцизним производима у складу са законом којим се уређују акцизе и промет 
добара за опремање и снабдевање било ког превозног средства за приватне потребе. 

Пребивалиштем, односно боравиштем из става 1. тачка 4) подтачка (1) овог члана сматра се 
место уписано у пасошу, личној карти или другом документу који се, у складу са законом, сматра 
идентификационом исправом у Републици. 

ПДВ који је плаћен као део накнаде за промет добара из става 1. тачка 4) овог члана враћа се 
путнику, односно другом подносиоцу захтева ако у року од шест месеци од дана издавања рачуна за 
тај промет достави обвезнику ПДВ доказе да је путник отпремио добра у иностранство.”. 

Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 10. и 11. 

Досадашњи став 6, који постаје став 12, мења се и гласи: 

„Министар ближе уређује начин и поступак остваривања пореских ослобођења из ст. 1–3. овог 
члана, шта се сматра личним пртљагом и доказима да је путник отпремио добра у иностранство из 
става 1. тачка 4) овог члана, као и начин и поступак враћања ПДВ из става 9. овог члана.”. 

Члан 3. 
У члану 29. став 1. тачка 3) мења се и гласи: 

„3) издатака за превоз запослених, односно других радно ангажованих лица за долазак на посао, 
односно одлазак с посла, као и издатака за исхрану, укључујући и пиће, запослених, односно других 
радно ангажованих лица, осим издатака за исхрану, укључујући и пиће, тих лица у угоститељским 
објектима обвезника када обвезник по том основу наплаћује накнаду.”. 

Члан 4. 
У члану 31а после става 5. додају се нови ст. 6. и 7, који гласе: 

„Ако је порески орган у поступку контроле утврдио да је обвезник ПДВ обрачунао ПДВ као да 
је порески дужник из члана 10. став 1. тачка 3) и став 2. овог закона и да је обрачунати ПДВ исказао 
као претходни порез, порески орган решењем врши исправку одбитка претходног пореза, на основу 
којег обвезник ПДВ има право да смањи обрачунати ПДВ. 

Ако се решење из става 6. овог члана поништи, измени или укине у делу којим је исправљен 
претходни порез, обвезник ПДВ је дужан да искаже дуговани ПДВ по том основу.”. 

У досадашњем ставу 6, који постаје став 8, реч: „повећан,” брише се. 

Досадашњи став 7. постаје став 9. 

Члан 5. 
У члану 35. став 3. мења се и гласи: 

„Место промета јединствене туристичке услуге је место у којем пружалац услуга има седиште 
или сталну пословну јединицу ако се промет услуга врши из сталне пословне јединице која се не 
налази у месту у којем пружалац услуга има седиште.”. 

Члан 6. 
После члана 36а додају се назив члана и члан 36б, који гласе: 

„Инвестиционо злато 



Члан 36б 
Инвестиционим златом, у смислу овог закона, сматра се: 

1) злато у облику полуга или плочица, масе прихваћене на тржишту племенитих метала, степена 
финоће једнаког или већег од 995 хиљадитих делова (995/1000), независно од тога да ли је вредност 
злата изражена кроз хартије од вредности; 

2) златни новчићи степена финоће једнаког или већег од 900 хиљадитих делова (900/1000), 
исковани после 1800. године, који јесу или су били законско средство плаћања у држави порекла, а 
који се уобичајено продају по цени која није виша од 80% вредности злата на отвореном тржишту, 
садржаног у новчићима. 

Инвестиционим златом, у смислу овог закона, не сматра се монетарно злато. 

Сматра се да се златни новчићи из става 1. тачка 2) овог члана, у смислу овог закона, не сматрају 
колекционарским добрима у смислу члана 36. овог закона и да се не продају у нумизматичке сврхе. 

ПДВ се не плаћа на: 

1) промет и увоз инвестиционог злата, укључујући и инвестиционо злато чија је вредност 
наведена у потврдама о алоцираном или неалоцираном злату, злато којим се тргује преко рачуна за 
трговање златом, укључујући и зајмове и замене злата (своп послови) који подразумевају право 
власништва или потраживања у вези са златом, као и активности у вези са инвестиционим златом на 
основу фјучерс и форвард уговора чији је резултат пренос права располагања или права 
потраживања у вези са инвестиционим златом; 

2) промет услуга посредника који у име и за рачун налогодавца врши промет инвестиционог 
злата. 

Изузетно од става 4. овог члана, обвезник ПДВ може да се определи да ће на промет 
инвестиционог злата обрачунати ПДВ достављањем обавештења надлежном пореском органу, ако: 

1) производи инвестиционо злато, односно прерађује злато у инвестиционо злато, а промет врши 
другом обвезнику ПДВ; 

2) у оквиру своје делатности врши промет злата за индустријске сврхе, а промет инвестиционог 
злата врши другом обвезнику ПДВ. 

Порески дужник за промет инвестиционог злата из става 5. овог члана је обвезник ПДВ којем је 
тај промет извршен. 

Ако се обвезник ПДВ из става 5. овог члана определио за обрачунавање ПДВ на промет 
инвестиционог злата, право на опредељење за обрачунавање ПДВ, о чему доставља обавештење 
надлежном пореском органу, има и посредник који врши промет услуга из става 4. тачка 2) овог 
члана. 

Обвезник ПДВ из ст. 5. и 7. овог члана обрачунава ПДВ на промет инвестиционог злата и 
промет услуга посредовања код промета инвестиционог злата почев од пореског периода по истеку 
пореског периода у којем је доставио обавештење надлежном пореском органу. 

Обвезник ПДВ који врши промет инвестиционог злата на који се не плаћа ПДВ у складу са овим 
чланом, има право да по основу тог промета одбије као претходни порез ПДВ обрачунат за: 

1) промет инвестиционог злата који му је извршио обвезник ПДВ из става 5. овог члана; 

2) промет или увоз злата намењеног преради у инвестиционо злато; 

3) промет услуга које се односе на промену облика, масе или финоће злата, односно 
инвестиционог злата. 

Обвезник ПДВ који врши промет инвестиционог злата на који се не плаћа ПДВ у складу са овим 
чланом, а који производи инвестиционо злато или прерађује злато у инвестиционо злато, има право 



да одбије као претходни порез ПДВ обрачунат за промет добара и услуга, односно плаћен при увозу 
добара, а који су у непосредној вези са производњом или прерадом тог злата. 

Обвезник ПДВ из ст. 5. и 7. овог члана који се определио за обрачунавање ПДВ на промет 
инвестиционог злата и промет услуга посредовања код промета инвестиционог злата, има право на 
одбитак претходног пореза у складу са овим законом. 

Обвезник ПДВ који врши промет инвестиционог злата дужан је да издаје рачуне за промет 
инвестиционог злата, да води евиденцију о свим активностима у вези са инвестиционим златом, 
посебно о лицима којима је извршио промет инвестиционог злата, као и да чува евиденцију у складу 
са овим законом. 

Министар ближе уређује начин и поступак достављања обавештења о опредељењу за 
обрачунавање ПДВ обвезника ПДВ из ст. 5. и 7. овог члана, садржину рачуна и евиденције из става 
12. овог члана.”. 

Члан 7. 
Назив члана 56. „Рефакција ПДВ страном држављанину” и члан 56. бришу се. 

Члан 8. 
У члану 56а став 2. тачка 2) после речи: „рачун продавца” додају се запета и речи: „односно на 

одговарајуће рачуне у складу са законом у случају продаје стана као хипотековане непокретности, 
односно у извршном поступку када се уплата цене стана са ПДВ врши уплатом на одговарајуће 
рачуне у складу са законом”. 

Члан 9. 
Ако је за промет добара и услуга из члана 1. овог закона, који се врши од дана ступања на снагу 

овог закона, наплаћена, односно плаћена накнада или део накнаде пре дана ступања на снагу овог 
закона, тај промет сматра се извршеним у складу са Законом о порезу на додату вредност 
(„Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 – исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – др. закон, 
142/14, 83/15 и 108/16). 

Члан 10. 
Обвезник ПДВ који има право да се определи за обрачунавање ПДВ на промет инвестиционог 

злата у смислу члана 6. овог закона и који се определи да ће од 1. априла 2018. године наставити са 
обрачунавањем ПДВ за тај промет, дужан је да надлежном пореском органу, закључно са 31. мартом 
2018. године, достави обавештење о опредељењу за обрачунавање ПДВ на промет инвестиционог 
злата. 

Ако обвезник ПДВ из става 1. овог члана не достави надлежном пореском органу обавештење о 
опредељењу за обрачунавање ПДВ на промет инвестиционог злата закључно са 31. мартом 2018. 
године, на промет инвестиционог злата тог обвезника ПДВ примењује се посебан поступак 
опорезивања уређен чланом 6. овог закона. 

Члан 11. 
Купац стана који је до дана ступања на снагу овог закона купио стан као хипотековану 

непокретност, односно у извршном поступку и уговорену цену стана са ПДВ у потпуности исплатио 
продавцу уплатом на одговарајуће рачуне у складу са законом, а који на основу поднетог захтева 
није остварио рефундацију ПДВ по основу куповине првог стана у складу са Законом о порезу на 
додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 – исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 
68/14 – др. закон, 142/14, 83/15 и 108/16), има право да надлежном пореском органу поднесе нови 
захтев за рефундацију ПДВ по основу куповине првог стана. 

Члан 12. 



У Закону о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, 
бр. 83/15 и 108/16), у члану 38. речи: „1. јануара 2018. године” замењују се речима: „1. јула 2018. 
године”. 

Члан 13. 
Одредбе члана 6. овог закона примењиваће се од 1. априла 2018. године, осим одредбе која 

садржи овлашћење за доношење подзаконског акта, која ће се примењивати од дана ступања на снагу 
овог закона. 

Члан 14. 
Одредбе чл. 2. и 7. овог закона примењиваће се од 1. јануара 2019. године, осим одредбе члана 2. 

овог закона која садржи овлашћење за доношење подзаконског акта, која ће се примењивати од дана 
ступања на снагу овог закона. 

Члан 15. 
Овај закон ступа на снагу 1. јануара 2018. године. 

 

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

УКАЗ 

о проглашењу Закона о изменама и допунама  

Закона о порезу на добит правних лица 

Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, који је 
донела Народна скупштина Републике Србије, на Петој седници Другог редовног заседања, 14. 
децембра 2017. године. 

ПР број 68 

У Београду, 17. децембра 2017. године 

Председник Републике, 

Александар Вучић, с.р. 

ЗАКОН 

о изменама и допунама Закона о порезу на добит  

правних лица 

Члан 1. 
У Закону о порезу на добит правних лица („Службени гласник РС”, бр. 25/01, 80/02, 80/02 – др. 

закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 91/15 – аутентично 
тумачење и 112/15), у члану 10. став 3. после речи: „става 2. овог члана” додају се запета и речи: 
„осим нематеријалних средстава,”. 

Став 8. мења се и гласи: 

„Изузетно, стална средства која се састоје из непокретних и покретних делова, разврставају се 
по групама сходно начину на који су евидентирана у пословним књигама обвезника у складу са 
прописима којима се уређује рачуноводство.”. 

После става 8. додају се ст. 9. и 10, који гласе: 

„Амортизација нематеријалних средстава врши се применом пропорционалне методе сразмерно 
веку трајања који је опредељен моментом признавања тих средстава у пословним књигама обвезника 



у складу са прописима којима се уређује рачуноводство и МРС, односно МСФИ и МСФИ за МСП, на 
основицу коју чини набавна вредност сваког средства посебно. 

Министар финансија ближе уређује начин разврставања сталних средстава из става 3. овог члана 
по групама, врсту нематеријалних средстава, као и начин утврђивања амортизације.”. 

Члан 2. 
У члану 16. ст. 5. и 6. бришу се. 

Досадашњи став 7. постаје став 5. 

У досадашњем ставу 8, који постаје став 6, речи: „става 7.” замењују се речима: „става 5.”. 

У досадашњем ставу 9, који постаје став 7, после речи: „реализацију” додају се запета и речи: 
„до краја пореског периода”. 

У досадашњем ставу 10, који постаје став 8, речи: „става 9.” замењују се речима: „става 7.”, 
речи: „и члана 22а овог закона,” бришу се, а речи: „става 7.” замењују се речима: „става 5.”. 

У досадашњем ставу 11, који постаје став 9, речи: „става 2.” замењују се речима: „става 2, 
односно става 7.”. 

У досадашњем ставу 12, који постаје став 10, речи: „ст. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. и 11.” замењују се 
речима: „ст. 1, 2, 3, 4, 5, 7. и 9.”. 

Досадашњи став 13. постаје став 11. 

Члан 3. 
У члану 16а став 2. речи: „став 9.” замењују се речима: „став 7.”, а после речи: „чланом 22а” 

додају се речи: „став 1.”. 

Члан 4. 
У члану 22а после става 1. додају се ст. 2. до 7, који гласе: 

„На терет расхода банке признаје се отпис вредности појединачних потраживања у складу са 
одредбама члана 16. ст. 1. до 6. овог закона. 

Изузетно од става 2. овог члана, на терет расхода банке признаје се отпис вредности 
појединачних потраживања по основу кредита одобреног неповезаном лицу у смислу овог закона, 
под условом да је од момента доспелости потраживања прошло најмање две године, уз пружање 
документације која представља основ за доказивање неспособности дужника да извршава своје 
новчане обавезе (нпр. документација из кредитног досијеа дужника о измиривању обавезе дужника 
према банци у току последњих дванаест месеци, преписка и друга документација о контактима банке 
и дужника у вези са наплатом потраживања и мерама које је банка предузела ради наплате). 

Изузетно од става 2. овог члана, на терет расхода признаје се отпис вредности преосталог дела 
појединачног потраживања банке који није наплаћен из средстава остварених продајом 
непокретности која се спроводи у складу са законом. 

Изузетно од ст. 2. и 3. овог члана, на терет расхода банке признаје се отпис вредности 
појединачних потраживања по основу кредита који се, у смислу прописа Народне банке Србије, 
сматрају проблематичним кредитима, извршен у складу са прописима Народне банке Србије. 

Сва отписана, исправљена и друга потраживања из ст. 1. до 5. овог члана која су призната као 
расход, а која се касније наплате или за која поверилац повуче тужбу, предлог за извршење, односно 
пријаву потраживања, у моменту наплате или повлачења тужбе, предлога за извршење, односно 
пријаве потраживања, улазе у приходе банке. 

Сва отписана, исправљена и друга потраживања која нису призната као расход, а која се касније 
наплате, у моменту наплате не улазе у приходе банке.”. 



Члан 5. 
У члану 28. став 2. после речи: „апсолутних права” додају се запета и речи: „односно пореза на 

додату вредност”. 

Члан 6. 
У члану 29. став 2. речи: „из става 1.” замењују се речима: „у смислу”. 

Члан 7. 
У члану 34. став 2. тачка 2) после речи: „окончања” на оба места додају се запета и речи: 

„односно обуставе”. 

У ставу 4. после речи: „решења о закључењу стечајног поступка” додају се запета и речи: 
„односно до правоснажности решења о обустави стечајног поступка услед продаје стечајног дужника 
као правног лица”. 

У ставу 5. тачка 2) после речи: „банкротством” додају се запета и речи: „односно 
правоснажности решења о обустави стечајног поступка услед продаје стечајног дужника као правног 
лица,”. 

Члан 8. 
У члану 38. став 2. мења се и гласи: 

„Пословна година је календарска година, осим у случају престанка или отпочињања обављања 
делатности у току године, укључујући и статусне промене, покретања поступка стечаја или 
ликвидације, као и у случају обуставе стечајног поступка услед продаје стечајног дужника као 
правног лица, односно обуставе поступка ликвидације, у току године.”. 

У ставу 7. речи: „став 3.” замењују се речима: „став 4.”. 

Члан 9. 
У члану 40. став 1. тачка 5) мења се и гласи: 

„5) накнада од услуга истраживања тржишта, рачуноводствених и ревизорских услуга и других 
услуга из области правног и пословног саветовања, независно од места њиховог пружања или 
коришћења, односно места где ће бити пружене или коришћене.”. 

У ставу 5. речи: „на дан” замењују се речима: „у року од три дана од дана”. 

У ставу 14. после речи: „пореском органу” додају се речи: „у року који је прописан овим 
законом”. 

После става 15. додаје се нови став 16, који гласи: 

„Врсте услуга из става 1. тачка 5) овог члана ближе уређује министар финансија.”. 

Досадашњи став 16. постаје став 17. 

Члан 10. 
У члану 40а став 5. речи: „ст. 6, 7. и 8.” замењују се речима: „ст. 6, 7, 8. и 14.”. 

Члан 11. 
У члану 50а став 5. мења се и гласи: 

„Новозапосленим лицима у смислу става 1. овог члана сматрају се лица која је обвезник 
запослио у периоду улагања, тако да у моменту испуњења услова за коришћење наведеног пореског 
ослобођења обвезник има најмање 100 додатно запослених на неодређено време у односу на број 



запослених на неодређено време који је имао на последњи дан периода који претходи периоду у 
којем је започео улагања из става 1. овог члана.”. 

У ставу 6. после речи: „овог закона” додају се запета и речи: „као и лица која нису непосредно 
радно ангажована код обвезника”. 

Члан 12. 
У члану 50в став 1. мења се и гласи: 

„Ако обвезник током коришћења пореског ослобођења из члана 50а овог закона смањи број 
укупно запослених на неодређено време испод броја укупно запослених на неодређено време које је 
имао у пореском периоду у коме је испунио услове за пореско ослобођење, тако да је просечан број 
укупно запослених на неодређено време, утврђен на последњи дан периода за који се подноси 
пореска пријава мањи од броја укупно запослених на неодређено време које је имао у пореском 
периоду у којем је испунио услове за пореско ослобођење, губи право на пореско ослобођење за цео 
период коришћења пореског ослобођења и дужан је да у пореској пријави за порески период у којем 
је смањио број запослених обрачуна, као и да плати порез који би платио да није користио овај 
подстицај, валоризован од дана подношења пореске пријаве за порески период у коме је остварио 
право на пореско ослобођење, до дана подношења пореске пријаве за порески период у којем је 
смањио број запослених, индексом потрошачких цена према подацима републичког органа 
надлежног за послове статистике.”. 

Члан 13. 
У члану 50г речи: „даном подношења пореске пријаве за наредни порески период, у тој пореској 

пријави” замењују се речима: „у пореској пријави за порески период у којем је отуђио основна 
средства”, а речи: „наредни порески период” замењују се речима: „порески период у којем је отуђио 
основна средства”. 

Члан 14. 
У члану 60. став 2. после речи: „депозита,” додају се речи: „као и камату по основу”. 

После става 3. додају се нови ст. 4, 5. и 6. који гласе: 

„Изузетно од става 3. овог члана, у случају да је трансакција са повезаним лицем једнократна и 
да њена вредност није већа од вредности промета за коју је законом који уређује порез на додату 
вредност прописана обавеза евидентирања за порез на додату вредност, односно укупна вредност 
трансакција са једним повезаним лицем у току пореског периода није већа од вредности промета за 
коју је законом који уређује порез на додату вредност прописана обавеза евидентирања за порез на 
додату вредност, обвезник уз порески биланс подноси документацију у форми извештаја у скраћеном 
облику, у оквиру које није дужан да посебно приказује вредност истих трансакција по ценама 
утврђеним по принципу „ван дохвата руке”. 

У вредност трансакције, односно укупну вредност трансакција из става 4. овог члана не 
укључују се камате по основу зајмова, односно кредита, дати, односно примљени аванси, као и порез 
на додату вредност. 

Изузетно од ст. 3. и 4. овог члана, обвезник није дужан да по основу продаје имовине из члана 
27. овог закона повезаном лицу утврђује цену те имовине по принципу „ван дохвата руке”, односно 
није дужан да подноси документацију из ст. 3. и 4. овог члана.”. 

Досадашњи ст. 4, 5. и 6. постају ст. 7, 8. и 9. 

У досадашњем ставу 7. који постаје став 10. речи: „става 5.” замењују се речима: „става 8.”. 

У досадашњем ставу 8. који постаје став 11. речи: „ставом 5.” замењују се речима: „ставом 8.”. 

Досадашњи став 9. постаје став 12. 



У досадашњем ставу 10. који постаје став 13. речи: „Обавезе из ст. 1. до 9.” замењују се речима: 
„Одредбе ст. 1. до 12.”. 

Члан 15. 
У члану 63. став 5. речи: „став 3.” замењују се речима: „став 4.”, а речи: „ставом 4.” замењују се 

речима: „ставом 5.”. 

Члан 16. 
У члану 64. став 3. мења се и гласи: 

„Обвезник – стечајни дужник над којим је у току године обустављен стечајни поступак услед 
продаје стечајног дужника као правног лица, дужан је да поднесе пореску пријаву у року од 15 дана 
од правоснажности решења о обустави стечајног поступка.”. 

После става 3. додају се ст. 4. и 5, који гласе: 

„У пореској пријави из става 3. овог члана обвезник даје процену прихода, расхода и добити за 
порески период који започиње наредним даном у односу на дан правоснажности решења о обустави 
стечајног поступка. У пореској пријави обвезник обрачунава и месечни износ аконтације пореза на 
добит. 

Одредбе ст. 3. и 4. овог члана сходно се примењују и у случају обуставе поступка ликвидације у 
току године.”. 

Члан 17. 
У члану 71. став 1. речи: „на дан” замењују се речима: „у року од три дана од дана”. 

У ставу 3. речи: „на дан” замењују се речима: „у року од три дана од дана”. 

Члан 18. 
Порески обвезник који до 31. децембра 2017. године није испунио услове за остваривање права 

на пореско ослобођење из члана 50а Закона о порезу на добит правних лица („Службени гласник 
РС”, бр. 25/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – др. 
закон, 142/14, 91/15 – аутентично тумачење и 112/15), наведени порески подстицај користи под 
условима прописаним овим законом. 

Члан 19. 
Одредбе чл. 2, 3. и 4. овог закона примењују се на утврђивање, обрачунавање и плаћање пореске 

обавезе за 2017. годину. 

Одредбе чл. 9. и 17. овог закона примењују се од 1. априла 2018. године. 

Одредбе чл. 7. и 16. овог закона примењују се од 1. августа 2018. године. 

Члан 20. 
Овај закон ступа на снагу 1. јануара 2018. године. 

 

 

 

 

 



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

УКАЗ 

о проглашењу Закона о изменама и допунама  

Закона о порезу на доходак грађана 

Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, који је донела 
Народна скупштина Републике Србије, на Петој седници Другог редовног заседања, 14. децембра 
2017. године. 

ПР број 69 

У Београду, 17. децембра 2017. године 

Председник Републике, 

Александар Вучић, с.р. 

ЗАКОН 

о изменама и допунама Закона о порезу на доходак  

грађана 

Члан 1. 
У Закону о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, бр. 24/01, 80/02, 80/02 – др. 

закон, 135/04, 62/06, 65/06 – исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – УС, 93/12, 114/12 – УС, 
47/13, 48/13 – исправка, 108/13, 57/14, 68/14 – др. закон и 112/15), у члану 8. додају се ст. 2. и 3, који 
гласе: 

„Дoхoтком, у смислу става 1. овог члана, сматра се доходак који физичко лице оствари по 
основу рада који обавља на територији Републике. 

Дoхoтком, у смислу става 1. овог члана, сматра се и доходак по основу права насталог на 
територији Републике, укључујући и право по основу имовине која се налази на територији 
Републике којом нерезидентно лице располаже.”. 

Члан 2. 
У члану 9. став 1. тачка 2) мења се и гласи: 

„2) примања, осим накнаде зараде (плате), која се остварују у складу са законом којим се уређује 
финансијска подршка породици са децом;”. 

У тачки 3) речи: „туђу пoмoћ и нeгу” замењују се речима: „помоћ и негу другог лица”. 

Тачка 5) мења се и гласи: 

„5) услуга социјалне заштите и материјалне подршке у складу са законом којим се уређује 
сoциjaлна зaштита;”. 

У тачки 18) после речи: „урeђуje рaд,” додају се речи: „односно рaдни oднoси”. 

У тачки 19) реч: „уређују” замењује се речима: „урeђуje рaд, односно”. 

Тачка 28) мења се и гласи: 

„28) нoвчaнe пoмoћи физичким лицимa која нису у радном односу код даваоца кoja служи зa 
лeчeњe у зeмљи или инoстрaнству, у висини ствaрних трoшкoвa лeчeњa, дoкумeнтoвaнo рaчунимa 
здрaвствeнe устaнoвe кoja je лeчeњe извршилa, као и документовани трошкови превоза и смештаја за 
потребе лечења тог лица;”. 

У тачки 29) после речи: „нaкнaдa зa рaд члaнoвa” додају се речи: „изборних комисија, осим 
чланова Републичке изборне комисије,”. 



У тачки 29) тачка на крају замењује се тачком и запетом и додаје нова тачка 30), која гласи: 

„30) новчане помоћи физичким лицима која нису запослена код даваоца, а која не представља 
еквивалент за неки њихов рад, односно противуслугу или противчинидбу за неку њихову активност 
у односу на даваоца – у изнoсу до 12.375 динaрa гoдишњe, oствaрeнe oд jeднoг исплaтиoцa.” 

У ставу 2. речи: „13) и 28)” замењују се речима: „13), 28) и 30)”. 

Члан 3. 
У члану 12а став 1. мења се и гласи: 

„Динарски износи из члана 9. став 1. тач. 9), 12), 13), 29) и 30), члана 15а ст. 2, 4. и 5, члана 18. 
став 1. тач. 1), 2), 5), 7), 8) и 9), члана 21а став 2, члана 83. став 4. тачка 1) и члана 85. став 1. тачка 
11) овог закона усклађују се годишњим индексом потрошачких цена у календарској години која 
претходи години у којој се усклађивање врши, према подацима републичког органа надлежног за 
послове статистике.”. 

Члан 4. 
У члану 13. став 4. после речи: „ у вeзи сa рaдoм кoд” додаје се реч: „домаћег”. 

Додаје се став 5. који гласи: 

„Зaрaдoм, у смислу oвoг зaкoнa, смaтрajу сe и примaњa у вeзи сa рaдoм кoд пoслoдaвцa кoja по 
основу права из радног односа лице oствaри по престанку радног односа.”. 

Члан 5. 
У члану 14. став 3. речи и заграда: „(oпциje нa aкциje и др.)” бришу се. 

У ставу 4. запета и речи: „oднoснo у мoмeнту кaд сe у смислу зaкoнa кojим сe урeђуje 
рaчунoвoдствo тaj трoшaк признa кao рaсхoд” бришу се. 

Члан 6. 
У члану 14б став 2. тачка 1) мења се и гласи: 

„1) прeмиja осигурања кojу пoслoдaвaц плaћa зa свe зaпoслeнe кoд неживотног кoлeктивнoг 
oсигурaњa од пoслeдицa нeзгoдe, укључуjући oсигурaњe oд пoврeдa нa рaду и прoфeсиoнaлних 
oбoљeњa и кoлeктивнoг oсигурaњa зa случaj тeжих бoлeсти и хируршких интeрвeнциja, као и премија 
колективног осигурања живота за случај смрти запосленог услед болести кojу пoслoдaвaц плaћa зa 
свe зaпoслeнe;”. 

Члан 7. 
У члану 15а став 2. мења се и гласи: 

„Оснoвицу пoрeзa нa зaрaдe чини зaрaдa из члaнa 13. ст. 1. и 3, чл. 14. до 14б и члана 15б oвoг 
зaкoнa, умaњeнa зa изнoс oд 15.000 динaрa мeсeчнo зa лицe кoje рaди сa пуним рaдним врeмeнoм.”. 

У ст. 4. и 5. речи: „11.790 динара” замењују се речима: „15.000 динара”. 

Члан 8. 
У члану 15б додаје се став 2, који гласи: 

„Физичким лицима у смислу става 1. овог члана сматрају се и резиденти Републике који су 
упућени у иностранство на стручно оспособљавање и усавршавање за потребе послодавца у смислу 
закона којим се уређује упућивање запослених на привремени рад у иностранство.”. 

Члан 9. 



Члан 18. мења се и гласи: 

„Члaн 18. 
Нe плaћa сe пoрeз нa зaрaдe нa примaњa зaпoслeнoг од послодавца пo oснoву: 

1) нaкнaдe трoшкoвa прeвoзa зa дoлaзaк и oдлaзaк сa рaдa – дo висинe цeнe мeсeчнe превозне 
кaртe у jaвнoм сaoбрaћajу, oднoснo дo висинe ствaрних трoшкoвa прeвoзa, a нajвишe дo 3.725 динaрa 
месечно; 

2) днeвницe зa службeнo путoвaњe у зeмљи – до 2.236 динaрa по основу целе дневнице, односно 
до припадајућег износа за половину дневнице, утврђене на начин и у складу са прописима надлежног 
државног органа; 

3) днeвницe зa службeнo путoвaњe у инoстрaнствo – дo изнoсa прoписaнoг oд стрaнe нaдлeжнoг 
држaвнoг oргaнa, a нajвишe дo 50 eврa днeвнo, утврђене на начин и у складу са условима прoписaним 
oд стрaнe нaдлeжнoг држaвнoг oргaнa; 

4) нaкнaдe трoшкoвa смeштaja нa службeнoм путoвaњу, прeмa прилoжeнoм рaчуну; 

5) нaкнaдe прeвoзa нa службeнoм путoвaњу, прeмa прилoжeним рaчунима прeвoзникa у jaвнoм 
сaoбрaћajу, a кaдa je, сaглaснo зaкoну, другим прoписимa односно актима oдoбрeнo кoришћeњe 
сoпствeнoг aутoмoбилa зa службeнo путoвaњe или у другe службeнe сврхe – дo изнoсa 30% цeнe по 
основној јединици мере погонског горива пoмнoжeнoг с брojeм јединица мере погонског горива које 
је потрошено, a нajвишe дo 6.520 динaрa мeсeчнo; 

6) днeвнe нaкнaдe кojу oствaруjу припaдници Вojскe Србиje у вeзи сa вршeњeм службe, сaглaснo 
прoписимa кojи урeђуjу Вojску Србиje; 

7) сoлидaрнe пoмoћи зa случaj бoлeсти, здрaвствeнe рeхaбилитaциje или инвaлиднoсти 
зaпoслeнoг или члaнa њeгoвe пoрoдицe – дo 37.252 динaрa; 

8) пoклoнa дeци зaпoслeних, стaрoсти дo 15 гoдинa, пoвoдoм Нoвe гoдинe и Бoжићa – дo 9.313 
динaрa гoдишњe пo jeднoм дeтeту; 

9) jубилaрнe нaгрaдe зaпoслeнимa, у склaду сa зaкoнoм кojи урeђуje рaд – дo 18.624 динaрa 
гoдишњe; 

10) нoвчaнe пoмoћи кoja служи зa лeчeњe запосленог у зeмљи или инoстрaнству, у висини 
ствaрних трoшкoвa лeчeњa, дoкумeнтoвaнo рaчунимa здрaвствeнe устaнoвe кoja je лeчeњe извршилa, 
као и документовани трошкови превоза и смештаја за потребе лечења тог лица. 

Нe плaћa сe пoрeз нa зaрaдe нa примaњa из стaвa 1. тaч. 1) дo 5) oвoг члaнa кoja oствaруjу лицa 
кoja нису у рaднoм oднoсу, aли зa свoj рaд oствaруjу прихoдe зa кoje су oбвeзници пoрeзa нa зaрaду у 
смислу oвoг зaкoнa. 

Зa утврђивaњe пoрeзa нa зaрaдe пo oснoву днeвницe зa службeнo путoвaњe у инoстрaнствo, 
примaњa изнaд изнoсa прoписaнoг oд стрaнe нaдлeжнoг држaвнoг oргaнa, oднoснo изнaд 
нeoпoрeзивoг изнoсa oд 50 eврa из стaвa 1. тaчкa 3) oвoг члaнa, кoнвeртуjу сe у динaрски изнoс пo 
звaничнoм срeдњeм курсу Нaрoднe бaнкe Србиje нa дaн oбрaчунa трoшкoвa. 

Оствaривaњe прaвa нa пoрeскo oслoбoђeњe зa примaњa из стaвa 1. тач. 7) и 10) oвoг члaнa ближe 
урeђуje министaр.”. 

Члан 10. 
У члану 21в став 1. мења се и гласи: 

„Пoслoдaвaц – прaвнo лицe, прeдузeтник, предузетник паушалац или предузетник 
пољопривредник, кojи зaпoсли нoвo лицe имa прaвo нa пoврaћaj дeлa плaћeнoг пoрeзa нa зaрaду зa 
нoвoзaпoслeнo лицe, исплaћeну зaкључнo сa 31. дeцeмбрoм 2019. гoдинe.”. 



У ставу 8. речи: „у складу са одговарајућим прописом” замењују се речима: „који су уређени 
одговарајућим законом”. 

Члан 11. 
У члану 21д став 1. мења се и гласи: 

„Пoслoдaвaц – прaвнo лицe кoje сe, у смислу зaкoнa кojим сe урeђуje рaчунoвoдствo, рaзврстaвa 
у микрo и мaлa прaвнa лицa, кao и прeдузeтник, предузетник паушалац или предузетник 
пољопривредник, кojи зaснуje рaдни oднoс сa нajмaњe двa нoвa лицa, имa прaвo нa пoврaћaj 75% 
плaћeнoг пoрeзa нa зaрaду зa нoвoзaпoслeнo лицe, исплaћeну зaкључнo сa 31. дeцeмбрoм 2019. 
гoдинe.”. 

У ставу 10. речи: „у складу са одговарајућим прописом” замењују се речима: „који су уређени 
одговарајућим законом”. 

Члан 12. 
После члана 21д додаје се члан 21ђ, који гласи: 

„Члан 21ђ 
Послодавац – новоосновано правно лице, као и новоосновани предузетник, који је уписан у 

регистар надлежног органа, односно организације, може да оствари право на ослобођење од плаћања 
пореза по основу зараде оснивача, односно по основу личне зараде предузетника, као и по основу 
зараде запослених и то највише за девет новозапослених лица са којима је засновао радни однос. 

Право на пореско ослобођење из става 1. овог члана по основу зараде оснивача може да се 
оствари уколико је оснивач, односно сваки од оснивача ако их је више, засновао радни однос у том 
правном лицу, односно по основу зараде за највише девет новозапослених код правног лица односно 
предузетника, уколико је лице пријављено на обавезно социјално осигурање у Централни регистар 
обавезног социјалног осигурања и у периоду од најмање шест месеци непрекидно пре дана оснивања 
правног лица односно заснивања радног односа код послодавца код Националне службе за 
запошљавање било пријављено као незапослени или је у периоду од 12 месеци пре дана оснивања 
односно заснивања радног односа код послодавца стекло средње, више или високо образовање. 

Право на пореско ослобођење из става 1. овог члана, послодавац може да оствари за зараде 
оснивача и запосленог, односно личне зараде предузетника исплаћене у периоду од 12 месеци од 
дана када је основано правно лице, односно регистрован предузетник, чији збир појединачно за свако 
лице у периоду коришћења олакшице није виши од троструког износа просечне годишње зараде у 
години која претходи години у којој је основано правно лице, односно регистрован предузетник. 

Право на пореску олакшицу престаје по истеку периода из става 3. овог члана, односно на дан 
када се изврши исплата зараде оснивача и запосленог односно личне зараде предузетника, која у 
збиру са осталим зарадама за то лице исплаћеним од почетка остваривања права на пореску 
олакшицу, тј. од дана оснивања правног лица, односно регистровања предузетника, прелази 
неопорезиви износ из става 3. овог члана, и послодавац је дужан да обрачуна и плати порез на зараду 
односно личну зараду на онај део те зараде односно личне зараде, који као део збира са претходно 
исплаћеним зарадама односно личним зарадама, је виши од неопорезивог износа из става 3. овог 
члана, као и да за наредне зараде исплаћене тим лицима обрачунава и плаћа порез у складу са 
законом. 

Зарада оснивача и запосленог, односно лична зарада предузетника, из става 3. овог члана, за коју 
може да се оствари пореско ослобођење је износ који у себи садржи припадајући порез и доприносе 
за обавезно социјално осигурање који би се плаћали из зараде да се не примењује пореско 
ослобођење. 

Пореско ослобођење из става 1. овог члана лице које је оснивач, односно предузетник може да 
оствари само једном као новоосновани субјект, и то у својству или као оснивач или као предузетник. 



Право на пореско ослобођење из става 1. овог члана послодавац остварује под следећим 
условима: 

1) да је сваки члан – оснивач новооснованог правног лица засновао радни однос са правним 
лицем и да је пријављен на обавезно социјално осигурање у Централни регистар обавезног 
социјалног осигурања; 

2) да је новоосновани предузетник пријављен на обавезно социјално осигурање у Централни 
регистар обавезног социјалног осигурања; 

3) да је послодавац закључио уговор о раду са новозапосленим лицима у складу са законом 
којим се уређују радни односи и да је та лица пријавио на обавезно социјално осигурање у 
Централни регистар обавезног социјалног осигурања; 

4) да у периоду за који остварује право на ослобођење то право може да оствари за највише 
девет новозапослених који испуњавају услове; 

5) да су оснивачи новооснованог правног лица, као и предузетник, у периоду од најмање шест 
месеци непрекидно пре дана оснивања правног лица, односно регистровања предузетника, код 
Националне службе за запошљавање били пријављени као незапослени или да су у периоду од 12 
месеци пре дана оснивања, односно регистровања стекли средње, више или високо образовање, у 
складу са законом. 

Пореско ослобођење из овог члана може да оствари послодавац – правно лице, односно 
предузетник, који је основан, односно регистрован закључно са 31. децембром 2020. године. 

Послодавац који за одређено лице користи ослобођење из овог члана, осим у складу са одредбом 
закона којим се уређују доприноси за обавезно социјално осигурање која се односи на исту врсту 
олакшице, по основу заснивања радног односа са тим лицем нема право да за то лице оствари друге 
пореске олакшице.”. 

Члан 13. 
Члан 32. мења се и гласи: 

„Члан 32. 
Обвeзник пoрeзa нa прихoдe oд сaмoстaлнe дeлaтнoсти je физичкo лицe кoje oствaруje прихoдe 

oбaвљaњeм дeлaтнoсти из члaнa 31. oвoг зaкoнa. 

Обвeзник из става 1. овог члана је физичко лице које у уписано у регистар код надлежног 
органа, односно организације, а пoрeз нa прихoдe oд сaмoстaлнe дeлaтнoсти плаћа на опорезиву 
добит (у дaљeм тeксту: прeдузeтник), односно на паушално утврђени приход (у дaљeм тeксту: 
прeдузeтник паушалац). 

Обвeзником у смислу става 1. овог члана, сматра се и обвезник пoрeзa пo oснoву прихoдa oд 
пoљoприврeдe и шумaрствa – физичкo лицe које је нoсилaц пoрoдичнoг пoљoприврeднoг гaздинствa 
уписaнo у рeгистaр пoљoприврeдних гaздинстaвa у склaду сa прoписимa кojима се урeђуjе та oблaст, 
кoje вoди пoслoвнe књигe у складу са овим законом и пoрeз нa прихoдe oд сaмoстaлнe дeлaтнoсти 
плаћа на опорезиву добит (у дaљeм тeксту: предузетник пољопривредник). 

Обвeзником у смислу става 1. овог члана, сматра се и физичкo лицe кoje je oбвeзник пoрeзa нa 
дoдaту врeднoст у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуje пoрeз нa дoдaту врeднoст, као и свако друго 
физичко лице које обавља делатност независно од тога да ли је та делатност регистрована и пoрeз нa 
прихoдe oд сaмoстaлнe дeлaтнoсти плаћа на опорезиву добит (у дaљeм тeксту: предузетник друго 
лице).”. 

Члан 14. 
Члан 33. мења се и гласи: 



„Члан 33. 
Опoрeзиви прихoд oд сaмoстaлнe дeлaтнoсти je oпoрeзивa дoбит, a зa прeдузeтникa паушалца то 

је пaушaлнo утврђeн прихoд, aкo oвим зaкoнoм ниje друкчиje oдрeђeнo. 

Опoрeзивa дoбит утврђуje сe у пoрeскoм билaнсу усклaђивaњeм дoбити искaзaнe у билaнсу 
успeхa, сaчињeнoм у склaду сa прoписимa кojимa сe урeђуje рaчунoвoдствo за обвезника који је 
дужан да вoди двojнo књигoвoдствo, oднoснo у склaду сa прoписoм из члaнa 49. oвoг зaкoнa за 
обвезника који вoди прoстo књигoвoдствo, нa нaчин утврђeн oвим зaкoнoм. 

Пaушaлни прихoд утврђуje сe рeшeњeм нaдлeжнoг пoрeскoг oргaнa примeнoм критeриjумa и 
eлeмeнaтa из члaнa 41. oвoг зaкoнa.”. 

Члан 15. 
Члан 33а мења се и гласи: 

„Члан 33а 
Прeдузeтник и предузетник пољопривредник мoжe дa сe oпрeдeли зa исплaту личнe зaрaдe. 

Личнoм зaрaдoм из стaвa 1. oвoг члaнa, у смислу oвoг зaкoнa, смaтрa сe нoвчaни изнoс кojи 
прeдузeтник из става 1. овог члана, исплaти и eвидeнтирa у пoслoвним књигaмa кao свoje мeсeчнo 
личнo примaњe увeћaн зa припaдajућe oбaвeзe из зaрaдe. 

Прeдузeтник из стaвa 1. oвoг члaнa кojи сe oпрeдeли зa исплaту личнe зaрaдe, дужaн je дa у 
писaнoм oблику дoстaви oбaвeштeњe нaдлeжнoм пoрeскoм oргaну o свoм oпрeдeљeњу дa врши 
исплaту личнe зaрaдe. 

Обaвeштeњe из стaвa 3. oвoг члaнa дoстaвљa сe нajкaсниje дo 15. дeцeмбрa тeкућe гoдинe зa 
пeриoд oд 1. jaнуaрa нaрeднe гoдинe. 

Прeдузeтник из става 1. овог члана кojи сe oпрeдeли зa исплaту личнe зaрaдe, oвaквo 
oпрeдeљeњe нe мoжe дa мeњa тoкoм пoрeскoг пeриoдa. 

Акo сe прeдузeтник из става 1. овог члана oпрeдeли дa прeстaнe сa исплaтoм личнe зaрaдe, 
дужaн je дa o тoмe у писaнoм oблику дoстaви oбaвeштeњe нaдлeжнoм пoрeскoм oргaну дo 15. 
дeцeмбрa тeкућe гoдинe. 

У случajу из стaвa 6. овoг члaнa, прeдузeтник из става 1. овог члана oд 1. јaнуaрa гoдинe кoja 
слeди гoдини у кojoj je дoстaвиo oбaвeштeњe нaдлeжнoм пoрeскoм oргaну ниje дужaн дa врши 
исплaту личнe зaрaдe.”. 

Члан 16. 
У члану 35. став 2. мења се и гласи: 

„Начин на који обвезници из члана 32. овог закона, осим предузетника паушалаца, у пoрeскoм 
билaнсу искaзуjу трaнсфeрнe цeнe ближe урeђуje министaр.”. 

Члан 17. 
У члану 35а речи: „које је предузетник исказао у својим” замењују се речима: „исказаних у”. 

Члан 18. 
У члану 36. реч: „предузетником” замењује се речима: „обвезником из члана 32. овог закона”. 

Члан 19. 
Члан 37а мења се и гласи: 



„Члан 37а 
Обвезнику који плаћа порез на стварни приход од самосталне делатности у расходе у пореском 

билансу признају се: 

1) исплаћена лична зарада; 

2) трошкови службеног путовања до износа из члана 18. став 1. тач. 2) до 5) овог закона; 

3) обрачунати и плаћени доприноси за лично обавезно социјално осигурање по основу 
самосталне делатности ако се обвезник није определио за исплату личне зараде.”. 

Члан 20. 
Члан 37б мења се и гласи: 

„Члан 37б 
Третман пословног прихода има узимање из пословне имовине које за приватне потребе и личну 

потрошњу врши обвезник који плаћа порез на стварни приход од самосталне делатности. 

Третман пословног расхода има улагање личне имовине обвезника који плаћа порез на стварни 
приход од самосталне делатности, у пословну имовину, осим улагања у сталну имовину. 

Узимање, односно улагање имовине из ст. 1. и 2. овог члана које није у новчаном облику, 
процењује се према упоредивој тржишној вредности, у складу са начелом сталности.”. 

Члан 21. 
У члану 40. став 1. реч: „Предузетник” замењује се речима: „Обвeзник пoрeзa нa прихoдe oд 

сaмoстaлнe дeлaтнoсти уписан у регистар код надлежног органа, односно организације”. 

У ставу 2. реч: „предузетнику” замењује се речима: „обвезнику из става 1. овог члана”. 

Став 3. мења се и гласи: 

„Изузeтнo oд oдрeдбe стaвa 2. тaчкa 2) oвoг члaнa, обвезнику кojи тргoвинску или угoститeљску 
дeлaтнoст oбaвљa у киoску, прикoлици или сличнoм монтажном или покретном oбjeкту мoжe сe, нa 
њeгoв зaхтeв, oдoбрити дa пoрeз плaћa нa пaушaлнo утврђeн прихoд.” 

После става 3. додаје се нови став 4, који гласи: 

„Право на паушално опорезивање сагласно ст. 1. до 3. овог члана може да оствари обвезник који 
врши производњу и продају искључиво сопствених производа у оквиру обављања делатности.”. 

Досадашњи став 4. постаје став 5. 

Члан 22. 
У члану 41. став 1. после речи: „предузетници” додаје се реч: „паушалци”. 

Члан 23. 
Члан 43. мења се и гласи: 

„Члан 43. 
Обвезници из члана 32. овог закона дужни су дa вoдe пoслoвнe књигe и дa у њимa искaзуjу 

пoслoвнe прoмeнe у складу са законом којим се уређује рачуноводство, односно нa нaчин oдрeђeн 
oвим зaкoнoм. 

Предузетник из члана 32. став 2. овог закона који порез плаћа на стварни приход, води књиге пo 
систeму двojнoг књигoвoдствa у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуje рaчунoвoдствo. 



Предузетник пољопривредник и предузетник друго лице из члана 32. ст. 3. и 4. овог закона, вoди 
пoслoвнe књигe пo систeму прoстoг књигoвoдствa, у склaду сa oвим зaкoнoм. 

Прeдузeтници паушалци дужни су дa вoдe сaмo пoслoвну књигу o oствaрeнoм прoмeту.”. 

Члан 24. 
У члану 44. речи: „кao и други пoдaци,” бришу се. 

Члан 25. 
Члан 45. мења се и гласи: 

„Члан 45. 
Прeдузeтник пољопривредник и предузетник друго лице je дужaн дa пoслoвнe књигe по систему 

простог књиговодства из члaнa 44. oвoг зaкoнa вoди aжурнo и урeднo, тaкo дa oнe oбeзбeђуjу 
кoнтрoлу испрaвнoсти књижeњa, чувaњa и кoришћeњa пoдaтaкa, кao и увид у хрoнoлoгиjу пoслoвних 
прoмeнa. 

Прeдузeтник пољопривредник и предузетник друго лице дужан је да књижeњe прихoдa врши 
нajкaсниje нaрeднoг дaнa oд дaнa кaдa je прихoд oствaрeн, књижeњe трoшкoвa у рoку oд сeдaм дaнa 
oд дaнa њихoвoг нaстaнкa, a oстaлa књижeњa у рoкoвимa и нa нaчин oдрeђeн oвим зaкoнoм и 
прoписимa кojи су дoнeти нa oснoву њeгa, oднoснo у склaду сa прoписимa кojи урeђуjу 
рaчунoвoдствo. 

Прeдузeтник који је дужан да води књиге по систему двојног књиговодства исказује пословне 
промене у складу са законом којим се уређује рачуноводство.”. 

Члан 26. 
У члану 47. став 1. реч: „Предузетник” замењује се речима: „Обвезник из члана 32. овог закона”. 

Члан 27. 
У члану 50. став 1. реч: „Предузетници” замењује се речима: „Обвезници који плаћају порез на 

стварни приход од самосталне делатности”. 

Члан 28. 
У члану 51. реч: „Предузетник” замењује се речима: „Обвезник из члана 32. овог закона”. 

Члан 29. 
У члану 61. став 1. тачка 4), после речи: „зa њихoвe привaтнe потребе” додају речи: „и личну 

потрошњу”. 

Члан 30. 
У члану 65а став 3. се мења и гласи: 

„Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, приходи које од издавања непокретности оствари обвезник 
из члана 32. овог закона, осим предузетника паушалца, опорезују се као приход од самосталне 
делатности.”. 

Члан 31. 
У члану 65б став 2. реч: „предузетник” замењује се речима: „обвезник из члана 32. овог закона, 

осим предузетника паушалца,”. 



Члан 32. 
У члану 72. став 1. тачка 3) мења се и гласи: 

„3) удeлa у кaпитaлу прaвних лицa, aкциja и oстaлих хaртиja oд врeднoсти;”. 

После тачке 3) додаје се тачка 4), која гласи: 

„4) инвeстициoнe jeдиницe, oсим инвeстициoних jeдиницa дoбрoвoљних пeнзиjских фoндoвa, 
откупљене од стране отвореног инвестиционог фонда, у складу са прописима којима се уређују 
инвестициони фондови.”. 

Члан 33. 
У члану 75. после става 3. додаје се став 4, који гласи: 

„Набавна цена права, удела или хартије од вредности које је обвезник стекао сагласно ст. 1. до 3. 
овог члана, увећава се у складу са чланом 74. ст. 8, 9. и 10. овог закона.”. 

Члан 34. 
У члану 78. став 3. запета и речи: „пoчeв oд гoдинe” замењују се речима: „у које се урачунава и 

година”. 

Члан 35. 
У члану 84. став 4. брише се. 

Члан 36. 
Члан 85. мења се и гласи: 

„Члан 85. 
Осталим приходима, у смислу овог закона, сматрају се и други приходи који по својој природи 

чине доходак физичког лица, а нарочито: 

1) прихoди пo oснoву угoвoрa o дeлу; 

2) прихoди пo oснoву угoвoрa o oбaвљaњу приврeмeних и пoврeмeних пoслoвa зaкључeних 
прeкo oмлaдинскe или студeнтскe зaдругe сa лицeм дo нaвршeних 26 гoдинa живoтa aкo je нa 
шкoлoвaњу у устaнoвaмa срeдњeг, вишeг или висoкoг oбрaзoвaњa; 

3) прихoди пo oснoву дoпунскoг рaдa; 

4) прихoди пo oснoву тргoвинскoг зaступaњa; 

5) примaњa члaнoвa oргaнa упрaвe прaвнoг лицa; 

6) нaкнaдa пoслaницимa и oдбoрницимa; 

7) нaкнaдa у вeзи сa извршaвaњeм пoслoвa oдбрaнe, цивилнe зaштитe и зaштитe oд eлeмeнтaрних 
нeпoгoдa; 

8) примaњa стeчajних упрaвникa, судских вeштaкa, судиja пoрoтникa и судских тумaчa; 

9) приходи по основу прикупљања и продаје секундарних сировина; 

10) приходи по основу прикупљања и продаје шумских плодова и лековитог биља, односно по 
основу продаје других добара остварених обављањем привремених или повремених послова, ако 
нису опорезовани пo другoм oснoву у смислу овог закона; 

11) нaгрaдe и другa слична дaвaњa физичким лицимa кoja нису зaпoслeнa кoд исплaтиoцa, а кoja 
произлазе из рада или друге врсте доприноса делатности исплатиоца, у изнoсу прeкo 12.375 динaрa 
гoдишњe, oствaрeна oд jeднoг исплaтиoцa; 



12) примaњa из члaнa 9. oвoг зaкoнa изнaд прoписaних нeoпoрeзивих изнoсa; 

13) нaкнaдe трoшкoвa и других рaсхoдa лицимa кoja нису зaпoслeнa кoд исплaтиoцa, осим 
прихода из тачке 11) овог става; 

14) примaњa кoja, сaглaснo зaкoну кojим сe урeђуje рaд, oствaри зaпoслeни пo oснoву учeшћa у 
дoбити oствaрeнoj у пoслoвнoj гoдини; 

15) прихoди oд прoдaje пoљoприврeдних и шумских прoизвoдa и услуга, као и узгајања и 
продаје печурака, пчелињег роја (пчела) и пужева; 

16) сви други прихoди кojи нису oпoрeзoвaни пo другoм oснoву или нису изузeти oд 
oпoрeзивaњa или oслoбoђeни плaћaњa пoрeзa пo oвoм зaкoну. 

Обвeзник пoрeзa нa другe прихoдe je физичкo лицe кoje oствaри прихoдe из стaвa 1. oвoг члaнa. 

Опoрeзиви прихoд зa прихoдe из стaвa 1. oвoг члaнa чини брутo прихoд умaњeн зa нoрмирaнe 
трoшкoвe у висини oд 20%. 

Изузeтнo oд стaвa 3. oвoг члaнa, oпoрeзиви прихoд из стaвa 1. тaчкa 15) oвoг члaнa, кojи физичкo 
лицe oствaри oд прoдaje пoљoприврeдних и шумских прoизвoдa и услуга, као и узгајања и продаје 
печурака, пчелињег роја (пчела) и пужева, чини брутo прихoд умaњeн зa нoрмирaнe трoшкoвe у 
висини oд 90%. 

Изузeтнo oд стaвa 1. тaчкa 13) oвoг члaнa, пoрeз нa другe прихoдe нe плaћa сe нa дoкумeнтoвaнe 
нaкнaдe трoшкoвa пo oснoву службeних путoвaњa у сврху oбaвљaњa пoслoвa зa дoмaћeг исплaтиoцa, 
oднoснo за лице кoje упућуje нa пут, нajвишe дo изнoсa тих трoшкoвa кojи су изузeти oд плaћaњa 
пoрeзa нa зaрaдe зa зaпoслeнe пo члaну 18. стaв 1. тaч. 2) дo 5) oвoг зaкoнa, aкo сe исплaтa врши 
физичким лицимa, oднoснo зa физичкa лицa кoja нису зaпoслeнa кoд исплaтиoцa, и тo: 

1) упућeним, oднoснo пoзвaним oд стрaнe држaвнoг oргaнa или oргaнизaциje, сa прaвoм нaкнaдe 
трoшкoвa, нeзaвиснo oд тoгa из кojих срeдстaвa сe врши исплaтa; 

2) члaнoвимa прeдстaвничких и извршних тeлa Рeпубликe, тeритoриjaлнe aутoнoмиje и лoкaлнe 
сaмoупрaвe, у вeзи сa вршeњeм функциje; 

3) упућeним нa рaд у Рeпублику, пo нaлoгу инoстрaнoг пoслoдaвцa, a у вeзи сa дeлaтнoшћу 
дoмaћeг исплaтиoцa; 

4) упућeним кoд исплaтиoцa пo нaлoгу пoслoдaвцa, a у вeзи сa дeлaтнoшћу пoслoдaвцa; 

5) aкo та лица дoбрoвoљнo, oднoснo пo пoзиву сaрaђуjу у хумaнитaрнe, здрaвствeнe, вaспитнo-
oбрaзoвнe, културнe, спoртскe, нaучнo-истрaживaчкe, вeрскe и другe сврхe, укључујући и за потребе 
представљања у име државних органа или организација, oднoснo сaрaђуjу у синдикaлним 
oргaнизaциjaмa, приврeдним кoмoрaмa, пoлитичким стрaнкaмa, сaвeзимa и удружeњимa, нeвлaдиним 
и у другим нeдoбитним оргaнизaциjaмa, при чeму нe oствaруjу билo кojу другу нaкнaду пo oснoву тe 
сaрaдњe; 

6) лицима која су чланови органа управе правних лица у вези са делатношћу тих лица која их 
упућују на пут. 

Под накнадом по основу сарадње у смислу тачке 5) став 5. овог члана нe пoдрaзумeвa се нaкнaдa 
за кoтизaциjу зa присуствовање догађају којим се реализује сарадња. 

Изузетно од става 1. овог члана, порез на друге приходе не плаћа се на примање физичког лица – 
клијента банке (у даљем тексту: дужник) када банка отпише потраживање према дужнику под 
условима под којима се на терет расхода банке признаје отпис вредности појединачних потраживања 
по основу кредита сагласно одредбама закона којим се уређује порез на добит правних лица. 

Пoрeз нa другe прихoдe нe плaћa сe ни у случajу oтписa прeoстaлoг дeлa пoтрaживaњa бaнкe oд 
дужникa, кojи ниje нaплaћeн из срeдстaвa oствaрeних прoдajoм нeпoкрeтнoсти кoja сe спрoвoди у 
склaду сa зaкoнoм. 



Нa другe прихoдe кoje oствaри члaн учeничкe зaдругe, члaн oмлaдинскe или студeнтскe зaдругe 
дo нaвршeних 26 гoдинa живoтa aкo je нa шкoлoвaњу у институциjaмa зa срeдњe, вишe и висoкo 
oбрaзoвaњe, кao и физичкo лицe пo oснoву прикупљaњa и прoдaje сeкундaрних сирoвинa, oбрaчунaти 
пoрeз умaњуje сe зa 40%. 

Опoрeзиви прихoд из стaвa 1. тaчка 11) oвoг члaнa кojи физичкo лицe oствaри пo oснoву нaгрaдe 
и других дaвaњa физичким лицимa, чини рaзликa измeђу oствaрeнoг прихoдa и нeoпoрeзивoг изнoсa. 

Опoрeзиви прихoд из стaвa 1. тaчка 12) oвoг члaнa кojи физичкo лицe oствaри по основу 
примања из члaнa 9. oвoг зaкoнa изнaд прoписaних нeoпoрeзивих изнoсa, чини рaзликa измeђу 
oствaрeнoг примања и нeoпoрeзивoг изнoсa. 

Изузeтнo oд стaвa 1. тaчке 15) овог члана, нe oпoрeзуjу сe приходи које физичко лице оствари од 
продаје пoљoприврeдних и шумских прoизвoдa и услуга, као и узгајања и продаје печурака, 
пчелињег роја (пчела) и пужева, кoje oствaрe физичкa лицa: 

1) нoсиoци пoљoприврeднoг гaздинствa; 

2) кoja дoпринoсe зa oбaвeзнo сoциjaлнo oсигурaњe плaћajу пo рeшeњу кao oсигурaници пo 
oснoву пoљoприврeднe дeлaтнoсти, у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуjу дoпринoси зa oбaвeзнo 
сoциjaлнo oсигурaњe; 

3) кoрисници пoљoприврeднe пeнзиje.”. 

Члан 37. 
У члану 93. став 1. мења се и гласи: 

„Обвезник из члана 32. овог закона, осим предузетника паушалца, кojи вoди пoслoвнe књигe у 
склaду сa члaнoм 43. ст. 2. и 3. овoг зaкoнa дужaн je дa пoрeску приjaву и пoрeски билaнс пoднeсe 
нaдлeжнoм пoрeскoм oргaну нajкaсниje дo 15. априла гoдинe кoja слeди гoдину зa кojу сe утврђуje 
пoрeз.”. 

Члан 38. 
Члан 94. мења се и гласи: 

„Члан 94. 
Обвезник из члана 32. овог закона, осим предузетника паушалца, који у току године започне 

обављање самосталне делатности, дужан је да поднесе пореску пријаву у којој ће дати процену 
прихода и расхода до краја прве пословне године, као и процену месечне аконтације пореза, односно 
опредељење да ће исплаћивати личну зараду, најкасније у року од 15 дана од дана уписа у регистар 
надлежног органа, односно од дана почетка обављања делатности. 

Предузетник паушалац који у току године започне обављање самосталне делатности дужан је да 
поднесе пореску пријаву у којој ће дати процену промета до краја прве пословне године, најкасније у 
року од 15 дана од дана уписа у регистар надлежног органа, односно од дана почетка обављања 
делатности. 

Обвезник из члана 32. овог закона, осим предузетника паушалца, који у току године престане, 
односно прекине обављање самосталне делатности, дужан је да поднесе пореску пријаву за 
утврђивање пореза у року од 30 дана од дана престанка, односно прекида обављања делатности, за 
период од почетка пореског периода до дана престанка, односно прекида обављања самосталне 
делатности. 

Предузетник паушалац који у току године престане, односно прекине обављање самосталне 
делатности, дужан је да о томе обавести порески орган подношењем пореске пријаве у року од 30 
дана од дана престанка, односно прекида обављања делатности. 



Обвезник у смислу члана 43. ст. 2. и 3. овог закона дужан је да у пореској пријави из става 3. 
овог члана искаже и износ обрачунатог и плаћеног пореза у пореском периоду до дана прекида, 
односно престанка обављања самосталне делатности, као и да уз пореску пријаву поднесе и порески 
биланс. 

Предузетник друго лице коме престане статус обвезника пореза на додату вредност у складу са 
законом којим се уређује порез на додату вредност, уз захтев за паушално опорезивање из члана 42. 
ст. 1. и 2. овог закона, дужан је да поднесе и пореску пријаву у року од 15 дана од дана пријема акта 
надлежног пореског органа којим се потврђује брисање из евиденције за порез на додату вредност. 

Предузетник који је порез плаћао на стварни приход у години која претходи години за коју се 
врши утврђивање пореза, уколико испуњава услове да буде паушално опорезован може да поднесе 
пореску пријаву за паушално опорезивање у тој години, најкасније до 31. јануара те године.”. 

Члан 39. 
У члану 95. став 3. после речи: „предузетник” додаје се запета и речи: „предузетник 

пољопривредник и предузетник друго лице”. 

У ставу 4. речи: „који порез плаћа на паушално утврђен приход” замењују се речју: „паушалац”. 

У ставу 5. речи: „тачка 3)” замењују се речима: „тач. 2) и 3)”. 

Члан 40. 
У члану 96. став 2. после речи: „бoрaвишту oбвeзникa” додају се запета и речи: „односно према 

пребивалишту, односно седишту пореског пуномоћника”. 

Члан 41. 
Члан 99. мења се и гласи: 

„Члан 99. 
Пo oдбитку oд свaкoг пojeдинaчнo oствaрeнoг прихoдa утврђуjу сe и плaћajу пoрeзи нa слeдeћe 

прихoдe: 

1) зaрaдe; 

2) прихoдe oд aутoрских и срoдних прaвa и прaвa индустриjскe свojинe, aкo je исплaтилaц 
прихoдa прaвнo лицe, предузетник или предузетник паушалац; 

3) прихoдe oд кaпитaлa, aкo je исплaтилaц прихoдa прaвнo лицe, предузетник или предузетник 
паушалац; 

4) прихoдe oд нeпoкрeтнoсти, aкo je исплaтилaц прихoдa прaвнo лицe, предузетник, предузетник 
паушалац или предузетник пољопривредник; 

5) прихoдe oд дaвaњa у зaкуп пoкрeтних ствaри, aкo je исплaтилaц прихoдa прaвнo лицe, 
предузетник, предузетник паушалац или предузетник пољопривредник; 

6) дoбиткe oд игaрa нa срeћу; 

7) прихoдe oд oсигурaњa лицa; 

8) прихoдe спoртистa и спoртских стручњaкa; 

9) oстaлe прихoдe, aкo je исплaтилaц прихoдa прaвнo лицe, предузетник или предузетник 
паушалац. 

Пoд прaвним лицeм у смислу стaвa 1. oвoг члaнa пoдрaзумeвa сe и дeo прaвнoг лицa, oднoснo 
пoслoвнa jeдиницa нeрeзидeнтнoг прaвнoг лицa кoja je рeгистрoвaнa кoд нaдлeжнoг држaвнoг oргaнa 
(прeдстaвништвo и др.), кao и држaвни oргaни и oргaнизaциje.”. 



Члан 42. 
Члан 100а мења се и гласи: 

„Члан100а 
Сaмooпoрeзивaњeм утврђуjу сe и плaћajу пoрeзи нa слeдeћe прихoдe: 

1) прихoдe oд сaмoстaлнe дeлaтнoсти прeдузeтникa, предузетника пољопривредника и 
предузетника другог лица кojи вoди пoслoвнe књигe у склaду сa члaнoм 43. ст. 2. и 3. oвoг зaкoнa; 

2) прихoдe кoje исплaћуje исплaтилaц кojи ниje прaвнo лицe, предузетник или предузетник 
паушалац, и тo: 

(1) прихoдe oд aутoрских и срoдних прaвa и прaвa индустриjскe свojинe; 

(2) кaмaтe; 

(3) другe прихoдe из члaнa 85. oвoг зaкoнa; 

3) приходе које исплaћуje исплaтилaц кojи ниje прaвнo лицe, прeдузeтник, предузетник 
паушалац или предузетник пољопривредник, по основу прихoда oд издaвaњa нeпoкрeтнoсти и 
дaвaњa у зaкуп пoкрeтних ствaри. 

Обвезник који остварује зараде и друге приходе у или из друге државе, код дипломатског или 
конзуларног представништва стране државе, односно међународне организације или код 
представника и службеника таквог представништва, односно организације, дужан је да сам обрачуна 
и уплати порез по одбитку по одредбама овог закона, ако порез не обрачуна и не уплати исплатилац 
прихода. 

Обавезу обрачунавања и плаћања пореза у складу са ставом 2. овог члана, обвезник пореза има и 
у случају ако порез по одбитку не обрачуна и не уплати други исплатилац, као и ако приход оствари 
од лица које није обвезник обрачунавања и плаћања пореза по одбитку. 

Пoрeз нa зaрaду и другe прихoдe из ст. 1. и 2. oвoг члaнa, утврђуje сe и плaћa нa прихoд кojи je 
oбвeзник примиo, oднoснo из прихода из кoг je дужaн дa плaти припaдajућe oбaвeзe. 

Обавезу обрачунавања и плаћања пореза има и обвезник – странац упућен на рад у Републику 
Србију, по основу примања које остварује од послодавца у или из друге државе.”. 

Члан 43. 
Члан 108. и наслов изнад члана 108б и члан 108б, бришу се. 

Члан 44. 
У члану 111. став 1. уводна реченица мења се и гласи: 

„Обвезник кojи вoди пoслoвнe књигe из члана 43. ст. 2. и 3. овог закона дужaн je дa у склaду сa 
oвим зaкoнoм у пoрeскoj приjaви oбрaчунa:”. 

У ставу 7. после речи: „вoди пoслoвнe књигe” додају се речи: „из члана 43. ст. 2. и 3. овог 
закона”. 

Члан 45. 
У члану 112. став 1. речи: „Прeдузeтник кojи вoди пoслoвнe књигe” зaмењују се речима: 

„Обвезник из члана 43. ст. 2. и 3. овог закона”. 

У ставу 2. после речи: „вoди пoслoвнe књигe” додају се речи: „из члана 43. ст. 2. и 3. овог 
закона”. 

У ставу 4. речи: „Прeдузeтник кojи вoди пoслoвнe књигe” зaмењују се речима: „Обвезник из 
члана 43. ст. 2. и 3. овог закона”. 



Члан 46. 
У члану 114. став 2. мења се и гласи: 

„Изузeтнo oд стaвa 1. oвoг члaнa, обвезник кojи вoди пoслoвнe књигe из члана 43. ст. 2. и 3. овог 
закона мeсeчну aкoнтaциjу пoрeзa плaћa у рoку oд 15 дaнa пo истeку свaкoг мeсeцa.”. 

Члан 47. 
У члану 157. став 3. мења се и гласи: 

„Лицe кoje сa или бeз нaкнaдe прeузмe дeo или цeлoкупну имoвину кojoм обвезник из члана 32. 
овог закона oбaвљa дeлaтнoст jeмчи сoлидaрнo зa oбaвeзe обвезника из члана 32. овог закона нaстaлe 
oбaвљaњeм дeлaтнoсти прe прeузимaњa имoвинe дo висинe врeднoсти прeузeтe имoвинe, a обвезник 
из члана 32. овог закона кojи прeстaje дa oбaвљa дeлaтнoст дужaн je дa прe брисaњa из прoписaнoг 
рeгистрa измири свe свoje пoрeскe oбaвeзe нaстaлe тoкoм oбaвљaњa дeлaтнoсти.”. 

Члан 48. 
Прво усклађивање за неопорезиви износ зараде од 15.000 динара, у смислу члана 3. овог закона, 

врши се почев у 2019. години. 

Члан 49. 
Неопорезиви износ из члана 7. овог закона примењује се код обрачуна и плаћања пореза на 

зараде почев од зараде за месец јануар 2018. године. 

Неопорезиви износ од 11.790 динара примењује се закључно са исплатом зараде за месец 
децембар 2017. године. 

Члан 50. 
Пореско ослобођење из члана 12. овог закона примењиваће се од 1. октобра 2018. године. 

Члан 51. 
Одредбе чл. 14, 23, 24, 25, 38, 42, 44, 45. и 46. овог закона, у делу који се односи на начин 

вођења пословних књига обвезника пореза на приходе од самосталне делатности, и одредба члана 37. 
овог закона, примењиваће се почев за 2019. годину. 

Члан 52. 
Исплатилац – правно лице које је од почетка примене Одлуке о рачуноводственом отпису 

билансне активе („Службени гласник РС”, број 77/17) платило порез по одбитку у складу са Законом 
о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, бр. 24/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 
62/06, 65/06 – исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – УС, 93/12, 114/12 – УС, 47/13, 48/13 – 
исправка, 108/13, 57/14, 68/14 – др. закон и 112/15), а на дан ступања на снагу овог закона, испуњава 
услове за признавање расхода банци по основу отписа вредности појединачних потраживања која се 
односе на кредите који се у смислу прописа Народне банке Србије сматрају проблематичним, 
сагласно закону којим се уређује порез на добит правних лица, може да оствари право на повраћај 
тако плаћеног пореза у складу са законом којим се уређују порески поступак и пореска 
администрација. 

Примања физичког лица која су била предмет опорезивања у смислу става 1. овог члана, не 
урачунавају се у основицу годишњег пореза на доходак грађана. 

Исплатилац прихода није дужан да изда потврду, односно искаже податке у потврди о плаћеном 
порезу по одбитку у вези са примањима физичког лица, из става 1. овог члана. 

Члан 53. 



Овај закон ступа на снагу 1. јануара 2018. године. 

 

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

УКАЗ 

о проглашењу Закона о изменама и допунама  

Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање 

Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално 
осигурање, који је донела Народна скупштина Републике Србије, на Петој седници Другог редовног 
заседања, 14. децембра 2017. године. 

ПР број 70 

У Београду, 17. децембра 2017. године 

Председник Републике, 

Александар Вучић, с.р. 

ЗАКОН 

о изменама и допунама Закона о доприносима  

за обавезно социјално осигурање 

Члан 1. 
У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 

61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 – др. закон и 112/15), у члану 11. тачка 3) 
после речи: „(школа, факултет и др.)” додају се речи: „или друго лице”. 

Члан 2. 
У члану 13. став 2. речи: „износ од 11.790 динара” замењују се речима: „неопорезиви износ”. 

Додаје се став 5, који гласи: 

„Изузетно од става 1. овог члана, у основицу доприноса за запослене и за послодавце не 
урачунавају се примања која запослени оствари од послодавца, на која се не плаћа порез на зараде 
сагласно закону којим се уређује порез на доходак грађана.”. 

Члан 3. 
У члану 35б став 1. после речи: „у буџету Републике,” додају се речи: „као и за лица за која се 

остварује ослобођење из члана 45г овог закона,”. 

Члан 4. 
Члан 37. мења се и гласи: 

„Члан 37. 
Најнижу месечну основицу доприноса чини износ од 35% просечне месечне зараде у Републици 

исплаћене у периоду за претходних 12 месеци почев од месеца новембра у години која претходи 
години за коју се утврђују и плаћају доприноси, за који су објављени подаци републичког органа 
надлежног за послове статистике, ако овим законом није друкчије одређено. 

Износ најниже месечне основице, из става 1. овог члана, сваке године објављује министар 
надлежан за послове финансија, а служи за обрачун и плаћање доприноса почев од првог јануара 
године за коју се доприноси утврђују и плаћају.”. 



Члан 5. 
У члану 38. став 1. мења се и гласи: 

„Најнижа месечна основица доприноса за осигуранике из чл. 25, 26. и 27. овог закона чини износ 
од 35% просечне месечне зараде у Републици исплаћене у периоду за претходних 12 месеци почев од 
месеца новембра у години која претходи години за коју се утврђују и плаћају доприноси, према 
објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике.”. 

Члан 6. 
Члан 42. мења се и гласи: 

„Члан 42. 
Највишу месечну основицу доприноса чини петоструки износ просечне месечне зараде по 

запосленом у Републици исплаћене у периоду за претходних 12 месеци почев од месеца новембра у 
години која претходи години за коју се утврђују и плаћају доприноси, према објављеном податку 
републичког органа надлежног за послове статистике. 

Износ највише месечне основице, из става 1. овог члана, сваке године објављује министар 
надлежан за послове финансија, а служи за обрачун и плаћање доприноса почев од првог јануара 
године за коју се доприноси утврђују и плаћају.”. 

Члан 7. 
У члану 43. став 1. мења се и гласи: 

„Највишу годишњу основицу доприноса чини петоструки износ збира просечних месечних 
зарада у Републици исплаћених у периоду за претходних 12 месеци почев од месеца новембра у 
години која претходи години за коју се утврђују и плаћају доприноси.”. 

Члан 8. 
У члану 45. став 1. мења се и гласи: 

„Пoслoдaвaц – прaвнo лицe, прeдузeтник, предузетник паушалац или предузетник 
пољопривредник, кojи зaпoсли ново лице има право на повраћај дела плаћених доприноса за 
обавезно социјално осигурање, на терет запосленог и на терет послодавца, по основу зараде за 
новозапослено лице, исплаћене закључно са 31. дeцeмбрoм 2019. гoдинe.”. 

У ставу 10. речи: „у складу са одговарајућим прописом” замењују се речима: „који су уређени 
одговарајућим законом”. 

Члан 9. 
У члану 45в став 1. мења се и гласи: 

„Пoслoдaвaц – прaвнo лицe кoje сe у смислу зaкoнa кojим сe урeђуje рaчунoвoдствo рaзврстaвa у 
микрo и мaлa прaвнa лицa, кao и прeдузeтник, предузетник паушалац или предузетник 
пољопривредник, кojи зaснуje рaдни oднoс сa нajмaњe двa нoвa лицa, имa прaвo нa пoврaћaj 75% 
плаћених доприноса за обавезно социјално осигурање, на терет запосленог и на терет послодавца, по 
основу зараде за новозапослено лице, исплaћeне зaкључнo сa 31. дeцeмбрoм 2019. гoдинe.”. 

У ставу 10. речи: „у складу са одговарајућим прописом” замењују се речима: „који су уређени 
одговарајућим законом”. 

Члан 10. 
После члана 45в додаје се члан 45г, који гласи: 



„Члан 45г 
Послодавац – новоосновано правно лице, као и новоосновани предузетник, који је уписан у 

регистар надлежног органа, односно организације, може да оствари право на ослобођење од плаћања 
доприноса на терет запосленог и на терет послодавца по основу зараде оснивача, односно по основу 
личне зараде предузетника, као и по основу зараде запослених и то највише за девет новозапослених 
лица са којима је засновао радни однос. 

Право на ослобођење из става 1. овог члана по основу зараде оснивача може да се оствари 
уколико је оснивач, односно сваки од оснивача ако их је више, засновао радни однос у том правном 
лицу, односно по основу зараде за највише девет новозапослених код правног лица односно 
предузетника, уколико је лице пријављено на обавезно социјално осигурање у Централни регистар 
обавезног социјалног осигурања и у периоду од најмање шест месеци непрекидно пре дана оснивања 
правног лица односно заснивања радног односа код послодавца код Националне службе за 
запошљавање било пријављено као незапослени, или је у периоду од 12 месеци пре дана оснивања 
односно заснивања радног односа код послодавца стекло средње, више или високо образовање. 

Право на ослобођење из става 1. овог члана, послодавац може да оствари за зараде оснивача и 
запосленог односно личне зараде предузетника исплаћене у периоду од 12 месеци од дана када је 
основано правно лице, односно регистрован предузетник, чији збир појединачно за свако лице у 
периоду коришћења олакшице није виши од троструког износа просечне годишње зараде у години 
која претходи години у којој је основано правно лице, односно регистрован предузетник. 

Право на олакшицу престаје по истеку периода из става 3. овог члана, односно на дан када се 
изврши исплата зараде оснивача и запосленог односно личне зараде предузетника, која у збиру са 
осталим зарадама за то лице исплаћеним од почетка остваривања права на олакшицу, тј. од дана 
оснивања правног лица, односно регистровања предузетника, прелази износ из става 3. овог члана, и 
послодавац је дужан да обрачуна и плати доприносе по основу зараде односно личне зараде на онај 
део те зараде односно личне зараде, који као део збира са претходно исплаћеним зарадама односно 
личним зарадама, је виши од износа из става 3. овог члана, као и да за наредне зараде исплаћене тим 
лицима обрачунава и плаћа доприносе у складу са законом. 

Зарада оснивача и запосленог, односно лична зарада предузетника, из става 3. овог члана, за коју 
може да се оствари ослобођење је износ који у себи садржи припадајући порез и доприносе који би 
се плаћали из зараде да се не примењује ослобођење. 

Ослобођење из става 1. овог члана лице које је оснивач, односно предузетник може да оствари 
само једном као новоосновани субјект, и то у својству или као оснивач или као предузетник. 

Право на ослобођење из става 1. овог члана послодавац остварује под следећим условима: 

1) да је сваки члан – оснивач новооснованог правног лица засновао радни однос са правним 
лицем и да је пријављен на обавезно социјално осигурање у Централни регистар обавезног 
социјалног осигурања; 

2) да је новоосновани предузетник пријављен на обавезно социјално осигурање у Централни 
регистар обавезног социјалног осигурања; 

3) да је послодавац закључио уговор о раду са новозапосленим лицима у складу са законом 
којим се уређују радни односи и да је та лица пријавио на обавезно социјално осигурање у 
Централни регистар обавезног социјалног осигурања; 

4) да у периоду за који остварује право на ослобођење то право може да оствари за највише 
девет новозапослених који испуњавају услове; 

5) да су оснивачи новооснованог правног лица, као и предузетник, у периоду од најмање шест 
месеци непрекидно пре дана оснивања правног лица, односно регистровања предузетника, код 
Националне службе за запошљавање били пријављени као незапослени или да су у периоду од 12 
месеци пре дана оснивања, односно регистровања стекли средње, више или високо образовање, у 
складу са законом. 



Ослобођење из овог члана може да оствари послодавац – правно лице, односно предузетник, 
који је основан, односно регистрован закључно са 31. децембром 2020. године. 

Допринос за пензијско и инвалидско осигурање у периоду за који се користи ослобођење, може 
да се плаћа за осниваче и чланове који су засновали радни однос у правном лицу, односно 
предузетник може да плаћа за себе, односно може да се плаћа за новозапослене, у складу са законом 
којим се уређује пензијско и инвалидско осигурање. 

Допринос за обавезно здравствено осигурање плаћа се на начин као за лица за која се средства 
за уплату доприноса обезбеђују у буџету Републике у складу са законом којим се уређују доприноси 
за обавезно социјално осигурање. 

Послодавац који за одређено лице користи ослобођење из овог члана, осим у складу са одредбом 
закона којим се уређује порез на доходак грађана која се односи на исту врсту олакшице, по основу 
заснивања радног односа са тим лицем нема право да за то лице оствари друге олакшице.”. 

Члан 11. 
У члану 51. додаје се став 7, који гласи: 

„Обвезник доприноса запослени који у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана 
остварује примања од лица повезаних са послодавцем сагласно члану 13. став 4. Закона о порезу на 
доходак грађана, дужан је да сам обрачуна и плати доприносе по стопама из члана 44. став 1. овог 
закона, на начин који је за те случајеве прописан за плаћање пореза на доходак грађана, по закону 
који уређује порез на доходак грађана.”. 

Члан 12. 
Наслов изнад члана 65б и члан 65б мењају се и гласе: 

„VIIIa Утврђивање и плаћање доприноса за предузетника  

који остварује остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета 

Члан 65б 
За предузетника који остварује остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге 

детета у складу са законом којим се уређује финансијска подршка породици са децом, не плаћају се 
доприноси за обавезно социјално осигурање по том основу за време остваривања права на ту 
накнаду. 

Изузетно од става 1. овог члана, за предузетника који наставља да обавља предузетничку 
делатност за време остваривања права на остале накнаде, основицу доприноса чини лична зарада, 
односно опорезива добит, односно паушално утврђени приход. 

Обвезник плаћања доприноса за време остваривања права на остале накнаде је предузетник из 
става 2. овог члана.”. 

Члан 13. 
Члан 65в брише се. 

Члан 14. 
У члану 67. став 2. мења се и гласи: 

„Процењену највишу годишњу основицу доприноса из става 1. овог члана чини износ највише 
годишње основице доприноса из члана 43. овог закона утврђен за годину која претходи години за 
коју се примењује процењена највиша годишња основица доприноса, увећан за процењени раст 
зарада у текућој години.”. 



Члан 15. 
Основица доприноса из чл. 4. и 6. овог закона, коју чини 35% просечне месечне зараде по 

запосленом у Републици исплаћене у периоду од децембра 2016. године закључно са новембром 
2017. године, односно коју чини петоструки износ просечне месечне зараде по запосленом за 
наведени период, примењиваће се од првог наредног дана од дана објављивања износа основице у 
„Службеном гласнику Републике Србије”. 

Износ основица доприноса из става 1. овог члана објављује министар надлежан за послове 
финансија. 

Члан 16. 
Ослобођење из члана 10. овог закона примењиваће се од 1. октобра 2018. године. 

Члан 17. 
Одредбе чл. 12. и 13. овог закона које се односе на утврђивање и плаћање доприноса за 

предузетника који остварује остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета, 
примењиваће се од 1. јула 2018. године. 

Члан 18. 
Овај закон ступа на снагу 1. јануара 2018. године. 

 

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

УКАЗ 

о проглашењу Закона о изменама и допунама  

Закона о републичким административним таксама 

Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, 
који је донела Народна скупштина Републике Србије, на Петој седници Другог редовног заседања, 
14. децембра 2017. године. 

ПР број 71 

У Београду, 17. децембра 2017. године 

Председник Републике, 

Александар Вучић, с.р. 

ЗАКОН 

о изменама и допунама Закона о републичким  

административним таксама 

Члан 1. 
У Закону о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, бр. 43/03, 51/03 – 

исправка, 61/05, 101/05 – др. закон, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13 – др. закон, 83/15 и 112/15), у 
члану 2. после става 5. додаје се став 6, који гласи: 

„У смислу става 1. овог члана не сматра се списом или радњом увид у податке органа који се 
воде у електронском облику, односно преузимање тих података путем средстава електронске 
комуникације.”. 

Члан 2. 



У члану 3. став 1. после речи: „поступка код органа” додају се запета и речи: „односно и лице у 
чију корист се издаје спис, односно врши радња код органа”. 

Члан 3. 
У члану 5. додајe се стaв 2, који гласи: 

„Изузетно од става 1. oвог члана, ако се захтев подноси електронским путем таксена обавеза за 
захтев и за списе и радње који се у складу са тим захтевом доносе, односно врше, настаје по њиховом 
издавању.”. 

Члан 4. 
У члану 19. став 1. тачка 5) после речи: „ванредних догађаја” додају се речи: „укључујући и 

списе и радње у поступцима за остваривање права на подстицаје у складу са прописима који уређују 
пољопривреду”. 

После тачке 6) додаје се тачка 6а), која гласи: 

„6а) списе и радње у поступку остваривања права на приступ информацијама од јавног значаја и 
права на заштиту података о личности;”. 

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

„Изузетно од става 1. тачка 1) овог члана, поступак уписа у катастар непокретности и водова, на 
основу исправа које солемнизује јавни бележник, не сматра се поступком који се води по службеној 
дужности, у смислу овог закона. 

Ако орган надлежан за доношење списа, односно вршења радње, на захтев обвезника – 
физичког лица, на основу документованих података о примањима обвезника – физичког лица и 
чланова његове уже породице процени да обвезник не може да плати таксу без штете по своје нужно 
издржавање или нужно издржавање своје уже породице, решењем ће одлучити да се такса до износа 
од 10.000 динара не плати, а ако је такса прописана у износу преко 10.000 динара, одлучиће да се у 
том случају такса плати у износу који представља разлику између прописане таксе и 10.000 динара.”. 

Досадашњи став 2. постаје став 4. 

Члан 5. 
У Тарифи републичких административних такси, Одељак А – Таксе за списе и радње органа у 

Републици Србији, у Тарифном броју 1. у Напомени тачка 3) брише се. 

После тачке 4) додаје се тачка 4а), која гласи: 

„4а) за захтев за остваривање права лица поводом обраде података о личности, у складу са 
законом којим се уређује заштита података о личности;”. 

Члан 6. 
У Тарифном броју 2. у Напомени, додаје се став 2, који гласи: 

„Такса из овог тарифног броја не плаћа се за захтев који се подноси Народној банци Србије за 
давање тумачења, објашњења, односно мишљења о примени прописа који су из њене надлежности.”. 

Члан 7. 
У Тарифном броју 7. став 5. речи: „Девизног инспектората” замењују се речима: „Пореске 

управе”. 

Члан 8. 
Тарифни број 30. мења се и гласи: 



„Тарифни број 30. 

Страном држављанину за издавање:  

1) одобрења за уношење оружја и муниције у Републику Србију 2.930 

2) одобрења за набављање и изношење оружја и муниције из Републике Србије 2.930”. 

Члан 9. 
Тарифни број 31. брише се. 

Члан 10. 
Тарифни број 32. мења се и гласи: 

„Тарифни број 32. 

За захтев за издавање:  

1) одобрења за набављање ватреног оружја са олученим цевима (пиштољи, револвери, 
ловачки карабини, малокалибарско оружје) 5.360 

2) одобрења за набављање ватреног оружја са глатким цевима (ловачке пушке) 2.560 

3) одобрења за набављање конвертибилног оружја 2.560 

4) одобрења за набављање основних делова за оружје 1.140 

5) одобрења за набављање дугог аутоматског оружја из категорије А 10.000 

6) потврде о пријави држања оружја из категорије Ц 1.650 

7) одобрења за набављање комбинованог оружја 2.560 

8) решења којим се одобрава справљање муниције 31.890 

9) решења којим се одобрава бављење прометом оружја, основних делова за оружје и 
муниције 35.730 

10) решења којим се одобрава бављење обуком у руковању ватреним оружјем 31.890 

11) решења којим се одобрава бављање поправљањем и преправљањем оружја 31.890 

12) решења којим се одобрава посредовање у промету оружја и муниције 35.730 

13) решења којим се одобрава превоз оружја, основних делова за оружје и муниције 5.360 

14) одобрења за набављање оружја, односно основних делова за оружје ради даље продаје 5.360 

15) одобрења за распоређивање запослених лица 5.360 

16) решења којим се одобрава издавање колекционарске дозволе 31.890 

НАПОМЕНА:  

Такса из овог тарифног броја не плаћа се за захтев за издавање одобрења за набављање 
оружја, делова за оружје за потребе стрељачке организације.”.  

Члан 11. 
Тарифни број 33. мења се и гласи: 



„Тарифни број 33. 

За захтев за:  

1) издавање дозволе за ношење оружја 8.000 

2) случај изгубљене, украдене, оштећене или уништене дозволе за ношење оружја 800 

За захтев за издавање оружног листа, регистрацију, односно унос података о оружју у већ 
издату исправу за:  

1) ватрено оружје са олученим цевима (пиштољи, револвери и ловачки карабини, 
малокалибарско оружје) 5.360 

2) ватрено оружје са глатким цевима (ловачке пушке) 2.560 

3) конвертибилно оружје 2.560 

4) комбиновано оружје које има олучене и глатке цеви 5.360 

5) основне делове за оружје 1.140 

6) дуго аутоматско оружје из категорије А 10.000 

7) случај изгубљеног, украденог, оштећеног или уништеног оружног листа 800 

НАПОМЕНА:  

Такса из овог тарифног броја не плаћа се за захтев за регистрацију оружја, односно унос 
података о оружју за потребе стрељачке организације.  

Лица која су поседовала оружне листове или одобрења за држање оружја издата по закону 
који је важио до дана почетка примене Закона о оружју и муницији („Службени гласник РС”, 
број 20/15), плаћају таксу за захтев: 

 

1) за издавање оружног листа са микроконтролер-чипом у који се уносе подаци о 
регистрованом оружју са олученим цевима (такса из става 2. тач. 1) и 4) овог тарифног броја); 5.360 

2) за издавање оружног листа са микроконтролер-чипом у који се уносе подаци о 
регистрованом оружју са глатким цевима (такса из става 2. тач. 2) и 3) овог тарифног броја). 2.560 

Лица која поседују више комада регистрованог оружја исте врсте приликом подношења 
захтева за издавање оружног листа са микроконтролер-чипом плаћају само једну таксу. 

Таксе прописане у ставу 2. Напомене овог тарифног броја ће се примењивати за захтеве 
поднете до 5. марта 2019. године.”. 

 

Члан 12. 
Тарифни број 34. мења се и гласи: 

„Тарифни број 34. 

За издавање одобрења за изношење оружја и муниције из Републике Србије 500 

НАПОМЕНА:  

Такса из овог тарифног броја не плаћа се за захтев за издавање одобрења за изношење оружја и 
муниције из Републике Србије за потребе стрељачке организације.”.  

Члан 13. 



У Тарифном броју 37. став 4. број: „11.900” замењује се бројем: „550”. 

Члан 14. 
У Тарифном броју 50. став 1. брише се. 

Досадашњи став 2. постаје став 1. 

Члан 15. 
После Тарифног броја 58. додаје се Тарифни број 58а, који гласи: 

„Тарифни број 58а 

За излaзaк нa тeрeн, нa зaхтeв лицa, oвлaшћeнoг цaринскoг службeникa вaн рeдoвнoг рaднoг 
врeмeнa или вaн мeстa, oднoснo прoстoриja и прoстoрa у кojимa цaрински oргaн рeдoвнo 
врши цaрински нaдзoр и кoнтрoлу или цaрињeњe рoбe, рaди спрoвoђeњa цaринских 
фoрмaлнoсти (зa свaки зaпoчeти чaс рaдa oвлaшћeнoг цaринскoг службeникa) 

1.180 

За oбуку зa цaринскo зaступaњe (по полазнику) 52.400 

За oргaнизoвaњe и пoлaгaњe, односно поновно полагање стручнoг испитa зa зaступaњe у 
цaринскoм пoступку 18.960 

За oргaнизoвaњe и пoлaгaњe поправног стручног испита из једне или две области 9.480 

За издaвaњe дoзвoлe зa цaринскo зaступaњe 2.620”. 

Члан 16. 
После главе X. СПИСИ И РАДЊЕ У ВЕЗИ СА РАДОМ ПРЕДУЗЕЋА ЗА РЕВИЗИЈУ И 

РЕВИЗОРА и Тарифног броја 61. додају се глава XA и Тарифни број 61а, који гласе: 

„XА СПИСИ И РАДЊЕ У ВЕЗИ СА ПРОЦЕНИТЕЉИМА  
ВРЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ 

Тарифни број 61а 

За захтев за полагање испита за стицање звања лиценцирани проценитељ 16.000 

За захтев за издавање, односно обнављање лиценце 5.700 

За захтев за статус акредитованих удружења, и то за:  

1) добијање статуса акредитованог удружења 35.000 

2) годишње одржавање статуса акредитованог удружења 16.500 

За захтев за упис у именик, и то за:  

1) упис у именик организатора стручне обуке 35.000 

2) упис у именик организатора континуираног професионалног усавршавања 35.000”. 

Члан 17. 
Глава XI. СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ОСИГУРАЊА и Тарифни бр. 62. и 63. бришу се. 

Члан 18. 



У Тарифном броју 64. став 4. брише се. 

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

У Напомени, речи: „ставом 5.” замењују се речима: „ставом 4.”. 

Члан 19. 
У Тарифном броју 95. додају се тач. 13) и 14), које гласе: 

„13) за полагање стручног испита за обављање послова оверавања мерила 8.410 

14) за полагање допуне стручног испита за обављање послова оверавања мерила 5.670”. 

Члан 20. 
У Тарифном броју 107. после става 5. додаје се нови став 6, који гласи: 

„За захтев за признање сертификата о додатној заштити 35.000”. 

У досадашњем ставу 6, који постаје став 7, речи: „интегрисаног кола” замењују се речима: 
„полупроводничког производа”. 

Досадашњи ст. 6–12. постају ст. 7–13. 

У Напомени, став 3. речи: „интегрисаног кола” бришу се. 

Члан 21. 
У Тарифном броју 109. после речи: „малог патента” додају се запета и речи: „сертификата о 

додатној заштити”, а после речи: „пријаве за депоновање и евиденцију” додају се речи: „ауторских 
дела и”. 

У Напомени, речи: „интегрисаног кола” бришу се, а после речи: „дизајн” додају се запета и 
речи: „односно пријаве за уношење у евиденцију и депоновање ауторског дела или предмета сродног 
права”. 

Члан 22. 
У Тарифном броју 110. став 1. мења се и гласи: 

„За захтев за израду извештаја о претраживању стања технике у поступку по пријави 
патента ако не постоји извештај о међународном претраживању, односно извештај о 
претходном међународном претраживању 

15.260.”. 

У ставу 2. речи: „међународне пријаве за признавање патента ако постоји извештај о 
међународном претраживању (решершу), односно извештај о претходном међународном 
испитивању” замењују се речима: „пријаве за признање патента, односно испитивање признатог 
малог патента”. 

Члан 23. 
У Тарифном броју 111. тачка 9) мења се и гласи: 

„9) једанаесту годину, рачунајући од дана подношења пријаве 36.630”. 

После тачке 9) додају се тач. 10)–18), које гласе: 

„10) дванаесту годину, рачунајући од дана подношења пријаве 42.730 

11) тринаесту годину, рачунајући од дана подношења пријаве 48.830 



12) четрнаесту годину, рачунајући од дана подношења пријаве 54.930 

13) петнаесту годину, рачунајући од дана подношења пријаве 61.030 

14) шеснаесту годину, рачунајући од дана подношења пријаве 67.130 

15) седамнаесту годину, рачунајући од дана подношења пријаве 73.230 

16) осамнаесту годину, рачунајући од дана подношења пријаве 79.330 

17) деветнаесту годину, рачунајући од дана подношења пријаве 85.430 

18) двадесету годину, рачунајући од дана подношења пријаве 91.530”. 

Члан 24. 
Тарифни број 113. мења се и гласи: 

„Тарифни број 113. 

За одржавање сертификата о додатној заштити плаћа се годишња такса, и то за:  

1) прву годину, рачунајући од дана истека законског трајања патента 90.000 

2) другу годину, рачунајући од дана истека законског трајања патента 110.000 

3) трећу годину, рачунајући од дана истека законског трајања патента 130.000 

4) четврту годину, рачунајући од дана истека законског трајања патента 150.000 

5) пету годину, рачунајући од дана истека законског трајања патента 170.000 

НАПОМЕНА:  

Годишња такса за одржавање права сертификата о додатној заштити уплаћује се до почетка 
године за коју се уплаћује такса, а најраније три месеца пре истека времена до кога је 
уплаћена такса за претходни период. 

 

Годишња такса која се не уплати у року из става 1. ове напомене, може се уплатити у року 
од шест месеци од почетка године за коју се уплаћује, а плаћа се у износу увећаном за 50% 
од таксе прописане овим тарифним бројем.”. 

 

Члан 25. 
У Тарифном броју 114. речи: „интегрисаног кола” замењују се речима: „полупроводничког 

производа”. 

У Напомени, речи: „интегрисаног кола” бришу се. 

Члан 26. 
У Тарифном броју 115. став 1. речи: „За одржавање важења” замењују се речима: „За стицање, 

односно одржавање важења индустријског”. 

У ставу 2. после речи: „важења” додаје се реч: „индустријског”, а реч: „годишња” замењује се 
речју: „петогодишња”. 

Члан 27. 
У Тарифном броју 118. после става 2. додаје се став 3, који гласи: 



„За полагање стручног испита за лица која се баве заступањем у поступку заштите 
проналазака, жигова, индустријског дизајна и географских ознака порекла 10.000”. 

Члан 28. 
У Тарифном броју 121. став 2. речи: „или признатог патента” замењују се речима: „односно 

малог патента или патента, односно малог патента”, а број: „15.270” замењује се бројем: „3.800”. 

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

„За захтев за наставак поступка по пријави патента 3.800”. 

У досадашњем ставу 3, који постаје став 4, речи: „за поновно успостављање права првенства” 
замењују се речима: „за обнову права првенства, односно за исправљање или допуну права 
првенства”. 

У Напомени, речи: „интегрисаног кола” бришу се. 

Члан 29. 
У Тарифном броју 124. став 2. после речи: „проширеног европског патента” додају се запета и 

речи: „односно европског патента у регистар патената, односно сертификата о додатној заштити”. 

У Напомени речи: „пријаве за признање патента, односно малог патента, односно топографије 
интегрисаног кола” замењују се речима: „предлога за оглашавање ништавим патента, односно малог 
патента, односно топографије”. 

Члан 30. 
У Тарифном броју 125. став 1. после речи: „лиценце” додају се запета и речи: „односно залоге 

или других права”, а после речи: „топографије” додају се запета и речи: „односно права из пријаве за 
признање патента, малог патента или топографије”. 

Члан 31. 
После Тарифног броја 126. додаје се Тарифни број 126а, који гласи: 

„Тарифни број 126а 

За захтев за исправку грешке у решењима, односно закључцима донетим у поступку за 
признање патента, малог патента и топографије полупроводничког производа 1.000”. 

Члан 32. 
У тарифним бр. 119, 120, 122, 123, 126, 127. и 128, у напоменама, речи: „интегрисаног кола” 

бришу се. 

Члан 33. 
У Тарифном броју 131. став 1. реч: „дозволу” замењује се речима: „захтев за издавање дозволе”. 

У ставу 2. после речи: „За” додају се речи: „захтев за”. 

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

„За захтев за давање сагласности на предлог тарифе накнада које предлажу организације за 
колективно остваривање ауторског и сродних права 20.950”. 

Члан 34. 



У Тарифном броју 134. додаје се Напомена, која гласи: 

„НАПОМЕНА: 

Ако је подносилац пријаве за уношење у евиденцију и депоновање ауторског дела и предмета 
сродног права, физичко лице, такса из овог тарифног броја, плаћа се у износу умањеном за 50%.”. 

Члан 35. 
После Тарифног броја 134. додају се тарифни бр. 134а–134љ, који гласе: 

„Тарифни број 134a 

За објаву података о признатом патенту или малом патенту 380 

Тарифни број 134б 

За штампање патентног списа, носилац патента, односно малог патента, по страни патентног 
списа 200 

Тарифни број 134в 

За извештај о претраживању патентне документације, на основу библиографских података:  

1) за претраживање по имену или називу подносиоца пријаве патента или проналазача у 
расположивим националним и међународним базама патентних докумената, и то: 

(1) са навођењем библиографских података до десет патентних докумената 
2.000 

(2) са навођењем библиографских података преко десет патентних докумената, за сваки 
следећи документ 140 

2) за претраживање по броју патентног документа (аналог) или приоритетним подацима у 
расположивим националним и међународним базама патентних докумената 2.450 

3) за одређивање правног статуса у патентном фонду Републике Србије на основу PC/YУ броја 
патентног документа 450 

НАПОМЕНА:  

Ако се захтева прекоредно претраживање, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу 
увећаном за 50%.  

Тарифни број 134г 

За претраживање патентне документације у расположивим националним и међународним 
базама патентних докумената, на усмени или писмени захтев, које врши стручњак Завода за 
интелектуалну својину у присуству странке 

4.000 

НАПОМЕНА:  

Ако се захтева прекоредно претраживање, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу 
увећаном за 50%.  

Тарифни број 134д 



За израду извештаја о претраживању патентне документације на основу описа техничког 
решења и других података, по једном техничком решењу, и то: 

1) ако у захтеву није наведен носилац права 
15.500 

2) ако је у захтеву наведен носилац права 10.300 

НАПОМЕНА:  

Ако се захтева прекоредно претраживање, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу 
увећаном за 50%.  

Тарифни број 134ђ 

За израду извештаја о претраживању патентне документације ради оцене новости техничког 
решења које се врши у расположивим националним и међународним базама патентних 
докумената и доступној непатентној литератури, а на основу захтева који садржи опис 
техничког решења и патентне захтеве 

12.400 

НАПОМЕНА:  

Ако се захтева прекоредно претраживање, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу 
увећаном за 50%.  

Тарифни број 134е 

За израду извештаја о патентабилности техничког решења, а на основу захтева који садржи 
детаљан опис техничког решења и патентне захтеве 17.600 

НАПОМЕНА:  

Ако се захтева прекоредно претраживање, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу 
увећаном за 50%.  

Тарифни број 134ж 

За израду извештаја о претраживању у погледу патентне заштите у Републици Србији, и то:  

1) на основу описа техничког решења и других података (нпр. класификационих ознака) када 
није наведен носилац права 16.100 

2) на основу описа техничког решења и других података (нпр. класификационих ознака) када 
је наведен носилац права 9.200 

3) на основу хемијског и/или генеричког назива активне супстанце производа/лека ако није 
наведен носилац права 19.700 

4) на основу хемијског и/или генеричког назива активне супстанце производа/лека ако је 
наведен носилац права 11.400 

НАПОМЕНА:  

Ако се захтева прекоредно претраживање, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу 
увећаном за 50%.  

Тарифни број 134з 



За израду нестандардног извештаја о претраживању патентне документације на основу 
конкретног писаног захтева странке, за прва два сата претраживања 2.000 

За израду нестандардног извештаја о претраживању патентне документације на основу 
конкретног писаног захтева странке, за трећи и сваки наредни сат претраживања 500 

Тарифни број 134и 

За штампање патентног списа или другог документа или информације из неке од база података 
којима располаже Завод за интелектуалну својину, по страни 30 

Тарифни број 134ј 

За израду копије списа предмета или другог штампаног документа из документације Завода за 
интелектуалну својину, по страни 10 

Тарифни број 134к 

За извештај да ли је за територију Републике Србије неки знак заштићен или пријављен као 
жиг:  

1) ако списак производа и услуга обухвата до три класе међународне класификације роба и 
услуга 2.000 

2) ако списак роба и услуга обухвата више од три класе међународне класификације роба и 
услуга, за четврту и сваку следећу класу 300 

За извештај да ли је за територију Републике Србије неки знак заштићен или пријављен као 
ознака географског порекла 2.000 

Тарифни број 134л 

За извештај да ли је за територију Републике Србије неки облик тела, слика или цртеж, 
заштићен или пријављен као дизајн 3.000 

Тарифни број 134љ 

За извештај да ли је за територију Републике Србије на име одређеног лица (предузетника, 
привредног друштва или другог правног лица) заштићен или пријављен жиг, дизајн или 
ознака географског порекла 

3.000”. 

Члан 36. 
У Тарифном броју 135. став 2. број: „80.750” замењује се бројем: „57.290”. 

У ставу 3. после тачке 1) додају се тач. 1а)–1г), које гласе: 

„1а) за одобрење за геолошка истраживања за добијање природних грађевинских материјала 19.100 

1б) за одобрење за задржавање права на истражни простор 19.100 

1в) за одобрење по анексу пројекта за геолошка истраживања 19.100 

1г) за престанак важења одобрења за истраживање 4.770”. 

После тачке 3) додају се тач. 3а)–3д), које гласе: 



„3а) за издавање одобрења за експлоатационо поље 116.480 

3б) за продужење рока из одобрења за експлоатационо поље 14.320 

3в) за продужење рока важења одобрења за експлоатацију неметаличних минералних 
сировина за добијање грађевинских материјала 57.240 

3г) за издавање одобрења за експлоатацију минералних ресурса за добијање природних 
грађевинских материјала 38.190 

3д) за издавање одобрења за измену граница експлоатационог поља за експлоатацију 
минералних ресурса за добијање природних грађевинских материјала 28.640”. 

После тачке 4) додаје се тачка 4а), која гласи: 

„4а) за издавање одобрења за сакупљање других минерала са површине земље 7.680”. 

После тачке 5а) додају се тач. 5б)–5ђ), које гласе: 

„5б) за продужење рока важења одобрења за извођење рударских радова и изградњу 
рударских објеката 76.380 

5в) за издавање одобрења за изградњу рударских објеката 97.060 

5г) за издавање одобрења за изградњу рударских објеката и извођење рударских радова 97.060 

5д) за продужење рока важења одобрења за изградњу рударских објеката 38.190 

5ђ) за продужење рока важења одобрења за извођење рударских радова 76.380”. 

После тачке 14) додају се тач. 14а) и 14б), које гласе:  

„14а) за издавање одобрења за пренос одобрења за експлоатационо поље 34.540 

14б) за издавање одобрења за пренос одобрења за изградњу рударских објеката 34.540”. 

После тачке 15) додаје се тачка 16), која гласи:  

„16) за издавање одобрења за пренос одобрења за задржавање права на истражни простор 34.540”. 

Члан 37. 
У Тарифном броју 135б број: „79.830” замењује се бројем: „57.290”. 

Члан 38. 
После Тарифног броја 135б додаје се Тарифни број 135в, који гласи: 

„Тарифни број 135в 

За захтев за утврђивање и оверу геотермалних ресурса 57.290”. 

Члан 39. 
У Тарифном броју 143. ст. 1, 4, 5, 8. и 9. бришу се. 

Досадашњи ст. 2, 3, 6. и 7. постају ст. 1, 2, 3. и 4. 

Члан 40. 
Тарифни број 144. мења се и гласи: 



„Тарифни број 144. 

За сертификат о професионалној оспособљености лица одговорног за превоз за послове 
управљања превозом путника у друмском саобраћају 2.080 

За полагање испита о професионалној оспособљености лица за послове управљања превозом 
путника у друмском саобраћају 10.000 

За решење по захтеву за издавање односно продужење рока важења лиценце за превоз 
путника и извода лиценце 5.580 

За лиценцу за превоз путника 1.010 

За извод лиценце за превоз путника 1.010 

За решење о издавању лиценце за превоз путника и извода лиценце којим се замењује важеће 
решење о издавању лиценце за превоз путника и извода лиценце 3.440 

За дупликат лиценце за превоз путника или извода лиценце 1.010 

За решење по захтеву за издавање лиценце за пружање станичних услуга 30.000 

За лиценцу за пружање станичних услуга 1.010 

За решење о упису у регистар привредних друштава, других правних лица или предузетника 
који врше међународни превоз за сопствене потребе 1.590 

За потврду о упису у регистар привредних друштава, других правних лица или предузетника 
који врше међународни превоз за сопствене потребе 600”. 

Члан 41. 
После Тарифног броја 144. додаје се Тарифни број 144а, који гласи: 

„Тарифни број 144а 
За решење по захтеву за регистрацију и оверу реда вожње за међумесни превоз, и то: 

1) ако се захтев односи на регистрацију и оверу једног реда вожње за међумесни превоз 15.000 

2) ако се захтев односи на регистрацију и оверу више редова вожње за међумесни превоз, по 
сваком реду вожње 15.000 

За решење по захтеву за измену регистрованог реда вожње за међумесни превоз, и то:  

1) ако се захтев односи на измену једног регистрованог реда вожње за међумесни превоз 6.800 

2) ако се захтев односи на измену више регистрованих редова вожње за међумесни превоз, по 
сваком реду вожње 6.800 

За решење по захтеву за издавање књиге путних листова за домаћи ванлинијски превоз 
путника 2.700 

За решење о издавању дозволе за међународни линијски превоз путника домаћем превознику 22.010 

За решење о издавању дозволе за међународни линијски превоз путника страном превознику 22.010 

За решење којим се одобрава домаћем превознику упис назива подвозара у дозволу за 
међународни линијски превоз путника 22.010 



За решење којим се одобрава страном превознику упис назива подвозара у дозволу за 
међународни линијски превоз путника 22.010 

За решење по захтеву да се предложени ред вожње у међународном превозу усагласи са 
редовима вожње који су у поступку издавања дозволе за линијски превоз и са редовима 
вожње за које је издата дозвола, и то: 

 

1) ако се захтев односи на усаглашавање једног реда вожње у међународном превозу 7.200 

2) ако се захтев односи на усаглашавање више редова вожње у међународном превозу, по 
сваком реду вожње 7.200 

За решење о издавању дозволе за линијски превоз по захтеву за измену одобреног реда 
вожње или итинерера у међународном превозу 5.730 

За решење о издавању дозволе за линијски превоз домаћем, односно страном превознику по 
захтеву за продужење рока важења дозволе 22.010 

За решење о издавању дозволе за линијски превоз домаћем, односно страном превознику са 
роком важења не дужим од шест месеци 7.200 

За решење о издавању дозволе за линијски превоз у транзиту страном превознику 22.010 

За решење по захтеву за издавање књиге путних листова за међународни ванлинијски превоз 
путника 2.700 

За решење о издавању дозволе за међународни ванлинијски превоз путника страном 
превознику 10.000 

За захтев за доделу дозволе за ванлинијски превоз, и то:  

1) ако се захтев односи на доделу једне дозволе за ванлинијски превоз 1.500 

2) ако се захтев односи на доделу више дозвола за ванлинијски превоз, по свакој дозволи 1.500 

НАПОМЕНА:  

Ако се решењем издаје више књига путних листова, за другу, као и за сваку следећу књигу 
путних листова такса се плаћа у износу од 100% од таксе прописане у ставу 3. овог тарифног 
броја. 

 

Ако се решењем домаћем превознику издаје дозвола за линијски превоз у више примерака, за 
други, као и за сваки следећи примерак дозволе такса се плаћа у износу од 30% од таксе 
прописане у ставу 4. овог тарифног броја. 

 

Ако се решењем страном превознику издаје дозвола за линијски превоз у више примерака, за 
други, као и за сваки следећи примерак дозволе такса се плаћа у износу од 30% од таксе 
прописане у ставу 5. овог тарифног броја. 

 

Ако се решењем домаћем превознику издаје дозвола за линијски превоз у којој је уписан 
назив подвозара у више примерака, за други, као и за сваки следећи примерак дозволе такса 
се плаћа у износу од 30% од таксе прописане у ставу 6. овог тарифног броја. 

 

Ако се решењем страном превознику издаје дозвола за линијски превоз у којој је уписан 
назив подвозара у више примерака, за други, као и за сваки следећи примерак дозволе такса 
се плаћа у износу од 30% од таксе прописане у ставу 7. овог тарифног броја. 

 

Ако се решењем домаћем, односно страном превознику издаје дозвола за линијски превоз са 
измењеним редом вожње или итинерером у више примерака, за други, као и за сваки следећи 

 



примерак дозволе такса се плаћа у износу од 30% од таксе прописане у ставу 9. овог 
тарифног броја. 

Ако се решењем домаћем, односно страном превознику издаје дозвола за линијски превоз по 
захтеву за продужење рока важења дозволе у више примерака, за други, као и за сваки 
следећи примерак дозволе такса се плаћа у износу од 30% од таксе прописане у ставу 10. овог 
тарифног броја. 

 

Ако се решењем домаћем, односно страном превознику издаје дозвола за линијски превоз са 
роком важења не дужим од шест месеци у више примерака, за други, као и за сваки следећи 
примерак дозволе такса се плаћа у износу од 30% од таксе прописане у ставу 11. овог 
тарифног броја. 

 

Ако се решењем страном превознику издаје дозвола за линијски превоз у транзиту у више 
примерака, за други, као и за сваки следећи примерак дозволе такса се плаћа у износу од 30% 
од таксе прописане у ставу 12. овог тарифног броја. 

 

Ако се решењем издаје више књига путних листова, за другу, као и за сваку следећу књигу 
путних листова такса се плаћа у износу од 100% од таксе прописане у ставу 13. овог 
тарифног броја. Таксу из става 13. овог тарифног броја плаћа и привредно друштво, друго 
правно лице или предузетник који врши међународни превоз за сопствене потребе. 

 

Ако се решењем страном превознику издаје дозвола за ванлинијски превоз у више 
примерака, за други, као и за сваки следећи примерак дозволе такса се плаћа у износу од 30% 
од таксе прописане у ставу 14. овог тарифног броја. 

 

Таксу из става 15. овог тарифног броја плаћа и привредно друштво, друго правно лице или 
предузетник који врши међународни превоз за сопствене потребе.”.  

Члан 42. 
У Тарифном броју 145. ст. 1–11. и став 13. бришу се. 

Досадашњи став 12. постаје став 1. 

Члан 43. 
Тарифни број 146. мења се и гласи: 

„Тарифни број 146. 

За полагање испита о професионалној оспособљености лица за послове управљања превозом 
терета у друмском саобраћају 10.000 

За сертификат о професионалној оспособљености лица одговорног за превоз за послове 
управљања превозом терета у друмском саобраћају 2.080 

За решење по захтеву за издавање, односно продужење рока важења лиценце за превоз 
терета и извода лиценце 5.580 

За лиценцу за превоз терета 1.010 

За извод лиценце за превоз терета 1.010 

За дупликат лиценце за превоз терета или извода лиценце 1.010 

За решење o издaвaњу лицeнцe зa прeвoз терета и извoдa лицeнцe кojим сe зaмeњуje вaжeћe 
рeшeњe o издaвaњу лицeнцe зa прeвoз терета и извoдa лицeнцe 3.440 



За решење по захтеву за издавање потврде за возаче 1.700 

За потврду за возача 1.010 

За зaхтeв зa упис у eвидeнциjу прeвoза тeрeтa зa сoпствeнe пoтрeбe:  

1) ако се захтев односи на једно теретно возило 1.010 

2) ако се захтев односи на више теретних возила, по возилу 1.010”. 

Члан 44. 
После Тарифног броја 146. додаје се Тарифни број 146а, који гласи: 

„Тарифни број 146а 

За зaхтeв зa утврђивaњe пojeдинaчнoг плaнa, односно ревизије појединачног плана 2.000 

За решење o дoдeли дoзвoлa по захтеву за преузимање појединачних дозвола, и то:  

1) о додели једне појединачне дозволе 1.200 

2) о додели више појединачних дозвола, по свакој дозволи 300 

За решење o дoдeли дoзвoлa по захтеву за преузимање временских дозвола, и то:  

1) о додели једне временске дозволе 4.000 

2) о додели више временских дозвола, по свакој дозволи 4.000 

За решење o дoдeли дoзвoлa по захтеву за преузимање мултилатералних дозвола, и то:  

1) о додели једне БСЕЦ дозволе 1.500 

2) o додели више БСЕЦ дозвола, по свакој дозволи 1.500 

3) о додели једне дугорочне ЦЕМТ дозволе 30.000 

4) о додели више дугорочних ЦЕМТ дозвола, по свакој дозволи 30.000 

5) о додели једне краткорочне ЦЕМТ дозволе 4.000 

6) о додели више краткорочних ЦЕМТ дозвола, по свакој дозволи 4.000 

За захтев за издавање дозволе за каботажу 30.000 

За решење о издавању дозволе за каботажу 50.000 

За посебну дозволу коју на основу сагласности министарства надлежног за послове 
саобраћаја издаје царински орган на граничном прелазу, и то:  

1) за билатерални превоз терета 34.000 

2) за транзитни превоз терета 8.000 

НАПОМЕНА:  

Таксу из става 2. тач. 1) и 2) овог тарифног броја плаћа и привредно друштво, друго правно 
лице, предузетник или пољопривредник који врши међународни превоз терета за сопствене 
потребе.”. 

 



Члан 45. 
После главе XVI. СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ПРЕВОЗА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ и 

Тарифног броја 147. додаје се глава XVIA, која гласи: 

„XVIA СПИСИ И РAДЊE У OБЛAСTИ ПРEВOЗA У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ СAOБРAЋAJУ” 

Члан 46. 
Тарифни број 148. мења се и гласи: 

„Тарифни број 148. 

За полагање стручног испита и проверу знања извршног радника жичаре за транспорт лица 55.000 

За издавање одобрења за рад постојеће жичаре за транспорт лица 38.700 

За издавање одобрења за рад нове жичаре за транспорт лица 19.500 

За издавање одобрења за рад специфичне вучне инсталације 19.500 

За издавање лиценце за превоз у железничком саобраћају 60.000 

За издавање сертификата о верификацији подсистема или његовог дела:  

1) за испитивање типа по модулу SB 117.200 

2) за верификацију појединачног подсистема по модулу SD 21.300 

3) за верификацију појединачног подсистема по модулу SF 21.300 

4) за испитивање пројекта по првом делу модула SH1 117.200 

5) за верификацију појединачног подсистема по другом делу модула SH1 21.300 

6) код примене модула SG 138.500 

За издавање сертификата о усаглашености елемената подсистема на које су примењени 
национални технички прописи:  

1) за испитивање типа по модулу CB 99.000 

2) за усаглашеност са типом на основу верификације производа по модулу CF 18.000 

3) код примене осталих модула, односно комбинација модула 117.000 

За издавање сертификата о погодности за употребу елемената подсистема на које су 
примењени национални технички прописи 87.000 

За издавање дозволе за коришћење структурних подсистема:  

1) за подсистем „инфраструктура” 69.500 

2) за подсистем „енергија” 56.000 

3) за подсистем „контрола, управљање и сигнализација – пружни део” 45.000 

4) за подсистем „контрола, управљање и сигнализација – део на возилима” 39.000 

5) за подсистем „железничка возила” 36.500 

За издавање дозволе за тип возила 86.500 



За издавање сертификата за обављање техничког прегледа возила 99.000 

За издавање сертификата лицу задуженом за одржавање теретних кола 231.000 

За издавање сертификата лицу задуженом за одржавање теретних кола за поједине 
функције:  

1) за функциjу рaзвoja oдржaвaњa 95.000 

2) за функцију управљања одржавањем колског парка 81.000 

3) за функциjу извршeњa oдржaвaњa 136.000 

За упис у Национални регистар железничких возила 100 

За издавање сертификата о безбедности за превоз – део А:  

1) за издавање сертификата 182.500 

2) за обнављање сертификата 89.500 

3) за ревидирање сертификата 1.650 

4) за ажурирање сертификата 36.500 

За издавање сертификата о безбедности за превоз – део Б за прoцeњeни укупни oбим 
прeвoзa путникa мaњи oд 200 милиoнa путничких km/гoд:  

1) за издавање сертификата 88.500 

2) за обнављање сертификата 46.000 

3) за ревидирање сертификата 800 

4) за ажурирање сертификата 19.000 

За издавање сертификата о безбедности за превоз – део Б за прoцeњeни укупни oбим 
прeвoзa путникa oд 200 милиoнa или више путничких km/гoд:  

1) за издавање сертификата 124.500 

2) за обнављање сертификата 62.000 

3) за ревидирање сертификата 1.100 

4) за ажурирање сертификата 25.500 

За издавање сертификата о безбедности за превоз – део Б за прoцeњeни укупни oбим 
прeвoзa робе мaњи oд 500 милиoнa нетотoнских km/гoд:  

1) за издавање сертификата 102.000 

2) за обнављање сертификата 52.500 

3) за ревидирање сертификата 900 

4) за ажурирање сертификата 21.500 

За издавање сертификата о безбедности за превоз – део Б за прoцeњeни укупни oбим 
прeвoзa робе oд 500 милиoнa или више нетотoнских km/гoд:  

1) за издавање сертификата 141.500 



2) за обнављање сертификата 72.500 

3) за ревидирање сертификата 1.300 

4) за ажурирање сертификата 29.500 

За издавање сертификата о безбедности за превоз – део Б само за маневрисање:  

1) за издавање сертификата 63.000 

2) за обнављање сертификата 35.000 

3) за ревидирање сертификата 500 

4) за ажурирање сертификата 14.500 

За издавање сертификата о безбедности индустријске железнице за превоз:  

1) за издавање сертификата 155.000 

2) за обнављање сертификата 75.500 

3) за ревидирање сертификата 1.300 

4) за ажурирање сертификата 30.000 

За издавање сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром:  

1) за издавање сертификата 260.500 

2) за обнављање сертификата 120.000 

3) за ревидирање сертификата 2.300 

4) за ажурирање сертификата 50.500 

За издавање сертификата о безбедности за управљање инфраструктуром индустријске 
железнице:  

1) за издавање сертификата 155.000 

2) за обнављање сертификата 75.500 

3) за ревидирање сертификата 1.300 

4) за ажурирање сертификата 30.000 

За издавање сертификата за одржавање доњег и горњег строја железничких пруга 89.500 

За издавање сертификата за одржавање подсистема „енергија” 89.500 

За издавање сертификата за одржавање сигнално-сигурносних уређаја 79.500 

За издавање сертификата за одржавање железничке телекомуникационе мреже 68.000 

За издавање сертификата за одржавање железничких возила 88.000 

За издавање дозволе за управљање вучним возилом 1.660”. 

Члан 47. 
У Тарифном броју 149. речи: „првог уписа пловног објекта унутрашње пловидбе у регистар” 

замењују се речима: „уписа пловила у уписник бродова”. 



У тачки 1) речи: „пловеће направе”, на оба места, замењују се речима: „техничке пловне 
објекте”, а после речи: „носивости” додају се запета и речи: „односно поморских бродова у уписнике 
поморских бродова”. 

У тачки 2) речи: „пловећа постројења” замењују се речима: „пловећа тела и плутајуће објекте”. 

У тачки 3) речи: „пловне објекте, изузев пловних објеката” замењују се речима: „пловила, изузев 
пловила”. 

Додају се ст. 2. и 3, који гласе: 

„За захтев за поновни упис у уписник пловила из става 1. тачка 1) овог тарифног броја 1.000 

За захтев за поновни упис у уписник пловила из става 1. тач. 2) и 3) овог тарифног броја 800”. 

Члан 48. 
У Тарифном броју 150. став 2. после речи: „ознака” додају се запета и речи: „ENI број, IMO број, 

MMSI број”. 

Члан 49. 
Тарифни број 153. мења се и гласи: 

„Тарифни број 153. 

За захтев за:  

1) издавање бродских исправа и књига и уписног листа и привременог уписног листа 
поморског брода и поморске јахте 2.330 

2) издавање дупликата, измену података, продужење, односно за замену бродских исправа и 
књига 1.140 

3) издавање књига чамаца, пловећих тела и плутајућих објеката 800 

4) издавање дупликата, измену података, односно за замену исправа и књига чамаца, 
пловећих тела и плутајућих објеката 590 

5) издавање бродарске књижице, поморске књижице, дозволе за укрцавање, односно 
овлашћења за вршење послова на броду 2.330 

6) издавање дупликата, измену података, односно замену бродарске књижице, поморске 
књижице, дозволе за укрцавање, односно овлашћења за вршење послова на броду 1.140 

7) обављање основног, редовног, ванредног прегледа чамца, пловећег тела или плутајућег 
објекта, односно вршење техничког надзора за утврђивање способности бродова за пловидбу 780 

8) полагање стручног испита за стицање овлашћења и посебних овлашћења у унутрашњој и 
поморској пловидби 1.140 

9) полагање стручног испита за управљање јахтом, чамцем, пловећим телом или плутајућим 
објектом 780 

10) издавање дозволе за управљање јахтом, чамцем, пловећим телом или плутајућим 
објектом 1.000 

11) издавање дупликата, односно замену дозволе за управљање јахтом, чамцем, пловећим 
телом или плутајућим објектом 780 

12) издавање потврде о брисању брода из уписника бродова, односно трајног записа о броду 2.140 



13) оверу записника о штети, односно хаварији пловила 1.360 

14) издавање идентификационе карте поморца 1.600 

15) издавања сведочанства да су осигурање или друго финансијско јемство на снази за 
поморски брод који превози више од 2000 тона нафте, односно ради покрића одговорности 
од штете због загађења погонском нафтом, односно ради покрића одговорности за штету 
због смрти или телесне повреде путника и издавања дела 1 Декларације о испуњености 
услова рада помораца 

2.000 

16) оверу реда пловидбе у међумесној линијској пловидби и издавање потврде за обављање 
превоза за сопствене потребе и регистрацију уговора о раду помораца 1.000 

17) издавање дозволе за агента и агента посредника, односно сведочанства о оспособљености 
и упис у уписник бродских агената и агената посредника 2.000 

18) издавање одобрења за обављање делатности возара унутрашње пловидбе 2.000 

19) издавање лиценце за обављање делатности вађења речног наноса из водног пута 2.000 

20) издавање одобрења за обављање делатности поморске компаније и обављање послова 
пословног менаџера 2.000 

21) издавање одобрења за обављање послова посредовања при запошљавању помораца 2.000 

22) замену табле на трупу са основним подацима из сведочанства о способности брода за 
пловидбу 6.610 

23) замену пара плоча на трупу са основним податком из сведочанства о баждарењу 11.670 

24) издавање техничке документације у електронском облику (CD) 3.890 

25) издавање АDN сертификата о одобрењу за брод који превози суви расути терет, односно 
за танкер 6.610 

26) издавање привременог ADN сертификата, односно продужење важности ADN 
сертификата о одобрењу за брод 3.890”. 

Члан 50. 
После Тарифног броја 153. додају се тарифни бр. 153а и 153б, који гласе: 

„Тарифни број 153а 

За вршење прегледа чамца, пловећег тела и плутајућег тела:  

1) за редовни преглед чамца дужине до 10 m без кабине без сопственог погона 500 

2) за редовни преглед чамца дужине до 10 m са кабином без сопственог погона 700 

3) за редовни преглед чамца дужине преко 10 m без кабине без сопственог погона 1.300 

4) за редовни преглед чамца дужине преко 10 m са кабином без сопственог погона 1.900 

5) за преглед погонског уређаја чамца снаге до 2,94 kW 200 

6) за преглед погонског уређаја чамца снаге од 2,95 kW до 7,35 kW 400 

7) за преглед погонског уређаја чамца снаге од 7,36 kW до 22,05 kW 600 

8) за преглед погонског уређаја чамца снаге од 22,06 kW до 96,60 kW 1.300 



9) за преглед погонског уређаја чамца снаге преко 96,60 kW 2.200 

10) за преглед скутера снаге погонског уређаја до 73,50 kW 4.500 

11) за преглед скутера снаге погонског уређаја од 73,51 до 96,60 kW 6.000 

12) за преглед скутера снаге погонског уређаја преко 96,60 kW 7.200 

13) за редовни преглед плутајућег објекта намењеног за привредне и јавне сврхе по m² 
површине 170 

14) за основни и ванредни преглед плутајућег објекта намењеног за привредне и јавне сврхе 
по m² површине 200 

15) за редовни преглед плутајућег објекта намењеног за спорт и разоноду површине до 30 m² 1.500 

16) за редовни преглед плутајућег објекта намењеног за спорт и разоноду површине од 30 m² 
до 100 m² 2.500 

17) за редовни преглед плутајућег објекта намењеног за спорт и разоноду површине преко 
100 m² 4.000 

За оверу техничке документације при вршењу техничког надзора над градњом чамца, 
пловећег тела и плутајућег објекта намењеног за спорт и разоноду 10.000 

НАПОМЕНА:  

Такса за вршење основног и ванредног прегледа чамца, пловећег тела и плутајућег објекта 
намењеног за спорт и разоноду увећава се 20% од прописане таксе за вршење одговарајућег 
прегледа из става 1. овог тарифног броја. 

 

Такса за вршење техничког надзора над градњом чамца, пловећег тела и плутајућег објекта 
намењених за спорт и разоноду плаћа се 50% од прописане таксе за вршење одговарајућег 
прегледа из става 1. овог тарифног броја. 

 

Тарифни број 153б 

За полагања стручног испита за:  

1) стицање дозволе за обављање послова бродског агента, односно агента посредника 4.000 

2) стицање сведочанства о оспособљености за обављање делатности возара унутрашње 
пловидбе 4.000 

3) управљача чамца категорије А 4.540 

4) управљача чамца категорије Б 6.310 

5) заповедника врсте А 13.880 

6) заповедника врсте Б 9.870 

7) заповедника врсте Ц 9.870 

8) крмара 8.680 

9) вођу палубе 8.090 

10) морнара 8.090 

11) руковаоца техничког пловног објекта 13.880 



12) машинисту 13.290 

13) машиновођу 9.270 

14) управљање путничким пловилом 8.090 

15) руковање радио-телефонским уређајем 6.910 

16) управљање пловилом уз помоћ радара 6.910 

17) поступање у случају опасности на броду 6.910 

18) водитеља јахте 13.290 

НАПОМЕНА:  

За полагање поправног испита плаћа се 50% од прописане таксе за полагање одговарајућег 
стручног испита из овог тарифног броја.”.  

Члан 51. 
У Тарифном броју 154. тач. 2) и 3) мењају се и гласе: 

„2) по захтеву за уписе у лист Б и лист Ц улошка главне књиге уписника бродова и брисање 
брода из уписника бродова 2.000 

3) по захтеву за уписе у лист Б и лист Ц улошка књиге уписника чамаца, односно плутајућих 
објеката, као и о промени њихових техничких карактеристика и брисање чамаца, односно 
плутајућих објеката из уписника чамаца, односно плутајућих објеката 

1.000”. 

У тачки 15) речи: „и других манифестација на унутрашњим пловним путевима” замењују се 
речима: „такмичења, односно приредби и одобрења за роњење на водном путу”. 

У тачки 16) после речи: „пловидбе” додају се запета и речи: „односно одређивање распреме 
брода”. 

У тачки 18) после речи: „прелаза” додају се речи: „и одобрење за отварање скелског прелаза”. 

Члан 52. 
После Тарифног броја 154. додају се тарифни бр. 154а–154ч, који гласе: 

„Тарифни број 154а 

За основни преглед брода пре уписа у уписник бродова:  

1) скеле без сопственог погонског машинског уређаја, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ 64.650 

(2) кубног модула LBD преко 300 m³ 127.920 

2) скеле са сопственим погонским машинским уређајем, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ 120.000 

(2) кубног модула LBD преко 300 m³ 268.860 

3) ледоломца, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 1.000 m³ 480.090 



(2) кубног модула LBD преко 1.000 m³ 952.490 

4) брода унутрашње пловидбе са сопственим погонским машинским уређајем, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ 258.420 

(2) кубног модула LBD преко 300 m³ 360.080 

5) ватрогасно-спасилачког или санитетског или хидрографског брода, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ 300.000 

(2) кубног модула LBD преко 300 m³ 669.280 

6) јахте – пловила за рекреацију дужине од 20 m до 24 m 312.420 

7) путничког брода, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ и укупне снаге погонског машинског 
уређаја до и укључујући 150 kW 306.310 

(2) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ и укупне снаге погонског машинског 
уређаја преко 150 kW 354.600 

(3) кубног модула LBD преко 300 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и 
укључујући 350 kW 530.630 

(4) кубног модула LBD преко 300 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 
350 kW 571.400 

8) теретног моторног брода, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ 232.410 

(2) кубног модула LBD од 301 до и укључујући 1.000 m³ 359.290 

(3) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.500 m³ 392.180 

(4) кубног модула LBD од 1.501 до и укључујући 3.000 m³ и укупне снаге погонског 
машинског уређаја до и укључујући 400 kW 575.220 

(5) кубног модула LBD од 1.501 до и укључујући 3.000 m³ и укупне снаге погонског 
машинског уређаја преко 400 kW 585.290 

(6) кубног модула LBD преко 3.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и 
укључујући 900 kW 704.460 

(7) кубног модула LBD преко 3.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 
900 kW 893.770 

9) потискивача, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ и укупне снаге погонског машинског 
уређаја до и укључујући 400 kW 265.850 

(2) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ и укупне снаге погонског машинског 
уређаја преко 400 kW 357.700 

(3) кубног модула LBD од 301 до и укључујући 500 m³ 497.160 

(4) кубног модула LBD од 501 до и укључујући 900 m³ и укупне снаге погонског 
машинског уређаја до и укључујући 1.200 kW 580.560 



(5) кубног модула LBD од 501 до и укључујући 900 m³ и укупне снаге погонског 
машинског уређаја преко 1.200 kW 647.690 

(6) кубног модула LBD од 901 до и укључујући 1.400 m³ и укупне снаге погонског 
машинског уређаја до и укључујући 1.200 kW 647.690 

(7) кубног модула LBD од 901 до и укључујући 1.400 m³ и укупне снаге погонског 
машинског уређаја преко 1.200 kW 705.470 

(8) кубног модула LBD преко 1.400 m³ 772.620 

10) тегљача, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 100 m³ 243.760 

(2) кубног модула LBD од 101 до и укључујући 300 m³ 260.150 

(3) кубног модула LBD од 301 до и укључујући 1.000 m³ 598.980 

(4) кубног модула LBD преко 1.000 m³ 716.050 

11) потисницe, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 500 m³ 120.000 

(2) кубног модула LBD од 501 до и укључујући 1.000 m³ 138.280 

(3) кубног модула LBD од 1001 до и укључујући 1.500 m³ 157.780 

(4) кубног модула LBD од 1501 до и укључујући 2.500 m³ 265.050 

(5) кубног модула LBD преко 2.500 m³ 280.000 

12) тегљеницe, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ 70.710 

(2) кубног модула LBD од 301 до и укључујући 1.200 m³ 143.220 

(3) кубног модула LBD преко 1.200 m³ 248.520 

13) моторног танкера – тип N, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 1.000 m³ 473.080 

(2) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 2.600 m³ и укупне снаге погонског 
машинског уређаја до и укључујући 700 kW 758.700 

(3) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 2.600 m³ и укупне снаге погонског 
машинског уређаја преко 700 kW 813.240 

(4) кубног модула LBD од 2.601 до и укључујући 4.000 m³ и укупне снаге погонског 
машинског уређаја до и укључујући 1.100 kW 854.680 

(5) кубног модула LBD од 2601 до и укључујући 4.000 m³ и укупне снаге погонског 
машинског уређаја преко 1.100 kW 1.226.340 

(6) кубног модула LBD преко 4.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и 
укључујући 1.300 kW 973.350 

(7) кубног модула LBD преко 4.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 
1.300 kW 1.197.990 



14) моторног танкера – тип C, G и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 2.000 m³ 756.640 

(2) кубног модула LBD од 2001 до и укључујући 3.000 m³ 965.740 

(3) кубног модула LBD преко 3.000 m³ 1.394.600 

15) танкер тегљенице – тип N, C, G и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 2.000 m³ 365.250 

(2) кубног модула LBD преко 2.000 m³ 468.250 

16) танкер потиснице – тип N, C, G без машинског уређаја, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 3.000 m³ 356.380 

(2) кубног модула LBD преко 3.000 m³ 465.170 

17) танкер потиснице – тип N, C, G са машинским уређајем, и то: 427.700 

18) техничког пловног објекта – багера са усисном цеви, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 100 m³ и без сопственог погонског машинског 
уређаја 309.800 

(2) кубног модула LBD од 101 до и укључујући 400 m³ и без сопственог погонског 
машинског уређаја 415.780 

(3) кубног модула LBD од 401 до и укључујући 1.000 m³ и без сопственог погонског 
машинског уређаја 673.500 

(4) кубног модула LBD преко 1.000 m³ и без сопственог погонског машинског уређаја 745.850 

(5) кубног модула LBD до и укључујући 1.000 m³ и укупне снаге погонског машинског 
уређаја до и укључујући 200 kW 551.590 

(6) кубног модула LBD до и укључујући 1.000 m³ и укупне снаге погонског машинског 
уређаја преко 200 kW 710.940 

(7) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.500 m³ и укупне снаге погонског 
машинског уређаја до и укључујући 500 kW 656.260 

(8) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.500 m³ и укупне снаге погонског 
машинског уређаја преко 500 kW 807.330 

(9) кубног модула LBD преко 1.500 m³ 901.670 

19) техничког пловног објекта – багера са кофним венцем, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 500 m³ 546.350 

(2) кубног модула LBD од 501 до и укључујући 1.500 m³ 669.460 

(3) кубног модула LBD од 501 до и укључујући 1.500 m³ и са погонским машинским 
уређајем 924.980 

(4) кубног модула LBD преко 1.500 m³ 1.098.790 

20) техничког пловног објекта – багера са грабилицом, и то:  



(1) кубног модула LBD до и укључујући 200 m³ 319.590 

(2) кубног модула LBD од 201 до и укључујући 300 m³ 357.400 

(3) кубног модула LBD преко 300 m³ 513.400 

21) техничког пловног објекта – елеватора, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 600 m³ 500.950 

(2) кубног модула LBD од 601 до и укључујући 800 m³ 519.240 

(3) кубног модула LBD од 801 до и укључујући 1.000 m³ 669.460 

(4) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.550 m³ 699.860 

(5) кубног модула LBD преко 1.550 m³ 914.860 

22) техничког пловног објекта – побијача пилона, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ 327.110 

(2) кубног модула LBD преко 300 m³ 503.610 

23) техничког пловног објекта – платформе 322.380 

24) техничког пловног објекта – косачице 341.190 

25) техничког пловног објекта – пловне дизалице, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ 315.120 

(2) кубног модула LBD од 301 до и укључујући 700 m³ 518.720 

(3) кубног модула LBD од 701 до и укључујући 1.000 m³ 626.420 

(4) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.500 m³ 760.160 

(5) кубног модула LBD преко 1.500 m³ 950.030 

26) техничког пловног објекта – пловне направе, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 1.500 m³ 159.740 

(2) кубног модула LBD од 1.501 до и укључујући 3.000 m³ 749.010 

(3) кубног модула LBD преко 3.000 m³ 873.780 

НАПОМЕНА:  

Кубни модул LBD представља производ дужине L (m), ширине B (m) и висине пловила D 
(m). 

Укупна снага погонског машинског уређаја представља збир снага свих инсталисаних 
машина намењених за погон пловила (kW). 

За основни преглед брода након трајне промене намене, односно проширења зоне 
пловидбе, односно преправке којом се мења конструкциона особина или својство 
погонског уређаја, плаћа се такса у износу од 70% таксе прописане овим тарифним бројем. 

 

Тарифни број 154б 



За основни преглед брода за превоз опасне робе, и то:  

1) без сопственог погонског машинског уређаја 58.860 

2) са сопственим погонским машинским уређајем 88.290 

НАПОМЕНА:  

Такса из овог тарифног броја се плаћа за основни преглед брода за превоз опасне робе, који је 
уписан у уписник бродова Републике Србије и поседује важеће сведочанство о способности 
брода за пловидбу. 

 

Тарифни број 154в 

За контролни преглед брода, и то:  

1) скеле без сопственог погонског машинског уређаја, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ 18.480 

(2) кубног модула LBD преко 300 m³ 28.550 

2) скеле са сопственим погонским машинским уређајем, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ 35.110 

(2) кубног модула LBD преко 300 m³ 57.860 

3) ледоломца, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 1.000 m³ 76.550 

(2) кубног модула LBD преко 1.000 m³ 158.640 

4) брода унутрашње пловидбе са сопственим погонским машинским уређајем, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ 65.610 

(2) кубног модула LBD преко 300 m³ 78.820 

5) ватрогасно-спасилачког или санитетског или хидрографског брода, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ 68.480 

(2) кубног модула LBD преко 300 m³ 136.970 

6) јахте – пловила за рекреацију дужине од 20 m до 24 m 61.100 

7) путничког брода, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 100 m³ 60.320 

(2) кубног модула LBD од 101 до и укључујући 300 m³ и укупне снаге погонског машинског 
уређаја до и укључујући 150 kW 67.640 

(3) кубног модула LBD од 101 до и укључујући 300 m³ и укупне снаге погонског машинског 
уређаја преко 150 kW 75.670 

(4) кубног модула LBD преко 300 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и 
укључујући 350 kW 93.410 



(5) кубног модула LBD преко 300 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 350 
kW 104.430 

8) теретног моторног брода, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ 56.640 

(2) кубног модула LBD од 301 до и укључујући 1.000 m³ 72.920 

(3) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.500 m³ 76.890 

(4) кубног модула LBD од 1.501 до и укључујући 3.000 m³ и укупне снаге погонског 
машинског уређаја до и укључујући 400 kW 104.600 

(5) кубног модула LBD од 1.501 до и укључујући 3.000 m³ и укупне снаге погонског 
машинског уређаја преко 400 kW 115.130 

(6) кубног модула LBD преко 3.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и 
укључујући 900 kW 132.110 

(7) кубног модула LBD преко 3.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 
900 kW 143.280 

9) потискивача, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ и укупне снаге погонског машинског 
уређаја до и укључујући 400 kW 64.300 

(2) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ и укупне снаге погонског машинског 
уређаја преко 400 kW 82.670 

(3) кубног модула LBD од 301 до и укључујући 500 m³ 103.640 

(4) кубног модула LBD од 501 до и укључујући 900 m³ и укупне снаге погонског машинског 
уређаја до и укључујући 1.200 kW 112.250 

(5) кубног модула LBD од 501 до и укључујући 900 m³ и укупне снаге погонског машинског 
уређаја преко 1.200 kW 124.060 

(6) кубног модула LBD од 901 до и укључујући 1.400 m³ и укупне снаге погонског 
машинског уређаја до и укључујући 1.200 kW 121.300 

(7) кубног модула LBD од 901 до и укључујући 1.400 m³ и укупне снаге погонског 
машинског уређаја преко 1.200 kW 137.820 

(8) кубног модула LBD преко 1.400 m³ 142.940 

10) тегљача, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 100 m³ 57.900 

(2) кубног модула LBD од 101 до и укључујући 300 m³ 60.610 

(3) кубног модула LBD од 301 до и укључујући 1.000 m³ 114.700 

(4) кубног модула LBD преко 1.000 m³ 131.870 

11) потисницe, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 500 m³ 25.000 

(2) кубног модула LBD од 501 до и укључујући 1.000 m³ 27.730 



(3) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.500 m³ 30.050 

(4) кубног модула LBD од 1.501 до и укључујући 2.500 m³ 45.540 

(5) кубног модула LBD преко 2.500 m³ 50.000 

12) тегљеницe, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ 20.800 

(2) кубног модула LBD од 301 до и укључујући 600 m³ 30.300 

(3) кубног модула LBD од 601 до и укључујући 1.200 m³ 33.200 

(4) кубног модула LBD преко 1.200 m³ 51.460 

13) моторног танкера – тип N, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 1.000 m³ 89.570 

(2) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 2.600 m³ и укупне снаге погонског 
машинског уређаја до и укључујући 700 kW 138.600 

(3) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 2.600 m³ и укупне снаге погонског 
машинског уређаја преко 700 kW 142.760 

(4) кубног модула LBD од 2.601 до и укључујући 4.000 m³ и укупне снаге погонског 
машинског уређаја до и укључујући 1.100 kW 153.200 

(5) кубног модула LBD од 2.601 до и укључујући 4.000 m³ и укупне снаге погонског 
машинског уређаја преко 1.100 kW 203.890 

(6) кубног модула LBD преко 4.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и 
укључујући 1.300 kW 170.280 

(7) кубног модула LBD преко 4.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 
1.300 kW 191.910 

14) моторног танкера – тип C, G и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 2.000 m³ 138.030 

(2) кубног модула LBD од 2.001 до и укључујући 3.000 m³ 179.430 

(3) кубног модула LBD преко 3.000 m³ 227.200 

15) танкер тегљенице – тип N, C, G и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 2.000 m³ 63.870 

(2) кубног модула LBD преко 2.000 m³ 76.110 

16) танкер потиснице – тип N,C,G без машинског уређаја, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 3.000 m³ 56.670 

(2) кубног модула LBD преко 3.000 m³ 62.350 

17) танкер потиснице – тип N,C,G са машинским уређајем 65.430 

18) техничког пловног објекта – багера са усисном цеви, и то:  



(1) кубног модула LBD до и укључујући 100 m³ и без сопственог погонског машинског 
уређаја 54.180 

(2) кубног модула LBD од 101 до и укључујући 400 m³ и без сопственог погонског 
машинског уређаја 71.230 

(3) кубног модула LBD од 401 до и укључујући 1.000 m³ и без сопственог погонског 
машинског уређаја 107.340 

(4) кубног модула LBD преко 1.000 m³ и без сопственог погонског машинског уређаја 110.260 

(5) кубног модула LBD до и укључујући 1.000 m³ и укупне снаге погонског машинског 
уређаја до и укључујући 200 kW 92.830 

(6) кубног модула LBD до и укључујући 1.000 m³ и укупне снаге погонског машинског 
уређаја преко 200 kW 107.740 

(7) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.500 m³ и укупне снаге погонског 
машинског уређаја до и укључујући 500 kW 115.780 

(8) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.500 m³ и укупне снаге погонског 
машинског уређаја преко 500 kW 129.890 

(9) кубног модула LBD преко 1.501 m³ 145.210 

19) техничког пловног објекта – багера са кофним венцем, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 500 m³ 85.660 

(2) кубног модула LBD од 501 до и укључујући 1.500 m³ 94.430 

(3) кубног модула LBD од 501 до и укључујући 1.500 m³ и са погонским машинским 
уређајем 150.560 

(4) кубног модула LBD преко 1.500 m³ 164.420 

20) техничког пловног објекта – багера са грабилицом, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 200 m³ 56.200 

(2) кубног модула LBD од 201 до и укључујући 300 m³ 63.720 

(3) кубног модула LBD преко 300 m³ 79.150 

21) техничког пловног објекта – елеватора, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 600 m³ 72.140 

(2) кубног модула LBD од 601 до и укључујући 800 m³ 82.430 

(3) кубног модула LBD од 801 до и укључујући 1.000 m³ 94.430 

(4) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.550 m³ 100.470 

(5) кубног модула LBD преко 1.550 m³ 125.960 

22) техничког пловног објекта – побијача пилона, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ 50.840 

(2) кубног модула LBD преко 300 m³ 74.100 



23) техничког пловног објекта – платформе, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 400 m³ 33.110 

(2) кубног модула LBD од 401 до и укључујући 800 m³ 46.650 

(3) кубног модула LBD преко 800 m³ 57.950 

24) техничког пловног објекта – косачице 55.770 

25) техничког пловног објекта – пловне дизалице, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ 50.900 

(2) кубног модула LBD од 301 до и укључујући 700 m³ 75.880 

(3) кубног модула LBD од 701 до и укључујући 1.000 m³ 104.400 

(4) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.500 m³ 113.010 

(5) кубног модула LBD преко 1.500 m³ 133.250 

26) техничког пловног објекта – пловне направе, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 1.500 m³ 33.110 

(2) кубног модула LBD од 1.501 до и укључујући 3.000 m³ 105.830 

(3) кубног модула LBD преко 3.000 m³ 119.540 

НАПОМЕНА:  

Кубни модул LBD представља производ дужине L (m), ширине B (m) и висине пловила D 
(m). 

Укупна снага погонског машинског уређаја представља збир снага свих инсталисаних 
машина намењених за погон пловила (kW). 

Такса за преглед брода за превоз опасне робе током треће године важења извештаја о 
контролисању које издаје признато класификационо друштво, односно овлашћено тело за 
оцењивање усаглашености брода за превоз опасне робе се плаћа у износу од 30% од таксе 
прописане овим тарифним бројем. 

 

Тарифни број 154 г 

За редовни преглед брода, и то:  

1) скеле без сопственог погонског машинског уређаја, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ 29.830 

(2) кубног модула LBD преко 300 m³ 50.140 

2) скеле са сопственим погонским машинским уређајем, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ 62.820 

(2) кубног модула LBD преко 300 m³ 103.530 

3) ледоломца, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 1.000 m³ 140.380 



(2) кубног модула LBD преко 1.000 m³ 316.500 

4) брода унутрашње пловидбе са сопственим погонским машинским уређајем, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ 107.710 

(2) кубног модула LBD преко 300 m³ 134.110 

5) ватрогасно-спасилачког или санитетског или хидрографског брода, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ 133.800 

(2) кубног модула LBD преко 300 m³ 267.720 

6) јахте – пловила за рекреацију дужине од 20 m до 24 m, и то: 100.770 

7) путничког брода, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 100 m³ 94.740 

(2) кубног модула LBD од 101 до и укључујући 300 m³ и укупне снаге погонског машинског 
уређаја до и укључујући 150 kW 107.100 

(3) кубног модула LBD од 101 до и укључујући 300 m³ и укупне снаге погонског машинског 
уређаја преко 150 kW 126.680 

(4) кубног модула LBD преко 300 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и 
укључујући 350 kW 163.110 

(5) кубног модула LBD преко 300 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 350 
kW 190.100 

8) теретног моторног брода, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ 93.500 

(2) кубног модула LBD од 301 до и укључујући 1.000 m³ 127.080 

(3) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.500 m³ 136.450 

(4) кубног модула LBD од 1.501 до и укључујући 3.000 m³ и укупне снаге погонског 
машинског уређаја до и укључујући 400 kW 189.220 

(5) кубног модула LBD од 1.501 до и укључујући 3.000 m³ и укупне снаге погонског 
машинског уређаја преко 400 kW 210.480 

(6) кубног модула LBD преко 3.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и 
укључујући 900 kW 241.960 

(7) кубног модула LBD преко 3.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 
900 kW 278.060 

9) потискивача, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ и укупне снаге погонског машинског 
уређаја до и укључујући 400 kW 107.030 

(2) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ и укупне снаге погонског машинског 
уређаја преко 400 kW 152.320 

(3) кубног модула LBD од 301 до и укључујући 500 m³ 193.220 



(4) кубног модула LBD од 501 до и укључујући 900 m³ и укупне снаге погонског машинског 
уређаја до и укључујући 1.200 kW 208.310 

(5) кубног модула LBD од 501 до и укључујући 900 m³ и укупне снаге погонског машинског 
уређаја преко 1.200 kW 240.110 

(6) кубног модула LBD од 901 до и укључујући 1.400 m³ и укупне снаге погонског 
машинског уређаја до и укључујући 1.200 kW 236.240 

(7) кубног модула LBD од 901 до и укључујући 1.400 m³ и укупне снаге погонског 
машинског уређаја преко 1.200 kW 264.560 

(8) кубног модула LBD преко 1.400 m³ 280.300 

10) тегљача, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 100 m³ 90.090 

(2) кубног модула LBD од 101 до и укључујући 300 m³ 99.560 

(3) кубног модула LBD од 301 до и укључујући 1.000 m³ 210.760 

(4) кубног модула LBD преко 1.000 m³ 258.610 

11) потисницe, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 500 m³ 45.000 

(2) кубног модула LBD од 501 до и укључујући 1.000 m³ 49.170 

(3) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.500 m³ 52.450 

(4) кубног модула LBD од 1.501 до и укључујући 2.500 m³ 82.940 

(5) кубног модула LBD преко 2.500 m³ 91.060 

12) тегљеницe, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ 34.520 

(2) кубног модула LBD од 301 до и укључујући 600 m³ 53.050 

(3) кубног модула LBD од 601 до и укључујући 1.200 m³ 58.950 

(4) кубног модула LBD преко 1.200 m³ 93.830 

13) моторног танкера – тип N, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 1.000 m³ 156.310 

(2) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 2.600 m³ и укупне снаге погонског 
машинског уређаја до и укључујући 700 kW 254.310 

(3) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 2.600 m³ и укупне снаге погонског 
машинског уређаја преко 700 kW 278.290 

(4) кубног модула LBD од 2.601 до и укључујући 4.000 m³ и укупне снаге погонског 
машинског уређаја до и укључујући 1.100 kW 289.820 

(5) кубног модула LBD од 2.601 до и укључујући 4.000 m³ и укупне снаге погонског 
машинског уређаја преко 1.100 kW 366.530 



(6) кубног модула LBD преко 4.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и 
укључујући 1.300 kW 323.150 

(7) кубног модула LBD преко 4.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 
13.00 kW 373.770 

14) моторног танкера – тип C, G и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 2.000 m³ 252.140 

(2) кубног модула LBD од 2.001 до и укључујући 3.000 m³ 331.130 

(3) кубног модула LBD преко 3.000 m³ 439.300 

15) танкер тегљенице – тип N, C, G и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 2.000 m³ 113.160 

(2) кубног модула LBD преко 2.000 m³ 138.070 

16) танкер потиснице – тип N, C, G без машинског уређаја, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 3.000 m³ 98.230 

(2) кубног модула LBD преко 3.000 m³ 111.340 

17) танкер потиснице – тип N,C,G са машинским уређајем 118.230 

18) техничког пловног објекта – багера са усисном цеви, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 100 m³ и без сопственог погонског машинског 
уређаја 89.330 

(2) кубног модула LBD од 101 до и укључујући 400 m³ и без сопственог погонског 
машинског уређаја 134.780 

(3) кубног модула LBD од 401 до и укључујући 1.000 m³ и без сопственог погонског 
машинског уређаја 211.180 

(4) кубног модула LBD преко 1.000 m³ и без сопственог погонског машинског уређаја 209.400 

(5) кубног модула LBD до и укључујући 1.000 m³ и укупне снаге погонског машинског 
уређаја до и укључујући 200 kW 166.340 

(6) кубног модула LBD до и укључујући 1.000 m³ и укупне снаге погонског машинског 
уређаја преко 200 kW 194.850 

(7) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.500 m³ и укупне снаге погонског 
машинског уређаја до и укључујући 500 kW 216.640 

(8) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.500 m³ и укупне снаге погонског 
машинског уређаја преко 500 kW 245.170 

(9) кубног модула LBD преко 1.501 m³ 274.070 

19) техничког пловног објекта – багера са кофним венцем, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 500 m³ 160.070 

(2) кубног модула LBD од 501 до и укључујући 1.500 m³ 176.500 



(3) кубног модула LBD од 501 до и укључујући 1.500 m³ и са погонским машинским 
уређајем 259.020 

(4) кубног модула LBD преко 1.500 m³ 277.700 

20) техничког пловног објекта – багера са грабилицом, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 200 m³ 93.300 

(2) кубног модула LBD од 201 до и укључујући 300 m³ 113.580 

(3) кубног модула LBD преко 300 m³ 141.760 

21) техничког пловног објекта – елеватора, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 600 m³ 134.760 

(2) кубног модула LBD од 601 до и укључујући 800 m³ 150.100 

(3) кубног модула LBD од 801 до и укључујући 1.000 m³ 176.500 

(4) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.550 m³ 183.640 

(5) кубног модула LBD преко 1.550 m³ 236.030 

22) техничког пловног објекта – побијача пилона, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ 86.860 

(2) кубног модула LBD преко 300 m³ 132.290 

23) техничког пловног објекта – платформе, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 400 m³ 52.350 

(2) кубног модула LBD од 401 до и укључујући 800 m³ 82.770 

(3) кубног модула LBD преко 800 m³ 98.510 

24) техничког пловног објекта – косачице 90.440 

25) техничког пловног објекта – дизалице, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ 84.400 

(2) кубног модула LBD од 301 до и укључујући 700 m³ 136.830 

(3) кубног модула LBD од 701 до и укључујући 1.000 m³ 189.160 

(4) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.500 m³ 208.990 

(5) кубног модула LBD преко 1.500 m³ 250.290 

26) техничког пловног објекта – пловне направе, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 1.500 m³ 52.350 

(2) кубног модула LBD од 1.501 до и укључујући 3.000 m³ 193.300 

(3) кубног модула LBD преко 3.000 m³ 218.820 

НАПОМЕНА:  



Кубни модул LBD представља производ дужине L (m), ширине B (m) и висине пловила D 
(m).  

Укупна снага погонског машинског уређаја представља збир снага свих инсталисаних 
машина намењених за погон пловила (kW).  

Тарифни број 154д 

За редовни преглед појединих делова трупа, машина, уређаја и опреме брода, и то:  

1) без сопственог погонског машинског уређаја 29.430 

2) са сопственим погонским машинским уређајем 58.860 

Тарифни број 154ђ 

За оцењивање усаглашености брода у складу са захтевима ADN – редовни преглед брода за 
транспорт опасне робе, и то:  

1) без сопственог погонског машинског уређаја 29.430 

2) са сопственим погонским машинским уређајем 44.140 

Тарифни број 154е 

За ванредни преглед брода након претрпљене хаварије или утврђеног недостатка брода, ако 
по налазу лучке капетаније претрпљена хаварија или утврђени недостатак брода утиче на 
способност брода за пловидбу, и то: 

 

1) без сопственог погонског машинског уређаја 58.860 

2) са сопственим погонским машинским уређајем 88.290 

НАПОМЕНА:  

Такса из овог тарифног броја се плаћа и за ванредни преглед брода за превоз опасне робе.  

Тарифни број 154ж 

За ванредни преглед брода када се врше веће поправке или обнова брода ван захтева који 
произилазе из основног или редовног прегледа брода, и то:  

1) без сопственог погонског машинског уређаја 29.430 

2) са сопственим погонским машинским уређајем 58.860 

За ванредни преглед брода након дуге распреме или истека рока важења сведочанства о 
способности брода за пловидбу дуже од годину дана, и то:  

1) скеле без сопственог погонског машинског уређаја, и то: 

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ 
34.300 

(2) кубног модула LBD преко 300 m³ 57.660 

2) скеле са сопственим погонским машинским уређајем, и то: 

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ 
71.430 



(2) кубног модула LBD преко 300 m³ 117.730 

3) ледоломца, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 1.000 m³ 161.440 

(2) кубног модула LBD преко 1.000 m³ 361.660 

4) брода унутрашње пловидбе са сопственим погонским машинским уређајем, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ 120.920 

(2) кубног модула LBD преко 300 m³ 152.370 

5) ватрогасно-спасилачког или санитетског или хидрографског брода, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ 152.750 

(2) кубног модула LBD преко 300 m³ 305.550 

6) јахте – пловила за рекреацију дужине од 20 m до 24 m 114.020 

7) путничког брода, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 100 m³ 106.220 

(2) кубног модула LBD од 101 до и укључујући 300 m³ и укупне снаге погонског машинског 
уређаја до и укључујући 150 kW 121.310 

(3) кубног модула LBD од 101 до и укључујући 300 m³ и укупне снаге погонског машинског 
уређаја преко 150 kW 143.830 

(4) кубног модула LBD преко 300 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и 
укључујући 350 kW 185.720 

(5) кубног модула LBD преко 300 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 350 
kW 216.760 

8) теретног моторног брода, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ 105.660 

(2) кубног модула LBD од 301 до и укључујући 1.000 m³ 144.810 

(3) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.500 m³ 155.580 

(4) кубног модула LBD од 1.501 до и укључујући 3.000 m³ и укупне снаге погонског 
машинског уређаја до и укључујући 400 kW 216.270 

(5) кубног модула LBD од 1.501 до и укључујући 3.000 m³ и укупне снаге погонског 
машинског уређаја преко 400 kW 239.730 

(6) кубног модула LBD преко 3.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и 
укључујући 900 kW 275.930 

(7) кубног модула LBD преко 3.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 
900 kW 317.450 

9) потискивача, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ и укупне снаге погонског машинског 
уређаја до и укључујући 400 kW 120.760 



(2) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ и укупне снаге погонског машинског 
уређаја преко 400 kW 172.840 

(3) кубног модула LBD од 301 до и укључујући 500 m³ 219.880 

(4) кубног модула LBD од 501 до и укључујући 900 m³ и укупне снаге погонског машинског 
уређаја до и укључујући 1.200 kW 237.230 

(5) кубног модула LBD од 501 до и укључујући 900 m³ и укупне снаге погонског машинског 
уређаја преко 1.200 kW 273.810 

(6) кубног модула LBD од 901 до и укључујући 1.400 m³ и укупне снаге погонског 
машинског уређаја до и укључујући 1.200 kW 269.360 

(7) кубног модула LBD од 901 до и укључујући 1.400 m³ и укупне снаге погонског 
машинског уређаја преко 1.200 kW 301.390 

(8) кубног модула LBD преко 1.400 m³ 319.500 

10) тегљача, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 100 m³ 101.740 

(2) кубног модула LBD од 101 до и укључујући 300 m³ 112.630 

(3) кубног модула LBD од 301 до и укључујући 1.000 m³ 240.050 

(4) кубног модула LBD преко 1.000 m³ 295.080 

11) потисницe, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 500 m³ 50.000 

(2) кубног модула LBD од 501 до и укључујући 1.000 m³ 56.540 

(3) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.500 m³ 60.310 

(4) кубног модула LBD од 1.501 до и укључујући 2.500 m³ 95.380 

(5) кубног модула LBD преко 2.500 m³ 104.710 

12) тегљеницe, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ 39.700 

(2) кубног модула LBD од 301 до и укључујући 600 m³ 61.010 

(3) кубног модула LBD од 601 до и укључујући 1.200 m³ 67.790 

(4) кубног модула LBD преко 1.200 m³ 107.900 

13) моторног танкера – тип N, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 1.000 m³ 177.370 

(2) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 2.600 m³ и укупне снаге погонског 
машинског уређаја до и укључујући 700 kW 289.610 

(3) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 2.600 m³ и укупне снаге погонског 
машинског уређаја преко 700 kW 317.180 



(4) кубног модула LBD од 2.601 до и укључујући 4.000 m³ и укупне снаге погонског 
машинског уређаја до и укључујући 1.100 kW 330.440 

(5) кубног модула LBD од 2.601 до и укључујући 4.000 m³ и укупне снаге погонског 
машинског уређаја преко 1.100 kW 418.660 

(6) кубног модула LBD преко 4.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и 
укључујући 1.300 kW 368.780 

(7) кубног модула LBD преко 4.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 
1.300 kW 426.990 

14) моторног танкера – тип C,G и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 2.000 m³ 287.110 

(2) кубног модула LBD од 2.001 до и укључујући 3.000 m³ 377.960 

(3) кубног модула LBD преко 3.000 m³ 502.350 

15) танкер тегљенице – тип N, C, G и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 2.000 m³ 129.610 

(2) кубног модула LBD преко 2.000 m³ 158.260 

16) танкер потиснице – тип N, C, G без машинског уређаја, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 3.000 m³ 112.440 

(2) кубног модула LBD преко 3.000 m³ 127.520 

17) танкер потиснице – тип N, C, G са машинским уређајем 135.440 

18) техничког пловног објекта – багера са усисном цеви, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 100 m³ и без сопственог погонског машинског 
уређаја 101.400 

(2) кубног модула LBD од 101 до и укључујући 400 m³ и без сопственог погонског 
машинског уређаја 153.660 

(3) кубног модула LBD од 401 до и укључујући 1.000 m³ и без сопственог погонског 
машинског уређаја 241.520 

(4) кубног модула LBD преко 1.000 m³ и без сопственог погонског машинског уређаја 239.470 

(5) кубног модула LBD до и укључујући 1.000 m³ и укупне снаге погонског машинског 
уређаја до и укључујући 200 kW 189.430 

(6) кубног модула LBD до и укључујући 1.000 m³ и укупне снаге погонског машинског 
уређаја преко 200 kW 222.220 

(7) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.500 m³ и укупне снаге погонског 
машинског уређаја до и укључујући 500 kW 246.810 

(8) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.500 m³ и укупне снаге погонског 
машинског уређаја преко 500 kW 279.620 

(9) кубног модула LBD преко 1.500 m³ 312.860 

19) техничког пловног објекта – багера са кофним венцем, и то:  



(1) кубног модула LBD до и укључујући 500 m³ 182.740 

(2) кубног модула LBD од 501 до и укључујући 1.500 m³ 201.640 

(3) кубног модула LBD од 501 до и укључујући 1.500 m³ и са погонским машинским 
уређајем 295.550 

(4) кубног модула LBD преко 1.500 m³ 326.300 

20) техничког пловног објекта – багера са грабилицом, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 200 m³ 105.960 

(2) кубног модула LBD од 201 до и укључујући 300 m³ 129.280 

(3) кубног модула LBD преко 300 m³ 161.690 

21) техничког пловног објекта – елеватора, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 600 m³ 153.640 

(2) кубног модула LBD од 601 до и укључујући 800 m³ 171.280 

(3) кубног модула LBD од 801 до и укључујући 1.000 m³ 201.640 

(4) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.550 m³ 211.180 

(5) кубног модула LBD преко 1.550 m³ 270.100 

22) техничког пловног објекта – побијача пилона, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ 98.550 

(2) кубног модула LBD преко 300 m³ 150.800 

23) техничког пловног објекта – платформе, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 400 m³ 60.200 

(2) кубног модула LBD од 401 до и укључујући 800 m³ 95.190 

(3) кубног модула LBD преко 800 m³ 113.290 

24) техничког пловног објекта – косачице 102.670 

25) техничког пловног објекта – пловне дизалице, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ 97.060 

(2) кубног модула LBD од 301 до и укључујући 700 m³ 157.360 

(3) кубног модула LBD од 701 до и укључујући 1.000 m³ 215.680 

(4) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.500 m³ 239.010 

(5) кубног модула LBD преко 1.500 m³ 286.500 

26) техничког пловног објекта – пловне направе, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 1.500 m³ 60.200 

(2) кубног модула LBD од 1.501 до и укључујући 3.000 m³ 222.290 

(3) кубног модула LBD преко 3.000 m³ 251.640 



НАПОМЕНА:  

Кубни модул LBD представља производ дужине L (m), ширине B (m) и висине пловила D 
(m).  

Укупна снага погонског машинског уређаја представља збир снага свих инсталисаних 
машина намењених за погон пловила (kW).  

Тарифни број 154з 

За ванредни преглед брода приликом привремене промене намене или проширења зона 
пловидбе бродова, и то:  

1) без сопственог погонског машинског уређаја 29.430 

2) са сопственим погонским машинским уређајем 58.860 

НАПОМЕНА:  

За брод који није способан за пловидбу у зонама у којима је био овлашћен да плови, али је 
способан за предузимање једног путовања у ненатовареном стању у ужим зонама пловидбе 
плаћа се такса у износу од 70% прописане таксе из тачке 1) овог тарифног броја. 

За брод који није способан за пловидбу у зонама у којима је био овлашћен да плови, али је 
способан за предузимање једног путовања у натовареном стању у ужим зонама пловидбе 
плаћа се такса у износу увећаном за 50% прописане таксе из тачке 1) овог тарифног броја. 

 

За брод под страном заставом који није способан за пловидбу у зонама у којима је био 
овлашћен да плови али је способан за предузимање једног путовања у ужим зонама пловидбе 
плаћа се такса у износу увећаном за 100% прописане таксе из тачке 1) овог тарифног броја. 

За брод који није способан за пловидбу у зонама у којима је био овлашћен да плови, али је 
способан за предузимање једног путовања у ужим зонама пловидбе, плаћа се такса у износу 
увећаном за 50% таксe из тачке 2) овог тарифног броја. 

 

Тарифни број 154и 

За ванредни преглед брода приликом одлагања редовног прегледа, и то за:  

1) скеле без сопственог погонског машинског уређаја, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ 18.480 

(2) кубног модула LBD преко 300 m³ 28.550 

2) скеле са сопственим погонским машинским уређајем, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ 35.110 

(2) кубног модула LBD преко 300 m³ 57.860 

3) ледоломца, и то: 

(1) кубног модула LBD до и укључујући 1.000 m³ 
76.550 

(2) кубног модула LBD преко 1.000 m³ 158.640 

4) брода унутрашње пловидбе са сопственим погонским машинским уређајем, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ 65.610 



(2) кубног модула LBD преко 300 m³ 78.820 

5) ватрогасно-спасилачког или санитетског или хидрографског брода, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ 68.480 

(2) кубног модула LBD преко 300 m³ 136.970 

6) јахте – пловила за рекреацију дужине од 20 m до 24 m 61.100 

7) путничког брода, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 100 m³ 60.320 

(2) кубног модула LBD од 101 до и укључујући 300 m³ и укупне снаге погонског машинског 
уређаја до и укључујући 150 kW 67.640 

(3) кубног модула LBD од 101 до и укључујући 300 m³ и укупне снаге погонског машинског 
уређаја преко 150 kW 75.670 

(4) кубног модула LBD преко 300 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и 
укључујући 350 kW 93.410 

(5) кубног модула LBD преко 300 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 350 
kW 104.430 

8) теретног моторног брода, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ 56.640 

(2) кубног модула LBD од 301 до и укључујући 1.000 m³ 72.920 

(3) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.500 m³ 76.890 

(4) кубног модула LBD од 1.501 до и укључујући 3.000 m³ и укупне снаге погонског 
машинског уређаја до и укључујући 400 kW 104.600 

(5) кубног модула LBD од 1.501 до и укључујући 3.000 m³ и укупне снаге погонског 
машинског уређаја преко 400 kW 115.130 

(6) кубног модула LBD преко 3.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и 
укључујући 900 kW 132.110 

(7) кубног модула LBD преко 3.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 
900 kW 143.280 

9) потискивача, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ и укупне снаге погонског машинског 
уређаја до и укључујући 400 kW 64.300 

(2) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ и укупне снаге погонског машинског 
уређаја преко 400 kW 82.670 

(3) кубног модула LBD од 301 до и укључујући 500 m³ 103.640 

(4) кубног модула LBD од 501 до и укључујући 900 m³ и укупне снаге погонског машинског 
уређаја до и укључујући 1.200 kW 112.250 

(5) кубног модула LBD од 501 до и укључујући 900 m³ и укупне снаге погонског машинског 
уређаја преко 1.200 kW 124.060 



(6) кубног модула LBD од 901 до и укључујући 1.400 m³ и укупне снаге погонског 
машинског уређаја до и укључујући 1.200 kW 121.300 

(7) кубног модула LBD од 901 до и укључујући 1.400 m³ и укупне снаге погонског 
машинског уређаја преко 1.200 kW 137.820 

(8) кубног модула LBD преко 1.400 m³ 142.940 

10) тегљача, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 100 m³ 57.900 

(2) кубног модула LBD од 101 до и укључујући 300 m³ 60.610 

(3) кубног модула LBD од 301 до и укључујући 1.000 m³ 114.700 

(4) кубног модула LBD преко 1.000 m³ 131.870 

11) потиснице, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 500 m³ 25.000 

(2) кубног модула LBD од 501 до и укључујући 1.000 m³ 27.730 

(3) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.500 m³ 30.050 

(4) кубног модула LBD од 1.501 до и укључујући 2.500 m³ 45.540 

(5) кубног модула LBD преко 2.500 m³ 50.000 

12) тегљенице, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ 20.800 

(2) кубног модула LBD од 301 до и укључујући 600 m³ 30.300 

(3) кубног модула LBD од 601 до и укључујући 1.200 m³ 33.200 

(4) кубног модула LBD преко 1.200 m³ 51.460 

13) моторног танкера – тип N, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 1.000 m³ 89.570 

(2) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 2.600 m³ и укупне снаге погонског 
машинског уређаја до и укључујући 700 kW 138.600 

(3) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 2.600 m³ и укупне снаге погонског 
машинског уређаја преко 700 kW 142.760 

(4) кубног модула LBD од 2.601 до и укључујући 4.000 m³ и укупне снаге погонског 
машинског уређаја до и укључујући 1.100 kW 153.200 

(5) кубног модула LBD од 2601 до и укључујући 4.000 m³ и укупне снаге погонског 
машинског уређаја преко 1.100 kW 203.890 

(6) кубног модула LBD преко 4.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и 
укључујући 1.300 kW 170.280 

(7) кубног модула LBD преко 4.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 
1.300 kW 191.910 



14) моторног танкера – тип C, G и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 2.000 m³ 138.030 

(2) кубног модула LBD од 2.001 до и укључујући 3.000 m³ 179.430 

(3) кубног модула LBD преко 3.000 m³ 227.200 

15) танкер тегљенице – тип N, C, G и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 2.000 m³ 63.870 

(2) кубног модула LBD преко 2.000 m³ 76.110 

16) танкер потиснице – тип N, C, G без машинског уређаја, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 3.000 m³ 56.670 

(2) кубног модула LBD преко 3.000 m³ 62.350 

17) танкер потиснице – тип N, C, G са машинским уређајем 65.430 

18) техничког пловног објекта – багера са усисном цеви, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 100 m³ и без сопственог погонског машинског 
уређаја 54.180 

(2) кубног модула LBD од 101 до и укључујући 400 m³ и без сопственог погонског 
машинског уређаја 71.230 

(3) кубног модула LBD од 401 до и укључујући 1.000 m³ и без сопственог погонског 
машинског уређаја 107.340 

(4) кубног модула LBD преко 1.000 m³ и без сопственог погонског машинског уређаја 110.260 

(5) кубног модула LBD до и укључујући 1.000 m³ и укупне снаге погонског машинског 
уређаја до и укључујући 200 kW 92.830 

(6) кубног модула LBD до и укључујући 1.000 m³ и укупне снаге погонског машинског 
уређаја преко 200 kW 107.740 

(7) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.500 m³ и укупне снаге погонског 
машинског уређаја до и укључујући 500 kW 115.780 

(8) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.500 m³ и укупне снаге погонског 
машинског уређаја преко 500 kW 129.890 

(9) кубног модула LBD преко 1.500 m³ 145.210 

19) техничког пловног објекта – багера са кофним венцем, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 500 m³ 85.660 

(2) кубног модула LBD од 501 до и укључујући 1.500 m³ 94.430 

(3) кубног модула LBD од 501 до и укључујући 1.500 m³ и са погонским машинским 
уређајем 150.560 

(4) кубног модула LBD преко 1.500 m³ 164.420 

20) техничког пловног објекта – багера са грабилицом, и то:  



(1) кубног модула LBD до и укључујући 200 m³ 56.200 

(2) кубног модула LBD од 201 до и укључујући 300 m³ 63.720 

(3) кубног модула LBD преко 300 m³ 79.150 

21) техничког пловног објекта – елеватора, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 600 m³ 72.140 

(2) кубног модула LBD од 601 до и укључујући 800 m³ 82.430 

(3) кубног модула LBD од 801 до и укључујући 1.000 m³ 94.430 

(4) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.550 m³ 100.470 

(5) кубног модула LBD преко 1.550 m³ 125.960 

22) техничког пловног објекта – побијача пилона, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ 50.840 

(2) кубног модула LBD преко 300 m³ 74.100 

23) техничког пловног објекта – платформе, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 400 m³ 33.110 

(2) кубног модула LBD од 401 до и укључујући 800 m³ 46.650 

(3) кубног модула LBD преко 800 m³ 57.950 

24) техничког пловног објекта – косачице 55.770 

25) техничког пловног објекта – пловне дизалице, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ 50.900 

(2) кубног модула LBD од 301 до и укључујући 700 m³ 75.880 

(3) кубног модула LBD од 701 до и укључујући 1.000 m³ 104.400 

(4) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.500 m³ 113.010 

(5) кубног модула LBD преко 1.500 m³ 133.250 

26) техничког пловног објекта – пловне направе, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 1.500 m³ 33.110 

(2) кубног модула LBD од 1501 до и укључујући 3.000 m³ 105.830 

(3) кубног модула LBD преко 3000 m³ 119.540 

НАПОМЕНА:  

Кубни модул LBD представља производ дужине L (m), ширине B (m) и висине пловила D 
(m). 

Укупна снага погонског машинског уређаја представља збир снага свих инсталисаних 
машина намењених за погон пловила (kW). 

 

Тарифни број 154ј 



За ванредни преглед брода приликом одлагања контролног прегледа, и то:  

1) скеле без сопственог погонског машинског уређаја, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ 9.240 

(2) кубног модула LBD преко 300 m³ 14.270 

2) скеле са сопственим погонским машинским уређајем, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ 17.550 

(2) кубног модула LBD преко 300 m³ 28.930 

3) ледоломца, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 1.000 m³ 38.270 

(2) кубног модула LBD преко 1.000 m³ 79.320 

4) брода унутрашње пловидбе са сопственим погонским машинским уређајем, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ 32.800 

(2) кубног модула LBD преко 300 m³ 39.410 

5) ватрогасно-спасилачког или санитетског или хидрографског брода, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ 34.240 

(2) кубног модула LBD преко 300 m³ 38.480 

6) јахте – пловила за рекреацију дужине од 20 m до 24 m 30.550 

7) путничког брода, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 100 m³ 30.160 

(2) кубног модула LBD од 101 до и укључујући 300 m³ и укупне снаге погонског машинског 
уређаја до и укључујући 150 kW 33.820 

(3) кубног модула LBD од 101 до и укључујући 300 m³ и укупне снаге погонског машинског 
уређаја преко 150 kW 37.830 

(4) кубног модула LBD преко 300 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и 
укључујући 350 kW 46.750 

(5) кубног модула LBD преко 300 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 350 
kW 52.210 

8) теретног моторног брода, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ 28.320 

(2) кубног модула LBD од 301 до и укључујући 1.000 m³ 36.460 

(3) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.500 m³ 8.440 

(4) кубног модула LBD од 1.501 до и укључујући 3.000 m³ и укупне снаге погонског 
машинског уређаја до и укључујући 400 kW 52.300 

(5) кубног модула LBD од 1.501 до и укључујући 3.000 m³ и укупне снаге погонског 
машинског уређаја преко 400 kW 57.560 



(6) кубног модула LBD преко 3.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и 
укључујући 900 kW 66.050 

(7) кубног модула LBD преко 3.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 
900 kW 71.640 

9) потискивача, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ и укупне снаге погонског машинског 
уређаја до и укључујући 400 kW 32.150 

(2) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ и укупне снаге погонског машинског 
уређаја преко 400 kW 41.330 

(3) кубног модула LBD од 301 до и укључујући 500 m³ 51.820 

(4) кубног модула LBD од 501 до и укључујући 900 m³ и укупне снаге погонског машинског 
уређаја до и укључујући 1.200 kW 56.120 

(5) кубног модула LBD од 501 до и укључујући 900 m³ и укупне снаге погонског машинског 
уређаја преко 1.200 kW 62.030 

(6) кубног модула LBD од 901 до и укључујући 1.400 m³ и укупне снаге погонског 
машинског уређаја до и укључујући 1.200 kW 60.650 

(7) кубног модула LBD од 901 до и укључујући 1.400 m³ и укупне снаге погонског 
машинског уређаја преко 1.200 kW 68.910 

(8) кубног модула LBD преко 1.400 m³ 71.470 

10) тегљача, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 100 m³ 28.950 

(2) кубног модула LBD од 101 до и укључујући 300 m³ 30.300 

(3) кубног модула LBD од 301 до и укључујући 1.000 m³ 57.350 

(4) кубног модула LBD преко 1.000 m³ 65.930 

11) потисницe, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 500 m³ 12.500 

(2) кубног модула LBD од 501 до и укључујући 1.000 m³ 13.860 

(3) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.500 m³ 15.020 

(4) кубног модула LBD од 1.501 до и укључујући 2.500 m³ 22.770 

(5) кубног модула LBD преко 2.500 m³ 25.000 

12) тегљеницe, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ 10.400 

(2) кубног модула LBD од 301 до и укључујући 600 m³ 15.150 

(3) кубног модула LBD од 601 до и укључујући 1.200 m³ 16.600 

(4) кубног модула LBD преко 1.200 m³ 25.730 



13) моторног танкера – тип N, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 1.000 m³ 44.780 

(2) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 2.600 m³ и укупне снаге погонског 
машинског уређаја до и укључујући 700 kW 69.300 

(3) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 2.600 m³ и укупне снаге погонског 
машинског уређаја преко 700 kW 71.380 

(4) кубног модула LBD од 2.601 до и укључујући 4.000 m³ и укупне снаге погонског 
машинског уређаја до и укључујући 1.100 kW 76.600 

(5) кубног модула LBD од 2.601 до и укључујући 4.000 m³ и укупне снаге погонског 
машинског уређаја преко 1.100 kW 101.940 

(6) кубног модула LBD преко 4.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и 
укључујући 1.300 kW 85.140 

(7) кубног модула LBD преко 4.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 
1.300 kW 95.950 

14) моторног танкера – тип C, G и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 2.000 m³ 69.010 

(2) кубног модула LBD од 2001 до и укључујући 3.000 m³ 89.710 

(3) кубног модула LBD преко 3.000 m³ 113.600 

15) танкер тегљенице – тип N, C, G и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 2.000 m³ 31.930 

(2) кубног модула LBD преко 2.000 m³ 38.050 

16) танкер потиснице – тип N, C, G без машинског уређаја, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 3.000 m³ 28.330 

(2) кубног модула LBD преко 3.000 m³ 31.170 

17) танкер потиснице – тип N, C, G са машинским уређајем 32.710 

18) техничког пловног објекта – багера са усисном цеви, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 100 m³ и без сопственог погонског машинског 
уређаја 27.090 

(2) кубног модула LBD од 101 до и укључујући 400 m³ и без сопственог погонског 
машинског уређаја 35.610 

(3) кубног модула LBD од 401 до и укључујући 1.000 m³ и без сопственог погонског 
машинског уређаја 53.670 

(4) кубног модула LBD преко 1.000 m³ и без сопственог погонског машинског уређаја 55.130 

(5) кубног модула LBD до и укључујући 1.000 m³ и укупне снаге погонског машинског 
уређаја до и укључујући 200 kW 46.410 

(6) кубног модула LBD до и укључујући 1.000 m³ и укупне снаге погонског машинског 
уређаја преко 200 kW 53.770 



(7) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.500 m³ и укупне снаге погонског 
машинског уређаја до и укључујући 500 kW 57.890 

(8) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.500 m³ и укупне снаге погонског 
машинског уређаја преко 500 kW 64.940 

(9) кубног модула LBD преко 1.501 m³ 72.600 

19) техничког пловног објекта – багера са кофним венцем, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 500 m³ 42.830 

(2) кубног модула LBD од 501 до и укључујући 1.500 m³ 47.210 

(3) кубног модула LBD од 501 до и укључујући 1.500 m³ и са погонским машинским 
уређајем 75.280 

(4) кубног модула LBD преко 1.500 m³ 82.210 

20) техничког пловног објекта – багера са грабилицом, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 200 m³ 28.100 

(2) кубног модула LBD од 201 до и укључујући 300 m³ 31.860 

(3) кубног модула LBD преко 300 m³ 39.570 

21) техничког пловног објекта – елеватора, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 600 m³ 36.070 

(2) кубног модула LBD од 601 до и укључујући 800 m³ 41.210 

(3) кубног модула LBD од 801 до и укључујући 1.000 m³ 47.210 

(4) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.550 m³ 50.230 

(5) кубног модула LBD преко 1.550 m³ 62.980 

22) техничког пловног објекта – побијача пилона, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ 25.420 

(2) кубног модула LBD преко 300 m³ 37.050 

23) техничког пловног објекта – платформе, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 400 m³ 16.550 

(2) кубног модула LBD од 401 до и укључујући 800 m³ 23.320 

(3) кубног модула LBD преко 800 m³ 28.970 

24) техничког пловног објекта – косачице 27.880 

25) техничког пловног објекта – пловне дизалице, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ 25.450 

(2) кубног модула LBD од 301 до и укључујући 700 m³ 37.940 

(3) кубног модула LBD од 701 до и укључујући 1.000 m³ 52.200 



(4) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.500 m³ 56.500 

(5) кубног модула LBD преко 1.500 m³ 66.620 

26) техничког пловног објекта – пловне направе, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 1500 m³ 16.550 

(2) кубног модула LBD од 1.501 до и укључујући 3.000 m³ 52.910 

(3) кубног модула LBD преко 3.000 m³ 59.770 

За ванредни преглед брода у сврху уписа по признању сведочанства заједнице (ЕУ) за брод 
унутрашње пловидбе или сведочанства о способности брода за пловидбу Рајном 29.430 

НАПОМЕНА:  

Кубни модул LBD представља производ дужине L (m), ширине B (m) и висине пловила D 
(m).  

Укупна снага погонског машинског уређаја представља збир снага свих инсталисаних 
машина намењених за погон пловила (kW).  

Тарифни број 154к 

За технички надзор над градњом бродова, и то:  

1) скеле без сопственог погонског машинског уређаја, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ 249.450 

(2) кубног модула LBD преко 300 m³ 412.030 

2) скеле са сопственим погонским машинским уређајем, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ 450.000 

(2) кубног модула LBD преко 300 m³ 949.040 

3) ледоломца, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 1.000 m³ 1.362.070 

(2) кубног модула LBD преко 1.000 m³ 3.000.380 

4) брода унутрашње пловидбе са сопственим погонским машинским уређајем, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ 886.240 

(2) кубног модула LBD преко 300 m³ 1.092.800 

5) ватрогасно-спасилачког или санитетског или хидрографског брода, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ 1.150.000 

(2) кубног модула LBD преко 300 m³ 2.353.870 

6) јахте – пловила за рекреацију дужине од 20 m до 24 m 980.580 

7) путничког брода, и то:  



(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ и укупне снаге погонског машинског 
уређаја до и укључујући 150 kW 971.860 

(2) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ и укупне снаге погонског машинског 
уређаја преко 150 kW 1.120.550 

(3) кубног модула LBD преко 300 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и 
укључујући 350 kW 1.461.980 

(4) кубног модула LBD преко 300 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 
350 kW 1.596.620 

8) теретног моторног брода, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ 805.850 

(2) кубног модула LBD од 301 до и укључујући 1.000 m³ 1.093.160 

(3) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.500 m³ 1.218.900 

(4) кубног модула LBD од 1.501 до и укључујући 3.000 m³ и укупне снаге погонског 
машинског уређаја до и укључујући 400 kW 1.792.700 

(5) кубног модула LBD од 1.501 до и укључујући 3.000 m³ и укупне снаге погонског 
машинског уређаја преко 400 kW 1.793.710 

(6) кубног модула LBD преко 3.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и 
укључујући 900 kW 2.379.930 

(7) кубног модула LBD преко 3.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 
900 kW 2.791.420 

9) потискивача, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ и укупне снаге погонског машинског 
уређаја до и укључујући 400 kW 904.230 

(2) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ и укупне снаге погонског машинског 
уређаја преко 400 kW 1.224.900 

(3) кубног модула LBD од 301 до и укључујући 500 m³ 1.538.410 

(4) кубног модула LBD од 501 до и укључујући 900 m³ и укупне снаге погонског 
машинског уређаја до и укључујући 1.200 kW 1.805.860 

(5) кубног модула LBD од 501 до и укључујући 900 m³ и укупне снаге погонског 
машинског уређаја преко 1200 kW 2.024.330 

(6) кубног модула LBD од 901 до и укључујући 1.400 m³ и укупне снаге погонског 
машинског уређаја до и укључујући 1.200 kW 2.007.860 

(7) кубног модула LBD од 901 до и укључујући 1.400 m³ и укупне снаге погонског 
машинског уређаја преко 1.200 kW 2.230.070 

(8) кубног модула LBD преко 1.400 m³ 2.423.210 

10) тегљача, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 100 m³ 795.430 

(2) кубног модула LBD од 101 до и укључујући 300 m³ 861.630 



(3) кубног модула LBD од 301 до и укључујући 1.000 m³ 1.805.860 

(4) кубног модула LBD преко 1.000 m³ 2.230.070 

11) потисницe, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 500 m³ 400.000 

(2) кубног модула LBD од 501 до и укључујући 1.000 m³ 465.850 

(3) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.500 m³ 532.740 

(4) кубног модула LBD од 1.501 до и укључујући 2.500 m³ 924.050 

(5) кубног модула LBD преко 2.500 m³ 1.000.000 

12) тегљеницe, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ 268.190 

(2) кубног модула LBD од 301 до и укључујући 1.200 m³ 438.030 

(3) кубног модула LBD преко 1.200 m³ 772.970 

13) моторног танкера – тип N, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 1.000 m³ 1.307.120 

(2) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 2.600 m³ и укупне снаге погонског 
машинског уређаја до и укључујући 700 kW 2.187.170 

(3) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 2.600 m³ и укупне снаге погонског 
машинског уређаја преко 700 kW 2.369.230 

(4) кубног модула LBD од 2.601 до и укључујући 4.000 m³ и укупне снаге погонског 
машинског уређаја до и укључујући 1.100 kW 2.519.080 

(5) кубног модула LBD од 2601 до и укључујући 4.000 m³ и укупне снаге погонског 
машинског уређаја преко 1.100 kW 3.697.370 

(6) кубног модула LBD преко 4.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја до и 
укључујући 1.300 kW 2.847.540 

(7) кубног модула LBD преко 4.000 m³ и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 
1.300 kW 3.556.120 

14) моторног танкера – тип C, G и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 2.000 m³ 2.275.360 

(2) кубног модула LBD од 2.001 до и укључујући 3.000 m³ 2.890.710 

(3) кубног модула LBD преко 3.000 m³ 4.340.700 

15) танкер тегљенице – тип N, C, G и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 2.000 m³ 1.073.110 

(2) кубног модула LBD преко 2.000 m³ 1.423.640 

16) танкер потиснице – тип N, C, G без машинског уређаја, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 3.000 m³ 1.099.460 



(2) кубног модула LBD преко 3.000 m³ 1.435.250 

17) танкер потиснице – тип N, C, G са машинским уређајем 1.341.310 

18) техничког пловног објекта – багера са усисном цеви, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 100 m³ и без сопственог погонског машинског 
уређаја 1.011.050 

(2) кубног модула LBD од 101 до и укључујући 400 m³ и без сопственог погонског 
машинског уређаја 1.367.630 

(3) кубног модула LBD од 401 до и укључујући 1.000 m³ и без сопственог погонског 
машинског уређаја 1.981.610 

(4) кубног модула LBD преко 1.000 m³ и без сопственог погонског машинског уређаја 2.230.550 

(5) кубног модула LBD до и укључујући 1.000 m³ и укупне снаге погонског машинског 
уређаја до и укључујући 200 kW 1.571.640 

(6) кубног модула LBD до и укључујући 1.000 m³ и укупне снаге погонског машинског 
уређаја преко 200 kW 2.113.980 

(7) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.500 m³ и укупне снаге погонског 
машинског уређаја до и укључујући 500 kW 1.928.270 

(8) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.500 m³ и укупне снаге погонског 
машинског уређаја преко 500 kW 2.415.640 

(9) кубног модула LBD преко 1.500 m³ 2.634.220 

19) техничког пловног објекта – багера са кофним венцем, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 500 m³ 1.542.990 

(2) кубног модула LBD од 501 до и укључујући 1.500 m³ 1.986.000 

(3) кубног модула LBD од 501 до и укључујући 1.500 m³ и са погонским машинским 
уређајем 2.774.220 

(4) кубног модула LBD преко 1.500 m³ 3.280.690 

20) техничког пловног објекта – багера са грабилицом, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 200 m³ 1.020.840 

(2) кубног модула LBD од 201 до и укључујући 300 m³ 1.137.730 

(3) кубног модула LBD преко 300 m³ 1.430.960 

21) техничког пловног објекта – елеватора, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 600 m³ 1.379.030 

(2) кубног модула LBD од 601 до и укључујући 800 m³ 1.476.400 

(3) кубног модула LBD од 801 до и укључујући 1.000 m³ 1.986.000 

(4) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.550 m³ 1.925.810 

(5) кубног модула LBD преко 1.550 m³ 2.691.940 



22) техничког пловног објекта – побијача пилона, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ 1.067.850 

(2) кубног модула LBD преко 300 m³ 1.421.170 

23) техничког пловног објекта – платформе, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 400 m³ 516.540 

(2) кубног модула LBD преко 400 m³ 846.010 

24) техничког пловног објекта – косачице 1.116.630 

25) техничког пловног објекта – пловне дизалице, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ 1.005.940 

(2) кубног модула LBD од 301 до и укључујући 700 m³ 1.425.850 

(3) кубног модула LBD од 701 до и укључујући 1.000 m³ 1.781.820 

(4) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.500 m³ 2.208.680 

(5) кубног модула LBD преко 1.500 m³ 2.727.110 

26) техничког пловног објекта – пловне направе, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 1.500 m³ 516.540 

(2) кубног модула LBD од 1.501 до и укључујући 3.000 m³ 2.199.210 

(3) кубног модула LBD преко 3.000 m³ 2.543.630 

НАПОМЕНА:  

Кубни модул LBD представља производ дужине L (m), ширине B (m) и висине пловила D 
(m).  

Укупна снага погонског машинског уређаја представља збир снага свих инсталисаних 
машина намењених за погон пловила (kW).  

Тарифни број 154л 

За преглед брода ради утврђивања његове способности за вршење пробне вожње, и то:  

1) без сопственог погонског машинског уређаја 45.430 

2) са сопственим погонским машинским уређајем 90.860 

НАПОМЕНА:  

За брод који је у поступку вршења основног, редовног или ванредног прегледа не плаћа се 
такса из овог тарифног броја.  

За вршење прегледа ради утврђивања способности за потискивање пловила или састава, 
плаћа се такса у износу од 50% таксе из тачке 2) овог тарифног броја.  

Тарифни број 154љ 

За баждарење брода, и то:  



1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m³ 13.490 

2) кубног модула LBD од 301 до и укључујући 600 m³ 14.200 

3) кубног модула LBD од 601 до и укључујући 1.500 m³ 14.900 

4) кубног модула LBD од 1.501 до и укључујући 3.000 m³ 15.610 

5) кубног модула LBD преко 3.000 m³ 17.820 

НАПОМЕНА:  

Кубни модул LBD представља производ дужине L (m), ширине B (m) и висине пловила D 
(m).  

Тарифни број 154м 

За основни преглед чамца за привредне и јавне сврхе 45.640 

НАПОМЕНА:  

За вршење основног прегледа чамца за привредни риболов дужине до и укључујући 7 m, без 
кабине, плаћа се такса у износу од 20% од таксе прописане овим тарифним бројем.  

За вршење основног прегледа чамца дужине до и укључујући 4 m плаћа се такса у износу од 
20% од таксе прописане овим тарифним бројем.  

Тарифни број 154н 

За редовни преглед чамца за привредне и јавне сврхе, и то:  

1) дужине до и укључујући 10 m, без кабине, без погонског машинског уређаја 1.080 

2) дужине до и укључујући 10 m, без кабине, са погонским машинским уређајем снаге до и 
укључујући 2,94 kW 1.180 

3) дужине до и укључујући 10 m, без кабине, са погонским машинским уређајем снаге од 2,94 
до и укључујући 7,35 kW 1.350 

4) дужине до и укључујући 10 m, без кабине, са погонским машинским уређајем снаге од 7,35 
до и укључујући 22,05 kW 1.650 

5) дужине до и укључујући 10 m, без кабине, са погонским машинским уређајем снаге од 
22,05 до и укључујући 96,6 kW 2.700 

6) дужине до и укључујући 10 m, без кабине, са погонским машинским уређајем снаге преко 
96,6 kW 4.050 

7) дужине до и укључујући 10 m, са кабином, без погонског машинског уређаја 1.180 

8) дужине до и укључујући 10 m, са кабином, са погонским машинским уређајем снаге до и 
укључујући 2,94 kW 1.350 

9) дужине до и укључујући 10 m, са кабином, са погонским машинским уређајем снаге од 
2,94 до и укључујући 7,35 kW 1.650 

10) дужине до и укључујући 10 m, са кабином, са погонским машинским уређајем снаге од 
7,35 до и укључујући 22,05 kW 1.950 



11) дужине до и укључујући 10 m, са кабином, са погонским машинским уређајем снаге од 
22,05 до и укључујући 96,6 kW 3.000 

12) дужине до и укључујући 10 m, са кабином, са погонским машинским уређајем снаге 
преко 96,6 kW 4.350 

13) дужине преко 10 m, без кабине, без погонског машинског уређаја 1.950 

14) дужине преко 10 m, без кабине, са погонским машинским уређајем снаге до и укључујући 
2,94 kW 2.250 

15) дужине преко 10 m, без кабине, са погонским машинским уређајем снаге од 2,94 до и 
укључујући 7,35 kW 2.550 

16) дужине преко 10 m, без кабине, са погонским машинским уређајем снаге од 7,35 до и 
укључујући 22,05 kW 2.850 

17) дужине преко 10 m, без кабине, са погонским машинским уређајем снаге од 22,05 до и 
укључујући 96,6 kW 3.900 

18) дужине преко 10 m, без кабине, са погонским машинским уређајем снаге преко 96,6 kW 5.250 

19) дужине преко 10 m, са кабином, без погонског машинског уређаја 2.850 

20) дужине преко 10 m, са кабином, са погонским машинским уређајем снаге до и 
укључујући 2,94 kW 3.150 

21) дужине преко 10 m, са кабином, са погонским машинским уређајем снаге од 2,94 до и 
укључујући 7,35 kW 3.450 

22) дужине преко 10 m, са кабином, са погонским машинским уређајем снаге од 7,35 до и 
укључујући 22,05 kW 3.750 

23) дужине преко 10 m, са кабином, са погонским машинским уређајем снаге од 22,05 до и 
укључујући 96,6 kW 4.800 

24) дужине преко 10 m, са кабином, са погонским машинским уређајем снаге преко 96,6 kW 6.150 

За редовни преглед пловила за привредне сврхе, и то: 

1) на водомлазни погон (скутери), са погонским машинским уређајем снаге до и укључујући 
73,5 kW 

6.750 

2) на водомлазни погон (скутери) са погонским машинским уређајем снаге од 73,5 до и 
укључујући 96,6 kW 9.000 

3) на водомлазни погон (скутери) са погонским машинским уређајем снаге преко 96,6 kW 10.800 

Тарифни број 154њ 

За ванредни преглед чамца за привредне и јавне сврхе 45.640 

НАПОМЕНА:  

За вршење ванредног прегледа чамца за привредни риболов дужине до и укључујући 7 m, без 
кабине плаћа се такса у износу од 20% таксе прописане овим тарифним бројем.  

За вршење ванредног прегледа чамца дужине до и укључујући 4 m плаћа се такса у износу од 
20% од таксе прописане овим тарифним бројем.  



Тарифни број 154о 

За баждарење чамца или плутајућег објекта за привредне и јавне сврхе 12.860 

Тарифни број 154п 

За преглед техничке документације градње чамца за привредне и јавне сврхе, односно градње 
плутајућег објекта за привредне и јавне сврхе 10.000 

НАПОМЕНА:  

За преглед техничке документације чамца за привредне сврхе под страном заставом плаћа се 
такса у износу увећаном за 100% од таксе прописане овим тарифним бројем.  

Тарифни број 154р 

За технички надзор над градњом чамца за привредне и јавне сврхе, и то:  

1) дужине до и укључујући 10 m 19.430 

2) дужине преко 10 m 29.140 

НАПОМЕНА:  

За вршење техничког надзора над градњом чамца вишетрупне или глисерске форме плаћа се 
такса у износу увећаном за 50% од одговарајуће таксе прописане овим тарифним бројем.  

Тарифни број 154с 

За основни преглед плутајућег објекта за привредне и јавне сврхе по 1 m² [производa дужине 
L (m) и ширине B (m)] плутајућег објекта 200 

За редовни преглед плутајућег објекта за привредне и јавне сврхе по 1 m² [производа дужине 
L (m) и ширине B (m)] плутајућег објекта 170 

За ванредни преглед плутајућег објекта за привредне и јавне сврхе по 1 m² [производa 
дужине L (m) и ширине B (m)] плутајућег објекта 200 

За технички надзор над градњом плутајућег објекта за привредне и јавне сврхе по 1 m² 
[производa дужине L (m) и ширине B (m)] плутајућег објекта 100 

За преглед плутајућег објекта за привредне и јавне сврхе ради утврђивања способности за 
премештање у сврху посебног превоза 30.430 

Тарифни број 154т 

За ванредни преглед чамца за сопствене потребе у сврху оцене усаглашености ради стављања 
на тржиште пре истека законског рока 45.640 

За овлашћивање тела за вршење техничке процене брода за транспорт опасне робе 88.300 

Тарифни број 154ћ 

За одобрење произвођача, услужних привредних друштава и испитних институција, и то:  

1) одобрење произвођача или испитне институције 88.300 



2) одобрење услужног привредног друштва 58.860 

3) периодични преглед произвођача или испитне институције 58.860 

4) периодични преглед услужног привредног друштва 29.430 

5) ванредни преглед произвођача или испитне институције или услужног привредног 
друштва 29.430 

За типско одобрење производа 58.860 

За периодични или ванредни преглед типски одобреног производа 29.430 

Тарифни број 154у 

За надзор над израдом и испитивањем металних материјала и производа, и то:  

1) мање од 8 тона 12.290 

2) од 8 до 20 тона 18.440 

3) од 20 до 50 тона 24.580 

4) од 50 до 100 тона 30.730 

5) више од 100 тона 36.880 

За надзор над израдом, испитивањима и мерењима на машинским уређајима и опреми за 
бродове унутрашње пловидбе, и то:  

1) надзор над израдом 29.430 

2) завршна испитивања 14.720 

3) контрола димензија и машинске обраде 2.940 

4) испитивање методом без разарања 2.940 

5) балансирање обртних компоненти 2.940 

За надзор над израдом и испитивањима и мерењима електричне опреме и уређаја за бродове 
унутрашње пловидбе 29.430 

За надзор над израдом и испитивањем материјала за пасивну противпожарну заштиту 29.430 

За надзор над израдом и испитивањем материјала за антикорозиону заштиту 29.430 

За надзор над израдом и испитивањем неметалних материјала 29.430 

Тарифни број 154ф 

За издавање исправа за завариваче, и то:  

1) до 12 позиција 29.430 

2) од 13 до 18 позиција 35.300 

3) за 19 и више позиција 41.210 

Тарифни број 154х 



За надзор над квалификацијом технологије заваривања  

1) једна технологија 29.430 

2) две технологије 35.320 

3) три технологије 41.200 

4) за четири и више технологија 47.090 

За надзор над израдом и испитивањем бродског намештаја 29.430 

За надзор над механичким испитивањима материјала, заварених спојева и производа једном 
од метода (визуелно испитивање, испитивање затезањем, испитивање савијањем, ударна 
жилавост и тврдоћа) 

14.760 

За надзор над испитивањима без разарања материјала, заварених спојева и производа једном 
од метода (испитивање методом реплике, испитивање ултразвуком, испитивање 
пенетрантима, испитивање магнетним честицама и радиографско испитивање) 

29.430 

За надзор над израдом и испитивањем опреме за спасавање 29.430 

Тарифни број 154ц 

За одобрење и надзор над израдом мотора са унутрашњим сагоревањем, и то:  

1) мотори са унутрашњим сагоревањем снаге од 1 kW до 20 kW, и то:  

(1) надзор над израдом 21.730 

(2) завршна испитивања 10.860 

(3) преглед и хидрауличко испитивање 2.940 

(4) контрола димензија и квалитета машинске обраде 2.940 

(5) испитивање методама без разарања 2.940 

2) мотори са унутрашњим сагоревањем снаге од 21 kW до 100 kW, и то:  

(1) надзор над израдом 28.390 

(2) завршна испитивања 14.200 

(3) преглед и хидрауличко испитивање 2.940 

(4) контрола димензија и квалитета машинске обраде 2.940 

(5) испитивање методама без разарања 2.940 

3) мотори са унутрашњим сагоревањем снаге од 101 kW до 1000 kW, и то:  

(1) надзор над израдом 34.930 

(2) завршна испитивања 17.470 

(3) преглед и хидрауличко испитивање 3.490 

(4) контрола димензија и квалитета машинске обраде 3.490 

(5) испитивање методама без разарања 3.490 



4) мотори са унутрашњим сагоревањем снаге од 1.001 kW до 5.000 kW, и то:  

(1) надзор над израдом 137.180 

(2) завршна испитивања 68.590 

(3) преглед и хидрауличко испитивање 13.720 

(4) контрола димензија и квалитета машинске обраде 13.720 

(5) испитивање методама без разарања 13.720 

5) мотори са унутрашњим сагоревањем снаге од 5001 и више kW, и то:  

(1) надзор над израдом 444.420 

(2) завршна испитивања 222.210 

(3) преглед и хидрауличко испитивање 44.420 

(4) контрола димензија и квалитета машинске обраде 44.420 

(5) испитивање методама без разарања 44.420 

Тарифни број 154ч 

За технички надзор из делокруга Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу ако 
овим законом није друкчије прописано 29.430 

НАПОМЕНА:  

Такса из овог тарифног броја плаћа се за свако започето дневно ангажовање стручног лица 
управе које учествује у процесу техничког надзора у свим осталим случајевима који нису 
прописани другим тарифним бројевима.”. 

 

Члан 53. 
У Тарифном броју 157. речи: „лицу да може вршити каботажни превоз путника и ствари на 

унутрашњим водама” замењују се речима: „пловилу да може да врши каботажу, односно каботажно 
тегљење и потискивање”. 

Члан 54. 
У Тарифном броју 157а додају се тач. 4)–6), које гласе: 

„4) сагласност за извођење радова у водном путу, који не подлежу издавању аката у 
остваривању права на изградњу у складу са законом којим се уређује планирање и 
изградња 

22.810 

5) услови за пројектовање за израду техничке документације за потребе постављања 
плутајућих објеката за пристајање пловила која врше превоз у домаћој линијској пловидби 10.930 

6) сагласност на техничку документацију за потребе постављања плутајућих објеката за 
пристајање пловила која врше превоз у домаћој линијској пловидби 22.810.”. 

У Напомени став 2. мења се и гласи: 

„Такса из тач. 2)–6) овог тарифног броја плаћа се након пријема обавештења о испуњености 
услова за издавање списа.”. 



Члан 55. 
После Тарифног броја 157а додају се тарифни бр. 157б–157г, који гласе: 

„Тарифни број 157б 

За израду пројектне документације обележавања међународног и међудржавног водног 
пута, и то за:  

1) израду идејног пројекта обележавања пловног пута, након изградње објеката на водном 
путу 340.200 

2) израду главног пројекта обележавања пловног пута, након изградње објеката на водном 
путу 280.200 

3) израду пројектне документације обележавања пловног пута и пловне механизације, за 
време изградње објеката на водном путу (по фази изградње објекта) 340.200 

НАПОМЕНА:  

Такса из овог тарифног броја плаћа се након пријема обавештења о испуњености услова.  

Тарифни број 157в 

За обележавање препрека и објеката на међународном и међудржавном водном путу, и то за:  

1) рад моторног брода „ИСТРАЈНИ 1” са посадом на пословима обележавања, по дану 92.320 

2) рад моторног брода „ИСТРАЈНИ 2” са посадом на пословима обележавања, по дану 36.870 

3) рад моторног брода „СПП” са посадом на пословима обележавања, по дану 27.810 

4) једном светлећом бовом, месечно 23.970 

5) једном несветлећом бовом, месечно 12.130 

6) једним пловком, месечно 3.730 

7) једним светлећим обалским знаком за регулисање пловидбе, месечно 9.000 

8) једним обалским знаком за регулисање пловидбе, месечно 2.960 

9) једном километарском ознаком, месечно 2.740 

НАПОМЕНА:  

Такса из овог тарифног броја плаћа се након пријема обавештења о испуњености услова за 
обележавање препрека и објеката.  

Тарифни број 157г 

За извођење хидрографских снимања речног дна коришћењем чамца са уграђеном „single-
beam” опремом, и обрадом података на међународном и међудржавном водном путу 127.830 

За издавање раније снимљених попречних профила, из базе података, и то:  

1) једног попречног профила из текуће године 3.680 

2) једног попречног профила из претходне године 2.990 

3) једног попречног профила из године пре претходне 2.300 



4) једног попречног профила из свих осталих година 1.520 

5) копије ситуационог плана водног пута, по километру 18.190 

НАПОМЕНА:  

Такса из овог тарифног броја плаћа се након пријема обавештења о испуњености услова за 
издавање списа, односно вршења радње.”.  

Члан 56. 
У називу главе XVIIIA речи: „ОПАСНОГ ТЕРЕТА” замењују се речима: „ОПАСНЕ РОБЕ”. 

Члан 57. 
У Тарифном броју 162а ст. 1. и 2. и став 5. речи: „опасног терета” замењују се речима „опасне 

робе”. 

Додају се ст. 7–19, који гласе: 

„По захтеву за издавање сертификата за саветника за безбедност у транспорту опасне робе 15.000 

По захтеву за продужење важења сертификата за саветника за безбедност у транспорту 
опасне робе 10.000 

За решење по захтеву за издавање ADR сертификата о стручној оспособљености возача из 
области основног познавања транспорта опасне робе 4.000 

За решење по захтеву за издавање ADR сертификата о стручној оспособљености возача из 
специјалистичких области за транспорт опасне робе у цистернама, опасне робе класе 1 
(експлозивне материје и предмети класе 1) и класе 7 (радиоактивних материја) 

2.000 

За решење по захтеву за продужење важности ADR сертификата о стручној 
оспособљености возача из области основног познавања транспорта опасне робе 2.000 

За решење по захтеву за продужење важности ADR сертификата о стручној 
оспособљености возача из специјалистичких области за транспорт опасне робе у 
цистернама, опасне робе класе 1 (експлозивне материје и предмети класе 1) и класе 7 
(радиоактивних материја) 

1.000 

За решење по захтеву за издавање сертификата о специјалистичком знању из области ADN 
из основног познавања транспорта сувог терета и основног познавања транспорта 
танкерима и комбинованог транспорта у складу са ADN 

10.000 

За решење по захтеву за продужење важности сертификата о специјалистичком знању из 
области ADN из основног познавања транспорта сувог терета и основног познавања 
транспорта танкерима у складу са ADN 

5.000 

За решење по захтеву за издавање сертификата о специјалистичком знању из области ADN 
за транспорт гасова 19.000 

За решење по захтеву за продужење важности сертификата о специјалистичком знању из 
области ADN за транспорт гасова 9.500 

За решење по захтеву за издавање сертификата о специјалистичком знању из области ADN 
за транспорт хемикалија 19.000 

За решење по захтеву за продужење важности сертификата о специјалистичком знању из 
области ADN за транспорт хемикалија 9.500 



За решење о издавању дозволе о примени одступања у складу са ADR/RID/ADN 75.600”. 

Члан 58. 
Тарифни број 164. мења се и гласи: 

„Тарифни број 164. 

За потврду надлежног органа о пријему изјаве о завршетку израде, и то:  

1) за објекат категорије А 1.350 

2) за објекат категорије Б 2.700 

3) за објекат категорије В 3.600 

4) за објекат категорије Г 3.600”. 

Члан 59. 
Тарифни број 165. мења се и гласи: 

„Тарифни број 165. 

За решење које доноси надлежни орган у вршењу поверених послова којима се одобрава 
изградња објекта или извођење радова, и то:  

1) за објекат категорије А 450 

2) за објекат категорије Б 3.600 

3) за објекат категорије В 5.400 

4) за објекат категорије Г 5.400”. 

Члан 60. 
Тарифни број 167. брише се. 

Члан 61. 
После Тарифног броја 168. додаје се Тарифни број 168а, који гласи: 

„Тарифни број 168a 

За издавање решења о испуњености услова за обављање комуналне делатности 9.600 

За издавање решења о испуњености услова за рад непрофитних стамбених организација 4.500”. 

Члан 62. 
Тарифни број 169. брише се. 

Члан 63. 
Тарифни број 170. мења се и гласи: 

„Тарифни број 170. 



За решење којим се одобрава употреба објекта, и то:  

1) за објекат категорије А 1.800 

2) за објекат категорије Б 9.000 

3) за објекат категорије В 18.000 

4) за објекат категорије Г 18.000”. 

Члан 64. 
После Тарифног броја 171. додају се тарифни бр. 171а–171в, који гласе: 

„Тарифни број 171а 

За потврду надлежног органа о пријави радова у складу са издатом грађевинском дозволом, 
решењем о одобрењу за извођење радова, односно привременом грађевинском дозволом, и то:  

1) за објекат категорије А 900 

2) за објекат категорије Б 4.500 

3) за објекат категорије В 5.400 

4) за објекат категорије Г 5.400 

Тарифни број 171б 

За издавање информације о локацији од стране надлежног органа 2.700 

Тарифни број 171в 

За издавање локацијских услова од стране надлежног републичког органа, и то:  

1) за објекат категорије А 1.800 

2) за објекат категорије Б 2.700 

3) за објекат категорије В 3.600 

4) за објекат категорије Г 3.600”. 

Члан 65. 
У Тарифном броју 172. тачка 4) после речи: „исправе” додају се речи: „ради наставка школовања 

(академско признавање)”. 

После тачке 4) додаје се тачка 4а), која гласи: 

„4а) признавање стране високошколске исправе ради запошљавања (професионално 
признавање) 3.500”. 

Члан 66. 
После Тарифног броја 174. додаје се Тарифни број 174а, који гласи: 

„Тарифни број 174а 



За стручну оцену квалитета рукописа уџбеничких комплета и уџбеника:  

1) уџбенички комплет на српском, односно страном језику 72.000 

2) уџбенички комплет на српском, односно страном језику са електронским додатком 72.000 

3) уџбенички комплет на језику националне мањине 72.000 

4) уџбенички комплет на језику националне мањине са електронским додатком 72.000 

5) превод одобреног уџбеничког комплета на језик националне мањине 24.000 

6) уџбенички комплет са прилагођеним садржајем и/или форматом 72.000 

7) уџбеник на српском, односно страном језику 48.000 

8) уџбеник на језику националне мањине 48.000 

9) превод одобреног уџбеника на језик националне мањине 16.000 

10) уџбеник са прилагођеним садржајем и/или форматом 48.000 

За стручно мишљење о квалитету рукописа приручника и наставних материјала, додатних 
наставних средстава, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава:  

1) приручник и наставни материјал 12.700 

2) додатно наставно средство 12.700 

3) наставно помагало 12.700 

4) дидактичко средство и дидактичко игровно средство 9.500 

За експертско мишљење:  

1) уџбенички комплет на српском, односно страном језику 72.000 

2) уџбенички комплет на српском, односно страном језику са електронским додатком 72.000 

3) уџбенички комплет на језику националне мањине 72.000 

4) уџбенички комплет на језику националне мањине са електронским додатком 72.000 

5) превод одобреног уџбеничког комплета на језик националне мањине 24.000 

6) уџбенички комплет са прилагођеним садржајем и/или форматом 72.000 

7) уџбеник на српском, односно страном језику 48.000 

8) уџбеник на језику националне мањине 48.000 

9) превод одобреног уџбеника на језик националне мањине 16.000 

10) уџбеник са прилагођеним садржајем и/или форматом 48.000 

11) приручник и наставни материјал 12.700 

За стручно мишљење за ново издање уџбеника:  

1) уџбенички комплет на српском, односно страном језику 24.000 

2) уџбенички комплет на српском, односно страном језику са електронским додатком 24.000 

3) уџбенички комплет на језику националне мањине 24.000 



4) уџбенички комплет на језику националне мањине са електронским додатком 24.000 

5) уџбенички комплет са прилагођеним садржајем и/или форматом 24.000 

6) уџбеник на српском, односно страном језику 16.000 

7) уџбеник на језику националне мањине 16.000 

8) уџбеник са прилагођеним садржајем и/или форматом 16.000 

НАПОМЕНА:  

Такса из става 2. овог тарифног броја примењује се на приручник и наставни материјал и 
додатно наставно средство на српском, односно страном језику, језику националне мањине и 
приручник и наставни материјал и додатно наставно средство са прилагођеним садржајем 
и/или форматом.”. 

 

Члан 67. 
У Тарифном броју 176. тачка 1) брише се. 

Члан 68. 
После Тарифног броја 185. додају се тарифни бр. 185а–185г, који гласe: 

„Тарифни број 185а 

За решење о испуњености услова за обављање здравствене делатности, и то за:  

1) утврђивање испуњености прописаних услова за почетак рада и обављање здравствене 
делатности у здравственој установи – дом здравља, завод, општа болница, специјална 
болница, клиника, институт, клиничко-болнички центар, по објекту 

45.000 

2) утврђивање испуњености прописаних услова за почетак рада и обављање здравствене 
делатности у здравственој установи – апотеци, по објекту 34.000 

3) утврђивање испуњености услова за почетак рада и обављање здравствене делатности у 
приватној пракси, по објекту 22.380 

4) утврђивање испуњености услова за почетак рада и обављање здравствене делатности у 
организационим јединицама факултета здравствене струке 32.000 

5) утврђивање испуњености услова за почетак рада и обављање здравствене делатности у 
установама социјалне заштите, заводима за извршавање заводских санкција и другим 
правним лицима за које је посебним законом предвиђено да обављају и одређене послове из 
здравствене делатности 

20.000 

6) утврђивање испуњености услова за почетак рада и обављање послова превентивне 
здравствене делатности у ординацији медицине рада за потребе запослених код одређеног 
послодавца 

22.380 

7) утврђивање испуњености услова за обављање прекида трудноће у гинеколошкој 
ординацији у приватној пракси 22.380 

8) утврђивање испуњености услова за вршење здравствених прегледа и издавање лекарских 
уверења о телесној и душевној способности лица за управљање возилом на моторни погон, за 
држање и ношење оружја, за чланове посаде бродова других пловила и поморце 

22.380 

9) претходне и периодичне лекарске прегледе радника 13.000 



10) утврђивање испуњености прописаних услова за вршење обуке и прве помоћи и 
организовање и спровођење испита 26.380 

За доношење одлуке да се, у промет пусти лек у паковању које није обележено у складу са 
дозволом у Републици Србији за тај лек 1.300 

За доказ (мишљење) да су се стекли услови за подношење захтева за увоз нерегистрованог 
лека 1.770 

Тарифни број 185б 

За решење којим се утврђује испуњеност услова за обављање делатности БМПО и то, за 
Центре за БМПО и за Банку репродуктивних ћелија, ткива и ембриона 31.250 

Тарифни број 185в 

За решење којим се утврђује испуњеност услова за обављање делатности припреме крви и 
компонената крви 31.250 

За решење којим се утврђује испуњеност услова за обављање делатности клиничке 
трансфузије (болничке банке крви) 31.250 

Тарифни број 185г 

За решење по захтеву за утврђивање да пошиљка хране и предмета опште употребе, у 
погледу безбедности односно здравствене исправности одговара условима који су за такву 
храну, односно предмет опште употребе прописани у Републици Србији 

6.050”. 

Члан 69. 
После Тарифног броја 205. додаје се Тарифни број 205а, који гласи: 

„Тарифни број 205а 

За решење које се доноси по захтеву за издавање дозволе за рад агенцији за запошљавање, и 
то:  

1) за издавање дозволе за рад пре почетка обављања делатности запошљавања, отварања 
пословне јединице и у другим случајевима када се утврђује испуњеност свих услова за рад 
прописаних законом 

30.000 

2) за продужење дозволе за рад и промену седишта 15.000 

НАПОМЕНА:  

Такса из овог тарифног броја плаћа се пре уручења решења.”.  

Члан 70. 
После Тарифног броја 206. додаје се Тарифни број 206а, који гласи: 

„Тарифни број 206а 

За утврђивање испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на раду, и 
то:  



1) за делатност производње, промета, дистрибуције, прераде, одлагања и ускладиштења: 
опасних, штетних и отпадних материја; нуклеарне енергије; нафте и нафтних деривата; 
отрова; лекова, опојних дрога и помоћних лековитих средстава; средстава и опреме у 
медицини који емитују јонизујућа зрачења; хемикалија; лепака; растварача; боја; средстава 
за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију и сирове коже, према површини радног и 
помоћног простора 

 

(1) за објекат до 12 m² 9.000 

(2) за објекат од 12 m² до 40 m² 12.000 

(3) за објекат од 40 m² до 70 m² 15.000 

(4) за објекат од 70 m² до 100 m² 21.000 

(5) за објекат преко 100 m² 27.000 

2) за делатност производње и флаширања воде за пиће, према површини радног и помоћног 
простора  

(1) за објекат до 12 m² 8.000 

(2) за објекат од 12 m² до 40 m² 11.000 

(3) за објекат од 40 m² до 70 m² 14.000 

(4) за објекат од 70 m² до 100 m² 20.000 

(5) за објекат преко 100 m² 26.000 

3) за делатност индустријске производње животних намирница, промета свежег меса и 
пружања услуга исхране у угоститељском објекту, према површини радног и помоћног 
простора 

 

(1) за објекат до 12 m² 7.000 

(2) за објекат од 12 m² до 40 m² 10.000 

(3) за објекат од 40 m² до 70 m² 13.000 

(4) за објекат од 70 m² до 100 m² 19.000 

(5) за објекат преко 100 m² 25.000 

4) за обављање здравствене делатности у стационираним и другим облицима здравствене 
делатности, као и услуге социјалне заштите, и то: домски смештај за одрасле и старије, 
домски смештај за децу и младе, дневни боравак, мала домска заједница, прихватилиште, 
свратиште и становање уз подршку, према површини радног и помоћног простора 

 

(1) за објекат до 12 m² 6.000 

(2) за објекат од 12 m² до 40 m² 9.000 

(3) за објекат од 40 m² до 70 m² 12.000 

(4) за објекат од 70 m² до 100 m² 18.000 

(5) за објекат преко 100 m² 24.000 

НАПОМЕНА:  



Ако послодавац у обављању делатности користи и радни простор на отвореном, таксе из 
овог тарифног броја увећавају се за 3.000”. 

Члан 71. 
После Тарифног броја 207. додају се тарифни бр. 207а–207в, који гласе: 

„Тарифни број 207а 

За полагање стручног испита, и то:  

1) за стручни испит о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и 
здравља на раду 12.000 

2) за стручни испит о практичној оспособљености одговорног лица, за обављање послова 
прегледа и провере опреме за рад и за стручни испит о практичној оспособљености 
одговорног лица за обављање послова испитивања услова радне околине, односно хемијских, 
биолошких и физичких штетности (осим јонизујућих зрачења) микроклиме и осветљености 

15.000 

НАПОМЕНА:  

За поновно полагање стручног испита плаћа се такса прописана овим тарифним бројем.  

За поновно полагање посебног дела стручног испита плаћа се такса у износу од 70% 
одговарајуће таксе прописане овим тарифним бројем. 

За поновно полагање само усменог дела посебног стручног испита плаћа се такса у износу од 
50% одговарајуће таксе прописане овим тарифним бројем. 

 

Тарифни број 207б 

За припрему и полагање стручног испита за обављање послова координатора за израду 
пројекта и стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова, и то:  

1) за припрему за полагање и полагање стручног испита за обављање послова координатора 
за израду пројекта и стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова 25.000 

2) за припрему за полагање и полагање стручног испита за обављање послова координатора 
за израду пројекта, ако је лице положило стручни испит за обављање послова координатора 
за извођење радова 

13.000 

3) за припрему за полагање и полагање стручног испита за обављање послова координатора 
за извођење радова, ако је лице положило стручни испит за обављање послова координатора 
за израду пројекта 

13.000 

4) за поновно полагање стручног испита за обављање послова координатора за извођење 
радова 5.000 

Тарифни број 207в 

За утврђивање испуњености прописаних услова, односно издавања или обнављања 
лиценце, за обављање послова у области безбедности и здравља на раду, и то:  

1) за лиценцу правном лицу, односно предузетнику за обављање послова безбедности и 
здравља на раду 50.000 



2) за лиценцу правном лицу за обављање послова прегледа и провере опреме за рад и 
испитивања услова радне околине 200.000 

3) за лиценцу за обављање послова одговорног лица за прегледе и провере опреме за рад и 
испитивања услова радне околине 30.000”. 

Члан 72. 
У глави XXVII. СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ПРЕМЕРА И КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ 

додају се тарифни бр. 215а–215н, који гласе: 

„Тарифни број 215а 

За активну геодетску референтну основу – AGROS, и то:  

1) за AGROS RTK (центиметарска течност):  

(1) за дан Flate Rate (паушал) 1.150 

(2) за месец Flate Rate (паушал) 18.880 

(3) за три месеца Flate Rate (паушал) 41.950 

(4) за шест месеци Flate Rate (паушал) 73.410 

(5) за 12 месеци Flate Rate (паушал) 103.830 

2) за 12 месеци AGROS DGPS (суб-метарска течност) – Flate Rate (паушал) 25.170 

3) за сат AGROS RTK – накнадна обрада интервал испод 30 sec 1.090 

4) за сат AGROS RTK – Сервис за пољопривредне и грађевинске машине:  

(1) за месец Flate Rate (паушал) 15.470 

(2) за 12 месеци Flate Rate (паушал) 34.030 

5) за сат AGROS DGPS – накнадна обрада интервал од 30 sec. и већи 650 

6) за сат AGROS RTK – генерисање и достављање RINEX фајлова 1.430 

7) за сат AGROS DGPS – генерисање и достављање RINEX фајлова 830 

8) за сат AGROS RTK – генерисање и достављање архивских RINEX фајлова 1.640 

9) за сат AGROS DGPS – генерисање и достављање архивских RINEX фајлова 960 

10) за AGROS аутоматску накнадну обраду:  

(1) за сат GPS RINEX 30 sec, пет перманентних станица, прецизне ефемериде 650 

(2) за сат GPS RINEX различит од 30 sec, додатно 50 

(3) за сат више од 5 перманентних станица, додатно 50 

(4) за сат брзе или ултрабрзе ефемериде, додатно 50 

11) за обраду података на захтев корисника:  

(1) за један генерисани сат за обраду 1.430 

(2) за један сат утрошен за обраду 130 



12) за комплетан извештај о коришћењу AGROS мреже по захтеву корисника, на месечном 
нивоу 3.120 

За издавање података о тачкама геодетске основе, и то:  

1) за тачку Просторне референтне мреже Републике Србије 1.550 

2) за тачку Просторне локалне референтне мреже 1.550 

3) за тачку Државне тригонометријске мреже 1.030 

4) за тачку Градске тригонометријске мреже 1.030 

5) за полигонометријске, полигонске, линијске и мреже оријентационих (везаних) тачака:  

(1) за тачку координата x, y 400 

(2) за тачку надморске висине 130 

(3) за тачку описа положаја 100 

6) за тачку Државне нивелманске мреже 880 

7) за тачку Градске нивелманске мреже 880 

8) за тачку Основне гравиметријске мреже 4.640 

За обраду података, и то:  

1) за тачку трансформације координата etrf 2.000-gk за тачке геодетских мрежа (7p+grid) 100 

2) за тачку трансформације координата etrf 2.000-gk за граничне (детаљне) тачке (7p+grid) 10 

3) за тачку рачунања ундулације геоида за тачке геодетских мрежа (sqm 2.011) 80 

4) за тачку рачунања ундулације геоида за граничне (детаљне) тачке (sqm 2.011) 10 

5) за 12 месеци коришћења софтвера за трансформацију координата etrf 2.000-gk и рачунање 
ундулације геоида из геоидног модела (sqm 2.011) 15.470 

За обнову тачака геодетске основе, и то:  

1) за тачку астрономско-геодетске, тригонометријске и референтне мреже 57.690 

2) за тачку гравиметријске мреже 25.930 

3) за тачку – полигонометријску, оријентациону (везну) и полигонску 33.940 

4) за репер нивелмана високе тачности и прецизног нивелмана 40.390 

5) за репер градске нивелманске мреже и генералног нивелмана 21.620 

НАПОМЕНА:  

Таксе прописане у ставу 1. овог тарифног броја односе се на један ГПС пријемник по једном 
корисничком налогу.  

За сваки наредни ГПС пријемник, када се користи активна геодетска референтна основа из 
става 1. тачка 1) подтачка (5) и тачка 2) овог тарифног броја, по једном корисничком налогу, 
плаћа се такса у износу умањеном за 10% од прописане таксе. 

 

За једанаести и за сваки наредни ГПС пријемник, по једном корисничком налогу, плаћа се 
такса која је прописана за десети ГПС пријемник.  



Такса из става 2. овог тарифног броја не плаћа се за увид у податке о врсти и броју тачке 
геодетске основе, односно о приближном положају тачке геодетске основе.  

Координате за тражену тачку геодетске основе из става 2. овог тарифног броја издају се у 
свим датумима у којима је тачка срачуната.  

Тарифни број 215б 

За издавање података премера, и то за:  

1) координате граничних тачака (x, y), односно извод из записника геодетског мерења, по 
граничној тачки 70 

2) копију скице или фотоскице, за све размере премера, по катастарској парцели 440 

3) фотокопију индикационе скице формата А3 370 

4) копију скице геодетске основе (полигонска, нивелманска, мрежа оријентационих тачака) 
у аналогном или растерском облику формата Б1 1.180 

5) збирни преглед површина и катастарског прихода по културама и класама и неплодним 
површинама, за једну катастарску општину 520 

6) податак о катастарској култури и класи за најближу парцелу исте катастарске културе, за 
једну катастарску парцелу 580 

За издавање података катастра непокретности, и то:  

1) катастарски план у аналогном облику, по dm² 630 

2) катастарски план у растерском (геореференцираном) облику, по dm² 610 

3) катастарски план у векторском облику, по dm² 1.260 

4) алфанумеричке податке из базе података катастра непокретности на дигиталном медију, 
према специфичном захтеву, по непокретности 10 

За издавање исправа, и то:  

1) за лист непокретности:  

(1) до 50 страна формата А4 890 

(2) за сваку следећу страну формата А4 70 

2) за копију плана катастарске парцеле:  

(1) за једну катастарску парцелу 730 

(2) за сваку следећу суседну катастарску парцелу 310 

3) за уверење о подацима последњег стања у катастру непокретности 630 

4) за уверење о променама на непокретности:  

(1) за првобитно стање 630 

(2) за сваку промену 210 

5) за уверење о идентификацији катастарске парцеле у односу на претходни премер:  



(1) за једну катастарску парцелу 620 

(2) за сваку следећу катастарску парцелу 260 

6) за уверење о удаљености објекта у којем се приређују игре на срећу од зграде образовних 
установа (основних и средњих школа) 2.060 

7) за уверење о поседовању непокретности на територији Републике Србије 340 

8) за извештај о поседовању непокретности на територији Републике Србије, за више лица у 
оквиру једног захтева:  

(1) до десет лица 340 

(2) за свако следеће лице 30 

За геодетске радове на терену, и то:  

1) за промену на земљишту насталу реализацијом пројекта парцелације/препарцелације за 
потребе формирања нове катастарске парцеле, по парцели новог стања 10.490 

2) за промену на земљишту насталу реализацијом пројекта парцелације/препарцелације за 
потребе експропријације:  

(1) до 100 преломних тачака експропријационе линије и пресечних тачака са границом 
катастарске парцеле, по тачки 310 

(2) за сваку следећу преломну тачку експропријационе линије и пресечну тачку са границом 
катастарске парцеле 210 

3) за промену на земљишту насталу деобом парцеле (условна деоба и деоба према 
фактичком стању):  

(1) за две парцеле новог стања 12.580 

(2) за сваку следећу парцелу новог стања 4.190 

4) за промену насталу изградњом или доградњом објекта:  

(1) за објекат површине до 150 m² у основи 11.010 

(2) за објекат површине преко 150 до 500 m² у основи 12.580 

(3) за објекат површине преко 500 m² у основи 15.730 

5) за мерење посебног дела објекта (етажирање), по m² 70 

6) за промену на терену насталу уклањањем објекта или дела објекта, по објекту/делу 
објекта 2.100 

7) за утврђивање катастарске културе и класе земљишта:  

(1) за парцелу до 1 ha 10.490 

(2) за парцелу од 1 ha до 3 ha 16.780 

(3) за парцелу од 3 ha до 8 ha 31.460 

(4) за парцелу од 8 ha до 15 ha 50.340 

(5) за парцелу преко 15 ha, за сваки следећи хектар 1.050 



8) за премеравање катастарске парцеле у поступку утврђивања катастарске културе и класе, 
по делу парцеле новог стања 3.670 

9) за обнову границе катастарске парцеле површине:  

(1) до 30 ари 10.170 

(2) веће од 30 ари, за сваки следећи ар 110 

10) за обнову границе катастарске парцеле путева, пруга, канала или других уских парцела:  

(1) за парцелу дужине до 100 m 10.170 

(2) за сваки метар преко 100 m 70 

11) за идентификацију парцеле са увиђајем на терену, по парцели 2.940 

За провођење промена у бази података катастра непокретности, и то:  

1) за промену на земљишту насталу деобом парцеле:  

(1) за две парцеле новог стања 4.000 

(2) за сваку следећу парцелу новог стања 1.500 

2) за промену на земљишту насталу спајањем парцела:  

(1) за две парцеле старог стања 2.000 

(2) за сваку следећу парцелу старог стања 800 

3) за промену насталу:  

(1) изградњом објекта, са уписом имаоца права на објекту 5.500 

(2) доградњом објекта, са уписом имаоца права на дограђеном делу објекта 5.500 

(3) доградњом објекта, са уписом права на дограђеном делу у корист досадашњег имаоца 
права на објекту 2.500 

4) за промену насталу изградњом гараже површине до 30 m² трафостанице волтаже 10/04 
или 20/04 или помоћног објекта површине до 50 m², са уписом имаоца права 2.500 

5) за упис посебног дела објекта, са уписом имаоца права:  

(1) за један посебан део објекта 4.500 

(2) за сваки следећи посебан део објекта, у истом поступку 1.500 

6) за упис објекта или посебног дела објекта, са уписом сусвојине у корист брачних, 
односно ванбрачних супружника, као и са уписом права у корист особа са инвалидитетом 300 

7) за упис гаражног места, са уписом имаоца права 2.000 

8) за упис новоформираног посебног дела објекта насталог деобом или спајањем посебних 
делова објекта 2.000 

9) за промену насталу:  

(1) уклањањем објекта 800 

(2) уклањањем дела објекта 2.000 



(3) деобом објекта 2.500 

10) за промену начина коришћења земљишта, по парцели 2.000 

11) за промену начина коришћења земљишта утврђену премеравањем, по делу парцеле 5.240 

12) за промену имаоца права на непокретности:  

(1) на основу једне исправе 5.000 

(2) за сваку следећу исправу којом се доказује правни континуитет у односу на уписаног 
имаоца права 1.500 

13) за промену имаоца права на непокретности – упис сусвојине у корист брачних, односно 
ванбрачних супружника, као и упис права у корист особа са инвалидитетом, по захтеву 300 

14) за промену врсте права или облика својине на непокретности, по захтеву 3.000 

15) за упис права својине већ уписаног држаоца, по захтеву 2.500 

16) за упис хипотеке којом се обезбеђује потраживање у износу:  

(1) до 6.000.000,00 динара 20.980 

(2) од 6.000.000,00 до 30.000.000,00 динара 52.440 

(3) од 30.000.000,00 до 60.000.000,00 динара 104.880 

(4) преко 60.000.000,00 динара 157.310 

17) упис стварних и личних службености 2.200 

18) за упис уговорног права прече куповине, права откупа и права прекупа или права закупа, 
по исправи 3.460 

19) за упис забележбе:  

(1) постојања уговора о доживотном издржавању, по исправи 3.000 

(2) које се односе на личност, по исправи 730 

(3) које се односе на непокретности, по исправи 3.460 

20) за брисање уписа:  

(1) хипотеке, по исправи 3.460 

(2) стварних и личних службености, по исправи 680 

(3) уговорног права прече куповине, права откупа и права прекупа и права закупа, по 
исправи 850 

(4) забележбе, по исправи 850 

21) за промену података о уписаном имаоцу права (за физичка лица: име и презиме, 
пребивалиште и адреса; за правна лица: назив и седиште), по захтеву 520 

22) за промену података о уписаној хипотеци (поверилац, дужник, непокретност, рок 
отплате, каматна стопа, грејс период, валута), по хипотеци 2.730 

23) за промену података о уписаном објекту, односно посебном делу објекта (намена, 
површина, структура), по објекту/посебном делу објекта 820 



НАПОМЕНА:  

Ако се у истом поступку врши спајање и деоба парцела, плаћа се такса из става 5. тачка 1) 
овог тарифног броја.  

У износ таксе из става 5. тач. 3), 4) и 9) овог тарифног броја урачунати су и трошкови 
промене начина коришћења земљишта.  

У износ таксе из става 5. тач. 1)–9), 12), 13), 14) и 15) овог тарифног броја урачунати су и 
трошкови евентуалног уписа, односно брисања забележби по службеној дужности.  

Такса из става 5. тачка 12) подтачка (1) овог тарифног броја не плаћа се за:  

1) упис по основу исправе о враћању непокретности у складу са законом, која је одузета по 
ранијим прописима;  

2) упис по основу решења о наслеђивању.  

Такса из става 5. тачка 14) овог тарифног броја не плаћа се по основу претварања права 
коришћења у право својине ако је обвезник у складу са законом стекао право својине на 
грађевинском земљишту без накнаде. 

 

У износ таксе из става 5. тачка 15) овог тарифног броја урачунати су и трошкови евентуалне 
промене правног статуса објекта.  

Ако је вредност потраживања из става 5. тачка 16) овог тарифног броја изражена у страној 
валути, прерачунавање у динарски износ врши се по средњем курсу Народне банке Србије 
на дан подношења захтева. 

Ако се ради обезбеђења једног потраживања хипотека уписује на више непокретности, без 
обзира да ли припадају истом или различитим власницима, плаћа се такса за једну 
(заједничку) хипотеку из става 5. тачка 16) овог тарифног броја. 

Ако се хипотека уписује ради обезбеђења потраживања која су настала из више правних 
послова – уговора, а која су кумулативно повезана тако да хипотека не може престати ако се 
намири само једно од тих потраживања, већ сва потраживања морају бити намирена у 
потпуности, плаћа се такса за једну (заједничку) хипотеку из става 5. тачка 16) овог 
тарифног броја. 

 

Ако се хипотеком обезбеђује више самосталних, независних потраживања, плаћа се такса за 
више хипотека.  

У износ таксе из става 5. тачка 19) подтачка (3) овог тарифног броја урачунати су и 
трошкови евентуалног брисања претходно уписане забележбе која се односи на правни 
статус објекта. 

 

За упис државине у катастар непокретности плаћају се таксе из става 5. овог тарифног броја 
за упис права.  

За упис предбележбе плаћају се таксе из става 5. овог тарифног броја за упис одговарајућег 
стварног права на непокретности, у ком случају су у износ таксе урачунати и трошкови 
уписа оправдања или брисања предбележбе. 

 

Такса из става 5. овог тарифног броја не плаћа се у поступку излагања на јавни увид 
података о непокретностима и стварним правима на њима.  

Таксе из ст. 2, 3. и 5. овог тарифног броја примењиваће се и у катастарским општинама у 
којима је још увек на снази катастар земљишта.  



Ако се радња врши у поступку вештачења, износ таксе из става 4. овог тарифног броја 
увећава се за 100%.  

Тарифни број 215в 

За издавање уверења и извештаја, из адресног регистра, и то:  

1) за уверење о кућном броју, по објекту 630 

2) за уверење о променама назива улице, односно трга, по улици/тргу 630 

3) за списак улица, односно тргова, до десет улица/тргова 50 

4) за списак улица, односно тргова са кућним бројевима, до десет кућних бројева 30 

5) за геореференцирани преглед назива улица, односно тргова и кућних бројева у дигиталном 
облику, до десет кућних бројева 30 

6) за геореференцирани преглед назива улица, односно тргова у дигиталном облику, до десет 
улица/тргова 50 

За провођење промена у бази података адресног регистра, и то за утврђивање кућног броја 2.700 

НАПОМЕНА:  

У износ таксе из става 1. тачка 1) овог тарифног броја урачунати су и трошкови који се односе 
на податке о евентуалним променама назива улице, односно трга и кућног броја.  

Ако обвезник таксе једним захтевом тражи више података из става 1. тач. 3), 4), 5) и 6) овог 
тарифног броја, укупно утврђени износ таксе умањује се за:  

1) 15% – од 5.000 до 50.000 кућних бројева;  

2) 30% – преко 500.000 кућних бројева;  

3) 15% – од 500 до 1.000 улица;  

4) 30% – преко 1.000 до 10.000 улица.  

Тарифни број 215г 

За издавање података регистра просторних јединица, за границе просторних јединица у 
дигиталном облику, и то:  

1) за Републику, по полигону 3.350 

2) за аутономну покрајину, по полигону 1.340 

3) за управни округ, по полигону 1.000 

4) за катастарски срез, по полигону 670 

5) за град, по полигону 670 

6) за општину, по полигону 400 

7) за насељено место, по полигону 40 

8) за катастарску општину, по полигону 40 



9) за месну заједницу, по полигону 30 

10) за статистички круг, по полигону 20 

11) за пописни круг, по полигону 10 

12) за границе свих општина, градова, управних округа и аутономних покрајина у 
Републици 55.070 

13) за границе свих просторних јединица у Републици 343.710 

14) за границе свих просторних јединица у аутономној покрајини 138.500 

15) за границе свих просторних јединица у управном округу 103.120 

16) за границе свих просторних јединица у општини 41.250 

17) за границе управних округа, по теми 10.310 

18) за границе катастарских срезова, по теми 26.810 

19) за границе градова, по теми 9.280 

20) за границе општина, по теми 38.160 

21) за границе насељених места, по теми 68.580 

22) за границе катастарских општина, по теми 83.550 

23) за границе месних заједница, по теми 56.720 

24) за границе статистичких кругова, по теми 123.750 

25) за границе пописних кругова, по теми 185.620 

Тарифни број 215д 

За издавање података премера водова, и то за:  

1) координате граничних тачака (x, y), односно извод из записника геодетског мерења, по 
граничној тачки 70 

2) за копију скице мерења појединог вода, по метру (m) 10 

За издавање података катастра водова, и то:  

1) катастарски план водова у аналогном облику, по dm² 730 

2) катастарски план водова у растерском (геореференцираном) облику, по dm² 710 

3) катастарски план водова у векторском облику, по dm² 1.260 

За издавање исправа, и то за:  

1) лист водова – за један вод 850 

2) лист водова – за имаоца права на воду:  

(1) за један вод 850 

(2) за сваки следећи вод 330 



3) копију катастарског плана водова, по dm² 730 

4) уверење о подацима последњег стања у катастру водова 630 

За геодетске радове на терену, и то за:  

1) геодетско мерење вода:  

(1) за вод дужине до 50 m 8.390 

(2) за сваки метар вода преко 50 m дужине 90 

2) геодетско мерење прикључка на вод:  

(1) за прикључак дужине до 50 m 5.450 

(2) за сваки метар прикључка преко 50 m дужине 90 

3) обнову (обележавање) линије вода према подацима катастра водова:  

(1) за вод дужине до 100 m 4.510 

(2) за сваки метар вода преко 100 m дужине 40 

За провођење промена у бази података катастра водова, и то за:  

1) упис графичких података о воду (картирање), по метру 30 

2) упис графичких података о прикључку на вод (картирање), по прикључку 1.780 

3) појединачни упис надземних објеката (антенски стубови, релеји, ТТ стубови и др.) који се 
приказују тачкастим симболом 1.680 

4) упис алфанумеричких података о воду са уписом имаоца права, по захтеву 10.490 

5) промену имаоца права на воду:  

(1) на основу једне исправе 8.810 

(2) за сваку следећу исправу којом се доказује правни континуитет у односу на уписаног 
имаоца права 2.060 

6) упис права својине већ уписаног држаоца, по захтеву 4.190 

7) промену алфанумеричких података о воду 1.050 

8) промену података о уписаном имаоцу права (назив и седиште), по захтеву 520 

9) брисање вода 1.050 

НАПОМЕНА:  

Ако је за геодетско мерење водова неопходно извршити њихово откривање уз помоћ трагача, 
износ таксе из става 4. овог тарифног броја увећава се за 100%.  

Ако се радња врши у поступку вештачења, износ таксе из става 4. овог тарифног броја 
увећава се за 100%.  

Ако се откривање вода врши откопавањем, износ таксе из става 4. овог тарифног броја 
увећава се за 150%.  

Ако се истовремено врши геодетско мерење вода и прикључака на вод (један елаборат 
геодетских радова) плаћа се такса из става 4. тачка 1) овог тарифног броја.  



За радње за које није прописана такса у ставу 5. овог тарифног броја, плаћа се такса из 
Тарифног броја 215б став 5.  

Када се вод (један или више) накнадно полаже у исти канал или кабловицу, за провођење 
промена у бази података катастра водова плаћа се такса из става 5. овог тарифног броја.  

Ако су истовремено геодетски мерени вод и прикључци на вод (један елаборат геодетских 
радова) плаћа се такса из става 5. тачка 1) овог тарифног броја.  

За упис државине у катастар водова плаћа се такса из става 5. овог тарифног броја за упис 
права.  

Тарифни број 215ђ 

За издавање аерофотограметријских снимака, и то:  

1) за аерофотограметријске „frame” снимке са четири канала боје, до 500 снимака:  

(1) за снимак резолуције мање или једнаке 10 cm 8.380 

(2) за снимак резолуције од 10 до 20 cm 6.800 

(3) за снимак резолуције веће од 20 cm 5.620 

2) за аерофотограметријске „frame” снимке са три канала боје, до 500 снимака:  

(1) за снимак резолуције мање или једнаке 10 cm 7.540 

(2) за снимак резолуције од 10 до 20 cm 6.120 

(3) за снимак резолуције веће од 20 cm 5.060 

3) за аерофотограметријске „frame” снимке са четири канала боје, од 500 до 5.000 снимака:  

(1) за снимак резолуције мање или једнаке 10 cm 5.860 

(2) за снимак резолуције од 10 до 20 cm 4.760 

(3) за снимак резолуције веће од 20 cm 3.940 

4) за аерофотограметријске „frame” снимке са три канала боје, од 500 до 5.000 снимака:  

(1) за снимак резолуције мање или једнаке 10 cm 5.280 

(2) за снимак резолуције од 10 до 20 cm 4.280 

(3) за снимак резолуције веће од 20 cm 3.540 

5) за аерофотограметријске „frame” снимке са четири канала боје, преко 5.000 снимака:  

(1) за снимак резолуције мање или једнаке 10 cm 4.190 

(2) за снимак резолуције од 10 до 20 cm 3.400 

(3) за снимак резолуције веће од 20 cm 2.810 

6) за аерофотограметријске „frame” снимке са три канала боје, преко 5000 снимака:  

(1) за снимак резолуције мање или једнаке 10 cm 3.770 

(2) за снимак резолуције од 10 до 20 cm 3.060 



(3) за снимак резолуције веће од 20 cm 2.530 

7) за аерофотограметријске „pushbroom” снимке, до 1.000 km²:  

(1) резолуције мање или једнаке 10 cm, по km² 3.710 

(2) резолуције од 10 до 20 cm, по km² 1.970 

(3) резолуције веће од 20 cm, по km² 930 

8) за аерофотограметријске „pushbroom” снимке, од 1.000 до 40.000 km²:  

(1) резолуције мање или једнаке 10 cm, по km² 2.600 

(2) резолуције од 10 до 20 cm, по km² 1.380 

(3) резолуције веће од 20 cm, по km² 650 

9) за аерофотограметријске „pushbroom” снимке, преко 40.000 km²:  

(1) резолуције мање или једнаке 10 cm, по km² 1.860 

(2) резолуције од 10 до 20 cm, по km² 980 

(3) резолуције веће од 20 cm, по km² 460 

10) за скенирани аерофотограметријски снимак, црно-бели 4.090 

За издавање ортофотоа, и то:  

1) за дигитални ортофото, до 1.000 km²:  

(1) резолуције мање или једнаке 10 cm, по km² 2.930 

(2) резолуције од 10 до 20 cm, по km² 1.720 

(3) за један km² резолуције веће од 20 cm, по km² 940 

2) за дигитални ортофото, од 1.000 до 40.000 km²:  

(1) резолуције мање или једнаке 10 cm, по km² 2.050 

(2) резолуције од 10 до 20 cm, по km² 1.210 

(3) резолуције веће од 20 cm, по km² 660 

3) за дигитални ортофото, преко 40.000 km²:  

(1) резолуције мање или једнаке 10 cm, по km² 1.460 

(2) резолуције од 10 до 20 cm, по km² 860 

(3) резолуције веће од 20 cm, по km² 470 

4) за дигитални „true” ортофото, до 1.000 km²:  

(1) резолуције мање или једнаке 10 cm, по km² 4.350 

(2) резолуције од 10 до 20 cm, по km² 2.600 

(3) резолуције веће од 20 cm, по km² 1.340 

5) за дигитални „true” ортофото, од 1.000 до 40.000 km²:  



(1) резолуције мање или једнаке 10 cm, по km² 3.050 

(2) резолуције од 10 до 20 cm, по km² 1.820 

(3) резолуције веће од 20 cm, по km² 940 

6) за дигитални „true” ортофото, преко 40.000 km²:  

(1) резолуције мање или једнаке 10 cm, по km² 2.180 

(2) резолуције од 10 до 20 cm, по km² 1.300 

(3) резолуције веће од 20 cm, по km² 670 

7) за оверену копију ортофотоа – штампани облик, колор, папир, по dm² 370 

За издавање дигиталног модела терена, и то:  

1) за дигитални модел терена, до 1.000 km²:  

(1) за дигитални модел терена, димензија грида 1 m, тачности ±15 cm, по km² 10.330 

(2) за дигитални модел терена, димензија грида 5 m, тачности ± 40 cm, по km² 3.720 

(3) за дигитални модел терена, димензија грида 10 m, тачности ± 80 cm, по km² 2.490 

(4) за дигитални модел терена, димензија грида 25 m, тачности ±1,6 m, по km² 1.580 

2) за дигитални модел терена, од 1.000 до 40.000 km²  

(1) за дигитални модел терена, димензија грида 1 m, тачности ±15 cm, по km² 7.230 

(2) за дигитални модел терена, димензија грида 5 m, тачности ± 40 cm, по km² 2.600 

(3) за дигитални модел терена, димензија грида 10 m, тачности ± 80 cm, по km² 1.740 

(4) за дигитални модел терена, димензија грида 25 m, тачности ±1,6 m, по km² 1.110 

3) за дигитални модел терена, преко 40.000 km²:  

(1) за дигитални модел терена, димензија грида 1 m, тачности ±15 cm, по km² 5.160 

(2) за дигитални модел терена, димензија грида 5 m, тачности ± 40 cm, по km² 1.860 

(3) за дигитални модел терена, димензија грида 10 m, тачности ± 80 cm, по km² 1.250 

(4) за дигитални модел терена, димензија грида 25 m, тачности ±1,6 m, по km² 790 

За издавање основне државне карте (ОДК), топографских карата и основног топографског 
модела (ОТМ), и то:  

1) за основну државну карту размере 1:5.000 или 1:10.000 (аналогни облик), по листу карте 2.600 

2) за топографску карту размере 1:20.000 (аналогни облик), по листу карте 2.930 

3) за основну државну карту размере 1:5.000 или 1:10.000 (геореференцирана), по листу карте 2.430 

4) за топографску карту размере 1:20.000 (геореференциране), по листу карте 2.740 

5) за основни топографски модел за размеру 1:5.000 (векторски облик):  

(1) за све теме, по km² 4.680 

(2) за тему Рељеф, по km² 790 



(3) за тему Објекти, по km² 1.030 

(4) за тему Саобраћај, по km² 1.030 

(5) за тему Хидрографија, по km² 790 

(6) за тему Земљишни покривач, по km² 610 

(7) за тему Географска и друга имена и ознаке, по km² 420 

6) за основни топографски модел за размеру 1:20.000 (векторски облик):  

(1) за све теме, по km² 750 

(2) за тему Рељеф, по km² 130 

(3) за тему Објекти, по km² 160 

(4) за тему Саобраћај, по km² 160 

(5) за тему Хидрографија, по km² 130 

(6) за тему Земљишни покривач, по km² 100 

(7) за тему Географска и друга имена и ознаке, по km² 70 

Тарифни број 215е 

За издавање зидних географских и тематских карата, и то:  

1) свет, географска карта (198 x 134 cm) 4.190 

2) свет, политичко-географска карта (138 х 99 cm) 3.150 

3) источна полулопта, географска карта (99 х 142 cm) 3.150 

4) запaдна полулопта, географска карта (99 х 143 cm) 3.150 

5) Европа, географска карта (158 х 136 cm) 3.670 

6) Средоземље, географска карта (132 х 88,5 cm) 2.310 

7) Азија, географска карта (141 x 136 cm) 4.190 

8) Африка, географска карта (134,5 х 139 cm) 4.190 

9) Северна Америка, географска карта (97,5 x 136 cm) 3.150 

10) Јужна Америка, географска карта (94 x 135 cm) 3.150 

11) Аустралија и Океанија, географска карта (162 x 137 cm) 3.670 

12) Балканско полуострво, географска карта (98 x 118 cm) 2.310 

13) Србија, географска карта (128 x 174 cm) 3.670 

14) Црна Гора, географска карта (97,5 x 138,5 cm) 3.150 

15) Војводина, географска карта (121 x 99 cm) 3.150 

16) Београд, зидни план (152 x 207 cm) 6.290 

17) Београд, фотокарта (186 x 198 cm) 8.390 



18) Босна и Херцеговина, географска карта (106 x 99 cm) 2.620 

19) административна карта Србије (116 x 168 cm) 4.190 

20) тематске карте – Геомагнетска карта СР Југославије у формату до А3 за одређену епоху 
(после 1960. године) 4.190 

21) тематске карте – Геомагнетска карта Србије за одређену епоху у формату до А3 за 
одређену епоху (после 1960. године) 4.190 

За издавање зидних историјских карата, и то:  

1) Српске земље од IX до XII века 2.620 

2) Српске земље у другој половини XII и првој половини XIII века 2.620 

3) Србија 1282–1321. године 2.620 

4) Српске државе половином XIV века 2.620 

5) Српске државе и области 1356–1371. године 2.620 

6) Српске државе и области 1373–1395. године 2.620 

7) Српска деспотовина и Краљевина Босна у првој четвртини XV века 2.620 

8) Српска деспотовина и Краљевина Босна половином XV века 2.620 

9) Црна Гора од XVIII века до 1913. године 2.620 

10) Европа половином XIV века 2.620 

11) Европа у другој половини XV века 2.620 

12) Војна крајина крајем XVIII века 2.620 

13) Европска Турска у XVI и XVII веку 2.620 

14) Србија 1804–1833. године 2.620 

15) Србија 1876–1885. године 2.620 

16) Србија у Балканским ратовима 1912–1913. године 2.620 

17) Привреда Србије до 1912. године 2.620 

18) Црна Гора 1913. године 2.620 

19) Османско царство у XIX и почетком XX века 2.620 

20) Османско царство од XVI до XVIII века 2.620 

21) Хабзбуршка монархија од XVI до XVIII века 2.620 

22) Хабзбуршка монархија у XIX веку 2.620 

23) Венеција од XV–XVIII века 2.620 

24) Европа од XVI–XVIII века 2.620 

25) Европа у XIX веку 2.620 

26) Римско царство у доба цара Трајана 2.620 



27) Римско царство у IV веку после Христа 2.620 

28) Хеленски свет на почетку Пелопонеског рата 2.620 

29) Освајања Александра Македонског и земље истока 2.620 

30) Први светски рат 2.620 

31) Други светски рат 2.620 

32) Велика географска открића 2.620 

За издавање савијених географских карата, и то:  

1) Свет, физичко-географска и политичка карта – Б1 формат 200 

2) Свет, физичко-географска и политичка карта (са лајснама) 260 

3) Свет, физичко-географска карта са подводним рељефом 200 

4) Свет, физичко-географска карта са подводним рељефом (са лајснама) 260 

5) Свет, физичко-географска и политичка карта – Б2 формат 90 

6) Европа, политичко-географска карта 200 

7) Азија, политичко-географска карта 200 

8) Северна Америка, политичко-географска карта 200 

9) Јужна Америка, политичко-географска карта 200 

10) Србија, физичко-географска карта; Тема: Минерали 200 

11) АП Косово и Метохија, атласна карта 90 

12) Централна Србија, физичко-географска карта 90 

13) Западна Србија, физичко-географска карта 90 

14) Србија, физичко-географска карта – Б2 формат 40 

15) Србија, физичко-географска карта на енглеском језику – Б2 формат 40 

16) Србија, физичко-географска карта у листу – Б2 формат 40 

За издавање савијених историјских карата, и то:  

1) Српске земље од IX до XII века 90 

2) Српске земље у другој половини XII и првој половини XIII века 90 

3) Српске државе и области 1356–1371. године 90 

4) Српске државе и области 1373–1395. године 90 

5) Српска деспотовина и краљевина Босна у првој четвртини XV века 90 

6) Српска деспотовина и краљевина Босна половином XV века 90 

7) Црна Гора од XVIII века до 1913. године 90 

8) Европа половином XIV века 90 



9) Европа у другој половини XV века 90 

10) Војна крајина крајем XVIII века 90 

11) Европска Турска у XVI и XVII веку 90 

12) Србија 1804–1833. године 90 

13) Србија 1878–1913. године 90 

14) Турско царство у XIX и почетком XX века 90 

15) Османско царство од XVI до XVIII века 90 

16) Хабзбуршка монархија од XVI до XVIII века 90 

17) Хабзбуршка монархија у XIX веку 90 

НАПОМЕНА:  

У ставу 1. тач. 20) и 21) овог тарифног броја под појмом епоха подразумева се година која се 
завршава цифром 0 или 5.  

Висина такси из ст. 1. и 2. овог тарифног броја односи се на карте израђене на тајвеку, фото 
папиру или цирадном платну. Ако се захтева карта израђена на канвасу, износ таксе из ст. 1. и 
2. овог тарифног броја увећава се за 40%. 

 

Тарифни број 215ж 

За издавање туристичких карата и аутокарата, и то:  

1) Србија и Црна Гора, ауто-карта (68 х 48 cm) 90 

2) Србија и Црна Гора, ауто-карта у свесци 200 

3) Европа, ауто-карта 200 

4) Копаоник, планинарско-туристичка карта 200 

5) Црногорско приморје, туристичка карта 90 

6) Србија, ауто-карта 200 

7) Београд, туристичко подручје 200 

8) Фрушка гора, туристичка карта 200 

9) Фрушка гора, туристичка карта (са лајснама) 260 

10) Војводина, туристичка карта са планом Новог Сада 200 

11) Војводина, туристичка карта са планом Новог Сада (са лајснама) 260 

12) Златибор, туристичка карта и план 200 

13) Златибор, туристичка карта и план (са лајснама) 260 

14) Балкан, ауто-карта 200 

15) Бјеласица и Комови, планинарско-туристичка карта 200 

16) Сремски Карловци, план града 90 



17) Тара, планинарско-туристичка карта 200 

18) Тара, планинарско-туристичка карта (са лајснама) 260 

19) Дурмитор и кањон Таре, планинарско-туристичка карта 200 

20) Дивчибаре, планинарско-туристичка ортофото карта 200 

21) Дивчибаре, планинарско-туристичка ортофото карта (са лајснама) 260 

22) Рајац, планинарско-туристичка карта 200 

23) Стара планина, планинарско-туристичка карта 200 

24) Стара планина, планинарско-туристичка карта (са лајснама) 260 

25) Србија, манастири и цркве 200 

26) Србија, манастири и цркве (са лајснама) 260 

27) Манастири и цркве Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине 200 

28) Голија, планинарско-туристичка карта 200 

29) Власина, планинарско-туристичка карта 200 

30) Стари Бегеј и Царска бара, карта специјалног резервата природе 200 

31) Београд, туристичка карта подручја 200 

32) Београд, туристичка карта подручја (са лајснама) 260 

33) Радан и околне планине, планинарско-туристичка карта 200 

34) Радан и околне планине, планинарско-туристичка карта (са лајснама) 260 

35) Сува планина, планинарско-туристичка карта 200 

36) Сува планина, планинарско-туристичка карта (са лајснама) 260 

37) Ваљевске планине, планинарско-туристичка карта 200 

38) Ваљевске планине, планинарско-туристичка карта (са лајснама) 260 

39) Централна Србија, туристичка карта 200 

40) Дунавом кроз Србију, туристичка карта 200 

41) Србија, ауто-карта (68 х 48 cm) 90 

За издавање планова градова, и то:  

1) Београд, план града 200 

2) Београд, план града (са лајснама) 260 

3) Београд, фото карта 200 

4) Београд, фото карта (са лајснама) 260 

5) Београд, план града (68 х 48 cm) 90 

За издавање CD-ова и DVD-ова, и то:  



1) Манастири и цркве Србије и Црне Горе 420 

2) Беоинфо – Електронски план и водич Београда, верзија 4.0 420 

3) Атлас света 420 

4) Каталог планова и карата Београда 420 

5) Манастири и цркве Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине на DVD-у и карта, на српском 
језику 630 

6) Манастири и цркве Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине на DVD-у и карта, на 
енглеском језику 630 

7) DVD – Виртуелни атлас 630 

8) Ортофото планови градова Србије 420 

9) Манастири и цркве Србије на CD-у, српски и енглески језик 420 

10) Србија, планинарске карте на CD-у 420 

За издавање атласа, и то:  

1) Географски атлас за V, VI, VII и VIII разред основне школе:  

(1) до 50 примерака, по примерку 420 

(2) од 51 до 100 примерака, по примерку 400 

(3) преко 100 примерака, по примерку 380 

2) Историјски атлас:  

(1) до 50 примерака, по примерку 470 

(2) од 51 до 100 примерака, по примерку 440 

(3) преко 100 примерака, по примерку 420 

За издавање вежбанки, и то:  

1) Србија:  

(1) до 50 примерака, по примерку 80 

(2) од 51 до 100 примерака, по примерку 80 

(3) преко 100 примерака, по примерку 70 

2) Европа:  

(1) до 50 примерака, по примерку 80 

(2) од 51 до 100 примерака, по примерку 80 

(3) преко 100 примерака, по примерку 70 

3) Ваневропски континенти:  

(1) до 50 примерака, по примерку 80 

(2) од 51 до 100 примерака, по примерку 80 



(3) преко 100 примерака, по примерку 70 

4) Свет:  

(1) до 50 примерака, по примерку 80 

(2) од 51 до 100 примерака, по примерку 80 

(3) преко 100 примерака, по примерку 70 

За издавање књига, и то:  

1) Геодетски премер 1.570 

2) Физичка геодезија 940 

3) 20 година Републичког геодетског завода 420 

4) Монографија „Геодетска делатност у Србији 1837–2012.” 3.150 
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За уступање ауторског права, и то:  

1) за картографску публикацију формата Б2 52.440 

2) за картографску публикацију формата Б1 78.660 

3) за картографску публикацију формата 2Б1 146.830 

4) за картографску публикацију формата 4Б1 251.700 

5) за картографску публикацију формата 6Б1 335.610 

За издавање сагласности за издавање и стављање у промет картографских публикација, и то:  

1) за картографске публикације израђене у форми атласа (географски, историјски атлас и 
др.), по публикацији 41.950 

2) за вежбанке (неме карте), по публикацији 13.630 

3) за зидне неме карте формата Б1 и 2Б1 са једном темом, по публикацији 1.470 

4) за зидне географске и историјске карте формата Б1, по публикацији 4.190 

5) за зидне географске и историјске карте формата 2Б1, по публикацији 6.820 

6) за зидне географске и историјске карте формата 4Б1, по публикацији 13.630 

7) за зидне географске и историјске карте формата 6Б1, по публикацији 20.970 

8) за ортофото планове градова, у дигиталном и аналогном облику, по публикацији 13.630 

9) за савијене географске и историјске карте формата мањег од Б1, по публикацији 4.190 

10) за савијене географске и историјске карте формата од Б1 до 2Б1 6.820 

11) за туристичке, ауто-карте и друге тематске карте и планови градова формата мањег од 
Б1, по публикацији 4.190 

12) за туристичке, ауто-карте и друге тематске карте и планови градова формата од Б1 до 
2Б1, по публикацији 6.820 



13) за публикације са картографским садржајем, по публикацији 6.820 

14) за глобусе Ф25 и мањег пречника, по публикацији 4.190 

15) за глобусе Ф30, по публикацији 5.240 

16) за глобусе Ф40 и већег пречника, по публикацији 6.820 

НАПОМЕНА:  

Такса из става 1. овог тарифног броја односи се на уступање ауторског права на 
картографској публикацији на период од годину дана.  

Ако се захтева уступање ауторског права на период дужи од годину дана, за сваку наредну 
годину плаћа се такса у износу од 10% од таксе из става 1. овог тарифног броја.  

За картографску публикацију или већи број картографских публикација – карата 
обухваћених једним захтевом чији укупни формат није утврђен овим тарифним бројем, 
такса из става 1. овог тарифног броја плаћа се сразмерно најближе утврђеном графичком 
формату картографске публикације. 

 

Сагласност из става 2. овог тарифног броја се издаје за један тираж. За репринт издање без 
измена, такса из става 2. овог тарифног броја плаћа се у износу од 30% од прописане таксе. 
За репринт издање са изменама, такса из става 2. овог тарифног броја плаћа се у износу од 
50% од прописане таксе. 

 

Такса из става 2. овог тарифног броја плаћа се за све наведене публикације, без обзира да ли 
су израђене на равној или рељефној подлози и без обзира на медиј представљања.  
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За приступ подацима катастра непокретности путем интернета – увид у базу података 
катастра непокретности (претплатнички сервис), по упиту 110 

За приступ подацима путем WMS сервиса, и то:  

1) за просторне податке катастра непокретности (дигитални катастарски план) – месец дана 
приступа 10.490 

2) за просторне податке адресног регистра – месец дана приступа 10.490 

3) за дигитални ортофото – месец дана приступа 15.730 

4) за регистар просторних јединица (границе свих просторних јединица) – месец дана 
приступа:  

(1) за Републику 10.490 

(2) за аутономну покрајину 5.240 

(3) за управни округ 3.150 

(4) за општину 1.570 

За приступ подацима путем WEB сервиса, за алфанумеричке податке катастра непокретности 
(катастарски операт) – месец дана приступа, по претплати и општини (градској општини) 10.000 

НАПОМЕНА:  

Такса из става 1. овог тарифног броја не плаћа се за увид у податке катастра непокретности о 
парцели, о објекту, о посебном делу објекта, о имаоцу права (име и презиме/назив, место 

 



становања/седиште), о врсти права, облику својине, обиму права и уделу, о постојању терета 
(врста терета и датум уписа терета) и о постојању забележбе (датум, број предмета и опис). 

Такса из става 2. тачка 1) овог тарифног броја увећава се по km² 40 

Такса из става 2. тачка 2) овог тарифног броја увећава се за сваких 1.000 кућних бројева 40 

Такса из става 2. тачка 3) овог тарифног броја увећава се за сваких 10 km² 20 

Такса из става 3. овог тарифног броја увећава се по општини (градској општини) 100 

Ако се приступ подацима из ст. 2. и 3. овог тарифног броја уговара за период од шест месеци, 
укупан износ таксе умањује се за 10%.  

Ако се приступ подацима из ст. 2. и 3. овог тарифног броја уговара за период од 12 месеци, 
укупан износ таксе умањује се за 20%.  
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За издавање података архива – копија планова карата, и то:  

1) за копију катастарског плана архивског оригинала и осталих геодетских планова:  

(1) за цео план, по dm² 630 

(2) за формат А4 1.050 

(3) за формат А3 2.100 

2) за кoпију осталих карата (аграрне, педолошке, прегледне карте атара, хидрогеолошке, 
хидролошке, тематске):  

(1) за размеру 1:20.000 и 1:25.000, по листу карте 1.780 

(2) за размере ситније од 1:25.000 до размере крупније од 1:400.000, по листу карте 3.670 

(3) размере од 1:400.000 до 1:1.000.000, по листу карте 4.720 

За издавање докумената, и то:  

1) за штампање докумената из архиве до формата А4:  

(1) за прва три листа 210 

(2) за сваки следећи лист 50 

2) за штампање докумената из архиве од формата већег од А4 до формата мањег од А2:  

(1) за прва три листа 420 

(2) за сваки следећи лист 110 

3) за штампање докумената из архиве од формата А2 до формата мањег од А0, по листу 730 

4) за штампање докумената из архиве од формата А0 и већег, по листу 1.260 

За скенирање и геореференцирање, и то:  

1) за скенирање документације у резолуцији 300 dpi, формату TIFF G4 и JPEG, пун колор 
(RGB):  

(1) до формата мањег од А4, по листу плана/карте 60 



(2) од формата А4 до формата мањег од А3, по листу плана/карте 110 

(3) од формата А3 до формата мањег од А2, по листу плана/карте 210 

(4) од формата А2 до формата мањег од А1, по листу плана/карте 420 

(5) од формата А1 до формата мањег од А0, по листу плана/карте 1.310 

(6) од формата А0 до формата 1.600 x 1.000 mm, по листу плана/карте 2.520 

2) за геореференцирањe геодетских планова или карата, по листу плана/карте 730 

3) за припрему растерских подлога, исецање према траженом обухвату, по листу плана или 
карте, по листу плана/карте 370 

НАПОМЕНА:  

Такса из става 3. тачка 1) овог тарифног броја увећава се за: 

1) испоруку у компримованом DjVu формату за 10% прописане таксе; 
 

2) увећање резолуције скенирања за сваких 100 dpi за 30% прописане таксе;  

3) скенирање укоричене документације за 30% прописане таксе;  

4) унос атрибута растерских фајлова (метаподатака) у растерску базу података за 100% 
прописане таксе.  

Такса из става 3. тачка 1) овог тарифног броја умањује се за:  

1) скенирање у „грејскелу” (Grayscale) или 8-битном колору за 50% прописане таксе;  

2) скенирање црно-бело (B&W) за 70% прописане таксе;  

3) умањење резолуције скенирања за сваких 100 dpi за 30% прописане таксе.  

Aко обвезник таксе из става 3. овог тарифног броја, по једном захтеву скенира више од 50 
докумената, односно геореференцира или трансформише више од 50 планова и карата, укупна 
такса за скенирање, геореференцирање или трансформацију умањује се, и то: 

 

1) од 50 до 100 комада за 20% прописане таксе;  

2) од 100 до 1.000 комада за 30% прописане таксе;  

3) преко 1.000 комада за 50% прописане таксе.  
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За извештај из регистра цена непокретности о оствареним купопродајама непокретности на 
једном подручју 620 

НАПОМЕНА:  

Такса из овог тарифног броја не плаћа се за увид у одређене податке регистра цена 
непокретности, и то: о врсти и подврсти прометоване непокретности, о површини прометоване 
непокретности, о датуму промета непокретности и о валути и износу цене. 

 

Таксу из овог тарифног броја не плаћају јавни бележници за увид у податке из регистра цена 
непокретности.  
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За посебне радове у поступку катастарског и комасационог премера, и то:  

1) за комасациону процену земљишта, по сату 1.960 

2) за кaтастарско класирање земљишта, по сату 1.550 

3) за бонитирање земљишта, по сату 1.440 

4) за лабораторијско испитивање земљишта, и то:  

(1) за испитивање pH узорка у H2O и KCl, по узорку 310 

(2) за испитивање хигроскопске влаге, по узорку 110 

(3) за механичку анализу пирофосфатном „Е” методом, по узорку 1.050 

(4) за квантитативно одређивање CaCO3, по узорку 210 

(5) за квалитативно одређивање CaCO3, по узорку 50 

(6) за испитивање хидролитичке киселости „Y1”, по узорку 310 

(7) за испитивање суме база по Капену „S”, по узорку 310 

(8) за испитивање хумуса по Коцману, по узорку 310 

НАПОМЕНА:  

Такса из тач. 1)–4) овог тарифног броја плаћа се после издавања списа, односно вршења 
радње.  

Такса из овог тарифног броја плаћа се у износу увећаном за 100% за радњу извршену у 
поступку вештачења.  
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За издавање лиценци и легитимација, и то:  

1) за лиценцу за рад геодетске организације 8.390 

2) за измену лиценце за рад геодетске организације 3.150 

3) за геодетску лиценцу и печат 10.490 

4) за легитимацију за запосленог у геодетској организацији 1.360 
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За ангажовање стручњака Републичког геодетског завода, и то:  

1) за пројектовање, по сату 2.040 

2) за техничку контролу пројекта, по сату 2.040 

3) за стручни надзор над геодетским радовима у области премера и катастра (катастарски 
премер, комасациони премер и уређење земљишне територије комасацијом, топографски 
премер, гравиметријски премер), по сату 

2.010 

4) за преглед и пријем геодетских радова у области премера и катастра:  

(1) за катастарски премер, по хектару 470 



(2) за комасациони премер и уређење земљишне територије комасацијом, по хектару 310 

(3) за топографски премер, по хектару 410 

5) за стручну обуку из области премера и катастра, по сату 3.090 

6) за стручну обуку из области примене ГНСС технологије, по сату 3.620 

7) за консултантске услуге, по сату 1.360 

8) за израду програма геофизичких радова (област геомагнетизам, електромагнетизам и 
аерономија), по сату 1.360 

9) за техничку контролу програма геофизичких радова, по сату 2.040 

10) за преглед и надзор програма геофизичких радова, по сату 2.040 

11) за преглед и надзор радова у области државног геомагнетског премера, по сату 2.040 

12) за остале послове који се обављају на терену, по сату 870 

13) за остале послове који се обављају у канцеларији, по сату 350 

НАПОМЕНА:  

Такса из тачке 3) овог тарифног броја плаћа се у износу увећаном за 100% за радњу извршену 
у поступку вештачења.  

Такса из овог тарифног броја, осим за радње из тачке 4), плаћа се после издавања списа, 
односно вршења радње.  
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За геофизичка мерења и испитивања, и то:  

1) за геофизичка мерења (геомагнетска, геоелектромагнетска и аерономска мерења), по дану 52.440 

2) за дневне опсерваторијске геомагнетске, геоелектричне и јоносферске варијације 26.220 

3) за електромагнетска теренска испитивања, по дану 52.440 

4) за палеомагнетска испитивања, и то:  

(1) за палеомагнетска теренска испитивања, по дану 36.700 

(2) за палеомагнетска лабораторијска испитивања, по узорку 15.730 

5) за сеизмомагнетска испитивања, по дану 52.440 

6) за баждарење инструмената и уређаја за геомагнетска и геоелектромагнетска мерења, по 
дану 52.440 

7) за геомагнетска мерења на аеродромима, по дану 52.440 

НАПОМЕНА:  

Такса из тач. 1), 3), 4) и 5) овог тарифног броја плаћа се у износу увећаном за 100% за радњу 
извршену у поступку вештачења.”.  

Члан 73. 
У Тарифном броју 223а ст. 1, 2. и 3. бришу се. 



Досадашњи став 4. постаје став 1. 

Члан 74. 
Тарифни број 223б брише се. 

Члан 75. 
У Тарифном броју 223в став 7. речи: „Девизни инспекторат” замењују се речима: „Пореска 

управа”. 

Члан 76. 
После Тарифног броја 228. додаје се Тарифни број 228а, који гласи: 

„Тарифни број 228а 

За полагање стручног спортског испита 7.500 

За поновно полагање стручног спортског испита, по предмету 2.500”. 

Члан 77. 
За таксене обавезе које су настале, а нису плаћене до дана ступања на снагу овог закона, такса се 

плаћа у складу са законом који је био на снази у време настанка таксене обавезе, ако је то повољније 
за обвезника. 

Члан 78. 
Усклађивање динарских износа такси прописаних овим законом, извршиће се у 2018. години 

применом индекса потрошачких цена, према подацима републичког органа надлежног за послове 
статистике, за период од првог дана наредног месеца од дана ступања на снагу овог закона до 30. 
априла 2018. године, при чему се заокруживање врши тако што се износ до пет динара не узима у 
обзир, а износ преко пет динара заокружује на десет динара. 

Влада ће, на предлог министарства надлежног за послове финансија, објавити усклађене 
динарске износе такси из стaва 1. овог члана. 

Објављени усклађени динарски износи такси из става 2. овог члана примењиваће се од првог 
дана наредног месеца од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

Члан 79. 
Даном ступања на снагу овог закона престају да важе одредбе: 

1) члана 40. Закона о проценитељима вредности непокретности („Службени гласник РС”, број 
108/16), као и подзаконски пропис донет на основу ове законске одредбе; 

2) члана 21. став 3. Царинског закона („Службени гласник РС”, бр. 18/10, 111/12, 29/15 и 108/16), 
као и подзаконски пропис донет на основу ове законске одредбе; 

3) члана 69. став 3. Закона о патентима („Службени гласник РС”, број 99/11), као и подзаконски 
пропис донет на основу ове законске одредбе; 

4) члана 36. став 11. Закона о жичарама за транспорт лица („Службени гласник РС”, број 38/15) 
као и подзаконски пропис донет на основу ове законске одредбе; 

5) члана 69. став 2. Закона о железници („Службени гласник РС”, бр. 45/13 и 91/15), као и 
подзаконски пропис донет на основу ове законске одредбе; 



6) члана 22. став 10, члана 23. став 5, члана 24. став 6, члана 34. став 7, члана 39. став 9, члана 
46. став 11, члана 51. став 8, члана 56. став 6, члана 61. став 5, члана 63. став 7, члана 66. став 7, члана 
81. став 5, члана 83. став 4, члана 86. став 7. и члана 91. став 5. Закона о безбедности и 
интероперабилности железнице („Службени гласник РС”, бр. 104/13, 66/15 – др. закон и 92/15), као и 
подзаконски прописи донети на основу ових законских одредабa; 

7) члана 18. ст. 3, 5. и 6, члана 91. ст. 2. и 4, члана 132. став 5. и члана 165. став 5. Закона 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), као и подзаконски прописи донети на основу ових законских 
одредаба; 

8) члана 19. став 23. и члана 21. став 8. Закона о трговачком бродарству („Службени гласник 
РС”, број 96/15), као и подзаконски прописи донети на основу ових законских одредаба; 

9) члaна 84e стaв 3. и члaна 121. стaв 5. Зaкoнa o пoмoрскoj плoвидби („Службeни глaсник РС”, 
бр. 87/11, 104/13 и 18/15); 

10) члана 174. став 3, члана 175. и члана 181. став 2. тачка 12а) Закона о државном премеру и 
катастру („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – УС, 96/15 и 47/17 – аутентично 
тумачење), као и подзаконски пропис донет на основу члана 181. став 2. тачка 12а) поменутог закона; 

11) члана 18. става 8. Закона о безбедности и здравља на раду („Службени гласник РС”, бр. 
101/05 и 91/15), као и подзаконски пропис донет на основу ове законске одредбе; 

12) члана 24. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник 
РС”, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), као и подзаконски пропис донет на основу ове законске одредбе; 

13) члана 20. став 20, члана 23. став 8, члана 25. ст. 9. и 10. и члана 39. став 13. Закона о 
уџбеницима („Службени гласник РС”, број 68/15), као и подзаконски прописи донети на основу ових 
законских одредаба; 

14) члана 250. ст. 2. и 3. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, бр. 107/05, 
72/09 – др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – др. закон, 93/14, 96/15, 106/15 и 105/17 – др. 
закон), као и подзаконски пропис донет на основу ових законских одредаба; 

15) члана 45. ст. 2. и 3. Закона о транфузијској медицини („Службени гласник РС”, број 40/17), 
као и подзаконски пропис донет на основу ових законских одредаба; 

16) члана 63. став 3. Закона о биомедицински потпомогнутој оплодњи („Службени гласник РС”, 
број 40/17), као и подзаконски пропис донет на основу ових законских одредаба; 

17) члана 216. ст. 2. и 3. Закона о лековима и медицинским средствима („Службени гласник РС”, 
бр. 30/10, 107/12 и 105/17 – др. закон), као и подзаконски пропис донет на основу ових законских 
одредаба. 

Дaнoм ступaњa нa снaгу oвoг зaкoнa прeстaje дa вaжи oдрeдбa члана 20. став 11, Закона о 
безбедности и интероперабилности железнице у дeлу кojи се односи на овлашћење Дирекције за 
железнице да утврђује висину таксе за издавање сертификата о верификацији подсистема или 
његовог дела, сертификата о усаглашености елемената подсистема и сертификата о погодности за 
употребу елемената подсистема, као и подзаконски пропис донет на основу ове законске одредбе у 
делу којим се утврђује висина таксе за издавање сертификата о верификацији подсистема или 
његовог дела, сертификата о усаглашености елемената подсистема и сертификата о погодности за 
употребу елемената подсистема. 

Дaнoм ступaњa нa снaгу oвoг зaкoнa прeстaje дa вaжи oдрeдбa члана 58. став 3, Закона о 
пловидби и лукама на унутрашњим водама у дeлу кojи се односи на овлашћење министра надлежног 
за послове саобраћаја да утврђује трошкове полагања стручног испита за лоцмана, као и подзаконски 
пропис донет на основу ове законске одредбе, у делу којим се утврђује висина трошкова полагања 
стручног испита за лоцмана. 

Дaнoм ступaњa нa снaгу oвoг зaкoнa прeстaje дa вaжи oдрeдбa члaнa 54. став 3. Закона о 
безбедности и здравља на раду у дeлу кojи се односи на овлашћење министра надлежног за рад за 



прописивање висине трошкова полагања стручног испита за обављање послова за безбедност и 
здравље на раду и послова одговорног лица и става 4. тог члана, као и подзаконски пропис донет на 
основу ове законске одредбе, у делу којим се прописује висина трошкова полагања стручног испита 
за обављање послова за безбедност и здравље на раду и послова одговорног лица, као и одредба 
члана 56. став 4. истог закона у дeлу кojи се односи на овлашћење министра надлежног за рад за 
прописивање висине трошкова за издавање лиценце из ст. 1. до 3. тог члана, као и подзаконски 
пропис донет на основу ове законске одредбе у делу којим се прописује висина трошкова за 
издавање лиценце. 

Дaнoм ступaњa нa снaгу oвoг зaкoнa прeстaje дa вaжи oдрeдбa члaнa 179. став 2. Закона о 
здравственој заштити у дeлу кojи се односи на овлашћење министра надлежног зa пoслoвe здрaвљa 
за прописивање трошкова полагања стручног испита здравствених радника и здравствених сарадника 
и став 3. истог члана, као и подзаконски пропис донет на основу ове законске одредбе у делу којим 
се прописује висина трошкова полагања стручног испита здравствених радника и здравствених 
сарадника, као и одредба члана 189. став 3. истог закона у делу који се односи на овлашћење 
министра надлежног зa пoслoвe здрaвљa за прописивање трошкова за добијање назива примаријус и 
став 4. тог члана, као и подзаконски пропис донет на основу ове законске одредбе у делу којим се 
прописује висина трошкова за добијање назива примаријус. 

Дaнoм ступaњa нa снaгу oвoг зaкoнa прeстaje дa вaжи oдрeдбa члaнa 178. став 5. Зaкoнa o 
пoмoрскoj плoвидби у дeлу кojи се односи на овлашћење министра надлежног зa пoслoвe сaoбрaћaja 
за прописивање трошкова полагања стручног испита за послове надзора над радом и животним 
условима помораца, као и подзаконски пропис донет на основу ове законске одредбе у делу којим се 
прописује висина трошкова полагања стручног испита за послове надзора над радом и животним 
условима помораца. 

Члан 80. 
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 јавној својини 

Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона о јавној својини, који је донела Народна 
скупштина Републике Србије, на Петој седници Другог редовног заседања, 14. децембра 2017. 
године. 

ПР број 72 

У Београду, 17. децембра 2017. године 

Председник Републике, 

Александар Вучић, с.р. 

ЗАКОН 

о изменама и допунама Закона о јавној својини 

Члан 1. 
У Закону о јавној својини („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – др. закон и 

108/16), у члану 8. после рeчи: „пољопривредног земљишта” додају се запета и речи: „водног 
земљишта”. 



Члан 2. 
У члану 13. став 2. после речи: „утврђена законом” додају се речи: „чији је носилац права 

Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе”. 

У ставу 3. после речи: „у складу са законом” додају се речи: „ако нешто друго није одређено 
овим или другим законом”. 

Додају се ст. 4. и 5, који гласе: 

„Одредбе овог закона које се односе на прибављање, коришћење и располагање непокретним 
стварима, односно средствима у јавној својини, сходно се примењују и на прибављање, коришћење и 
располагање другим имовинским правима, ако овим законом није другачије одређено и уколико је то 
у складу са општим прописима који уређују прибављање, коришћење и располагање другим 
имовинским правима. 

Одредбе овог закона које се односе на поступак давања у закуп и коришћење непокретних 
ствари у јавној својини сходно се примењују и на поступак уступања искоришћавања других 
имовинских права, према садржини предвиђеној општим прописима који уређују друга имовинска 
права.”. 

Члан 3. 
У члану 16. после става 3. додају се нови ст. 4. и 5, који гласе: 

„Предмет принудног извршења не могу бити ни удели, односно акције које јавна предузећа и 
привредна друштва чији је власник Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне 
самоуправе имају у привредним друштвима, осим уколико постоји сагласност Републике Србије, 
аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе на успостављање залоге на тим уделима, 
односно акцијама. 

Предмет принудног извршења не могу бити ни покретне и непокретне ствари које користе 
здравствене установе из Плана мреже здравствених установа.”. 

Досадашњи став 4. постаје став 6. 

Члан 4. 
У члану 23. додаје се став 3, који гласи: 

„Поступак, услови и начин располагања, управљања, начин чувања и преузимања непокретних и 
покретних ствари, као и других имовинских права, која су у јавнoj својини по основама из става 1. 
овог члана, ближе се уређује уредбом Владе.”. 

Члан 5. 
У члану 26. додаје се став 3, који гласи: 

„Располагањем другим имовинским правима Републике Србије, аутономне покрајине и јединице 
локалне самоуправе, у смислу овог закона, сматра се уступање права искоришћавања других 
имовинских права према садржини одређеној општим прописима који регулишу одговарајућа друга 
имовинска права.”. 

Члан 6. 
У члану 27. после става 10. додаје се нови став 11, који гласи: 

„Аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе, може одлуком ближе уредити 
начин, услове и поступак прибављања, располагања и управљања стварима које су у јавној својини 
аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе, односно на којима има посебна 
својинска овлашћења, као и начин, услове и поступак прибављања, располагања и управљања другим 



имовинским правима у вези са којима има одговарајућа права, у складу са законом и подзаконским 
актима.”. 

Досадашњи ст. 11. и 12. постају ст. 12. и 13. 

Члан 7. 
Члан 35. мења се и гласи: 

„Члан 35. 
Услови прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давање у закуп ствари у 

јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права према 
садржини одређеној општим прописима који регулишу поједина друга имовинска права, као и 
поступци јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда, ближе се уређују уредбом 
Владе.”. 

Члан 8. 
У називу изнад члана 37. речи: „Републичком јавном правобранилаштву” замењују се речима: 

„Државном правобранилаштву”. 

У члану 37. став 1. мења се и гласи: 

„Уговори о прибављању, отуђењу и размени непокретности у својини Републике Србије, као и 
уговори о преносу права јавне својине на непокретностима са Републике Србије на друге носиоце 
права јавне својине, закључују се по претходно прибављеном мишљењу Државног 
правобранилаштва.”. 

У ставу 2. речи: „Републичко јавно правобранилаштво” замењују се речима: „Државно 
правобранилаштво”. 

У ставу 3. речи: „Републичком јавном правобранилаштву” замењују се речима: „Државном 
правобранилаштву”. 

Члан 9. 
У члану 38. став 1. речи: „Републичко јавно правобранилаштво” замењују се речима: „Државно 

правобранилаштво”, а реч: „односно” замењује се речима: „као и случају”. 

Члан 10. 
У члану 45. став 1. мења се и гласи: 

„Јавно предузеће и друштво капитала чији је оснивач, односно члан Република Србија, 
аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, које на дан ступања на снагу овог закона има 
право коришћења на непокретностима у државној својини, односно неограничено право 
искоришћавања других имовинских права, а које чини део или укупан капитал тих правних лица, 
стиче право својине на тим непокретностима, односно постаје једини искључиви носилац тих других 
имовинских права у односу према Републици Србији, аутономној покрајини или јединици локалне 
самоуправе, сагласно одредбама чл. 42, 43. и 72. овог закона.”. 

У ставу 2. после речи: „правних лица из става 1. овог члана” додају се запета и речи: „као и на 
друга имовинска права која су без ограничења пренета на та зависна друштва”. 

Члан 11. 
У члану 62. став 1. после речи: „други предмети и дела” додају се запета и речи: „односно друга 

имовинска права,”. 

Члан 12. 



У члану 64. додаје се став 10, који гласи: 

„Јединствену евиденцију непокретности у јавној својини из става 3. овог члана, Дирекција води 
као јавну и електронску базу података, осим за непокретности за посебне намене из члана 59. овог 
закона.”. 

Члан 13. 
После члана 77. додаје се члан 77а, који гласи: 

„Члан 77а 
Надлежни орган за упис права на непокретностима дужан је да по службеној дужности, по сили 

закона, изврши упис права јавне својине јединице локалне самоуправе на непокретностима из члана 
72. став 5. алинеја 3. овог закона.”. 

Члан 14. 
У члану 78. став 1. речи: „Републичком јавном правобранилаштву” замењују се речима: 

„Државном правобранилаштву”. 

Став 4. мења се и гласи: 

„Захтев за упис права јавне својине аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе на 
непокретностима из члана 72. овог закона усвојиће се ако је уз захтев или накнадно органу 
надлежном за упис достављена потврда Агенције за реституцију да за ту непокретност није поднет 
захтев за враћање одузете имовине у складу са Законом о враћању одузете имовине и обештећењу 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/11, 108/13, 142/14 и 88/15 – УС).”. 

Члан 15. 
У члану 81. додају се ст. 2, 3. и 4. који гласе: 

„Новчаном казном од 50.000 до 100.000 динара казниће се за прекршај одговорно лице у органу 
Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе ако: 

1) не води евиденцију о стању, вредности и кретању средстава у јавној својини које користе 
(члан 64. ст. 1, 2, 5. и 9.); 

2) у прописаном року не достави Дирекцији податке из евиденције коју води у циљу вођења 
јединствене евиденције непокретности у јавној својини (члан 64. ст. 3. и 8.). 

Новчаном казном од 50.000 до 200.000 динара казниће се за прекршај правно лице, ако: 

1) не води евиденцију о стању, вредности и кретању средстава у јавној својини које користе 
(члан 64. став 6.); 

2) у прописаном року не достави Дирекцији податке из евиденције коју води у циљу вођења 
јединствене евиденције непокретности у јавној својини (члан 64. став 7.). 

За прекршај из става 3. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу, новчаном 
казном од 50.000 до 100.000 динара.”. 

Члан 16. 
У члану 82a став 2. речи: „31. децембра 2017. године” замењују се речима: „31. децембра 2020. 

године”. 

Члан 17. 
У члану 85. после става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 



„Дирекција може, по претходно прибављеном мишљењу Државног правобранилаштва, накнадно 
дати сагласност у смислу члана 8а Закона о средствима на уговор о прибављању непокретности у 
државну својину, закључен до дана ступања на снагу овог закона, ако су за пуноважност тог уговора 
испуњени сви прописани услови, осим постојања сагласности Дирекције и ако су обавезе по таквом 
уговору у потпуности извршене.”. 

У досадашњем ставу 2, који постаје став 3, после речи: „накнадне сагласности Владе” додају се 
запета и речи: „односно Дирекције”. 

Досадашњи став 3. постаје став 4. 

Члан 18. 
Од дана ступања на снагу овог закона не може се спровести започето принудно извршење на 

предметима који по овом закону не могу бити предмет принудног извршења. 

Члан 19. 
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије”. 

 

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

УКАЗ 

о проглашењу Закона о изменама и допунама  

Закона о роковима измирења новчаних обавеза  

у комерцијалним трансакцијама 

Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама, који је донела Народна скупштина Републике Србије, на Петој 
седници Другог редовног заседања, 14. децембра 2017. године. 
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У Београду, 17. децембра 2017. године 

Председник Републике, 

Александар Вучић, с.р. 

ЗАКОН 

о изменама и допунама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 

трансакцијама 

Члан 1. 
У Закону о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени 

гласник РС”, бр. 119/12 и 68/15), у члану 1. после става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 

„Овим законом уређује се и регистровање фактура и других захтева за исплату, издатих од 
стране поверилаца у комерцијалним трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката, 
односно између субјеката јавног сектора, у којима су субјекти јавног сектора дужници.”. 

Досадашњи став 2. постаје став 3. 

Члан 2. 
У члану 2. додаје се тачка 9), која гласи: 



„9) Централни регистар фактура је систем (база података) који успоставља и води Mинистарство 
финансија – Управа за трезор, у којем се региструју фактуре и други захтеви за исплату, издати од 
стране поверилаца у комерцијалним трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката, 
односно између субјеката јавног сектора, у којима су субјекти јавног сектора дужници.”. 

Члан 3. 
После члана 4. додају се чл. 4а и 4б, који гласе: 

„Члан 4а 
Повериоци су дужни да издате фактуре и друге захтеве за исплату, у комерцијалним 

трансакцијама у којима су субјекти јавног сектора дужници, пре њиховог достављања дужницима, 
региструју у централном регистру фактура. 

Регистровање фактура и других захтева за исплату из става 1. овог члана, у централном регистру 
фактура, врши се уношењем података из фактуре, односно другог захтева за исплату, у 
информациони систем Управе за трезор. 

Информациони систем Управе за трезор региструје унете податке из фактуре, односно другог 
захтева за исплату, у централном регистру фактура и додељује тој фактури, односно другом захтеву 
за исплату, јединствени идентификациони број. 

Регистроване фактуре, односно друге захтеве за исплату из става 3. овог члана повериоци су 
дужни да доставе дужницима у року од три радна дана од дана регистровања, са инструкцијом за 
плаћање фактуре, односно другог захтева за исплату. 

Министар надлежан за послове финансија ближе уређује начин и поступак регистровања 
фактура, односно других захтева за исплату, као и начин вођења и садржај централног регистра 
фактура. 

Члан 4б 
Дужници измирују новчане обавезе по фактурама и другим захтевима за исплату из члана 4а 

став 1. овог закона, само ако су оне исправно регистроване у централном регистру фактура, што 
утврђују провером у том регистру. 

Измирење новчаних обавеза из става 1. овог члана, врши се у роковима утврђеним чланом 4. 
овог закона, а у складу са добијеном инструкцијом за плаћање из члана 4а став 4. овог закона.”. 

Члан 4. 
У члану 8. став 2. брише се. 

После досадашњег става 3, који постаје став 2, додаје се нови став 3, који гласи: 

„Буџетска инспекција има приступ свим подацима централног регистра фактура потребним за 
спровођењe надзора из става 1. овог члана, као и за обављање осталих законом утврђених функција 
инспекцијске контроле.”. 

У ставу 4. речи: „начин и поступак достављања података о преузетим обавезама из става 2. овог 
члана,” бришу се, а речи: „из става 3.” замењују се речима: „из става 2.”. 

Члан 5. 
У члану 12. после става 5. додају се нови стaв 6. и став 7, који гласе: 

„Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице, односно 
привредни субјект или субјект јавног сектора, ако не региструје издате фактуре и друге захтеве за 
исплату у централном регистру фактура (члан 4а овог закона). 



Новчаном казном од 5.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај одговорно лице у јавном 
сектору, уколико субјект јавног сектора којим руководи измири новчану обавезу по фактури и 
другом захтеву за исплату, који нису регистровани у централном регистру фактура (члан 4б овог 
закона).”. 

У досадашњем ставу 6, који постаје став 8, речи: „става 4.” замењују се речима: „ст. 4. и 7.”. 

Члан 6. 
Пропис из члана 3. овог закона (новододати члан 4а став 5.) министар надлежан за послове 

финансија донеће у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона. 

Члан 7. 
Одредбе члана 4. ст. 1. и 3. (у делу који се односи на брисање овлашћења за уређење начина и 

поступка достављања података о преузетим обавезама субјеката јавног сектора) овог закона 
примењиваће се од 1. марта 2018. године. 

Одредбе овог закона које се односе на регистровање фактура и других захтева за исплату 
примењиваће се на фактуре и друге захтеве за исплату издате од стране поверилаца у комерцијалним 
трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката, односно између субјеката јавног 
сектора, у којима су дужници субјекти јавног сектора, који плаћања врше преко рачуна који се воде 
код Управе за трезор, од 1. марта 2018. године. 

На фактуре и друге захтеве за исплату издате од стране поверилаца у комерцијалним 
трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката, односно између субјеката јавног 
сектора, у којима су дужници остали субјекти јавног сектора, који плаћања врше преко рачуна који 
се воде код банака, одредбе овог закона које се односе на регистровање фактура и других захтева за 
исплату, примењиваће се по успостављању техничко-технолошких услова. 

Члан 8. 
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 спречавању прања новца  

и финансирања тероризма 

Проглашава се Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма, који је донела 
Народна скупштина Републике Србије, на Петој седници Другог редовног заседања, 14. децембра 
2017. године. 

ПР број 74 

У Београду, 17. децембра 2017. године 

Председник Републике, 

Александар Вучић, с.р. 

ЗАКОН 

о спречавању прања новца и финансирања тероризма 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 



Предмет закона 

Члан 1. 
Овим законом прописују се радње и мере које се предузимају ради спречавања и откривања 

прања новца и финансирања тероризма. 

Овим законом уређује се надлежност Управе за спречавање прања новца (у даљем тексту: 
Управа) и надлежност других органа за спровођење одредаба овог закона. 

Прање новца и финансирање тероризма 

Члан 2. 
Прањем новца, у смислу овог закона, сматра се: 

1) конверзија или пренос имовине стечене извршењем кривичног дела; 

2) прикривање или нетачно приказивање праве природе, порекла, места налажења, кретања, 
располагања, власништва или права у вези са имовином која је стечена извршењем кривичног дела; 

3) стицање, држање или коришћење имовине стечене извршењем кривичног дела. 

Финансирањем тероризма, у смислу овог закона, сматра се обезбеђивање или прикупљање 
имовине или покушај њеног обезбеђивања или прикупљања, у намери да се користи или са знањем 
да може бити коришћена, у целости или делимично: 

1) за извршење терористичког акта; 

2) од стране терориста; 

3) од стране терористичких организација. 

Под финансирањем тероризма сматра се и подстрекавање и помагање у обезбеђивању и 
прикупљању имовине, без обзира да ли је терористички акт извршен и да ли је имовина коришћена 
за извршење терористичког акта. 

Терористичким актом, у смислу овог закона, сматра се дело утврђено споразумима наведеним у 
анексу уз Међународну конвенцију о сузбијању финансирања тероризма, као и било које друго дело 
чији је циљ да изазове смрт или тежу телесну повреду цивила или било ког другог лица које не 
учествује активно у непријатељствима у случају оружаног сукоба, када је сврха таквог дела, по 
његовој природи или сплету околности повезаних са тим делом, да застраши становништво, или да 
примора неку владу или неку међународну организацију да учини или да се уздржи од чињења неког 
дела. 

Терористом, у смислу овог закона, сматра се лице које само или са другим лицима са 
умишљајем: 

1) покуша или учини терористички акт на било који начин, непосредно или посредно; 

2) подстрекава и помаже у извршењу терористичког акта; 

3) располаже сазнањем о намери групе терориста да изврши терористички акт, допринесе 
извршењу или помогне групи настављање вршења терористичког акта са заједничком сврхом. 

Терористичком организацијом, у смислу овог закона, сматра се група терориста која: 

1) покуша или учини терористички акт на било који начин, непосредно или посредно; 

2) подстрекава и помаже у извршењу терористичког акта; 

3) располаже сазнањем о намери групе терориста да изврши терористички акт, допринесе 
извршењу или помогне групи настављање вршења терористичког акта са заједничком сврхом. 



Појмови 

Члан 3. 
Поједини појмови у смислу овог закона имају следеће значење: 

1) имовина јесу ствари, новац, права, хартије од вредности и друге исправе у било ком облику, 
којима се може утврдити право својине и другa права; 

2) новац јесте готов новац (домаћи и страни), средства на рачунима (динарска и девизна) и 
електронски новац; 

3) физички преносива средства плаћања јесу готов новац, чекови, менице и друга физички 
преносива средства плаћања, платива на доносиоца; 

4) лице страног права је правнa формa организовања у циљу управљања и располагања 
имовином којa не постоји у домаћем законодавству (нпр.: траст, ансталт, фидуције, фидокомис и сл.); 

5) странка јесте физичко лице, предузетник, правно лице, лице страног права и лице грађанског 
права које врши трансакцију или успоставља пословни однос са обвезником; 

6) траст је лице страног права које једно лице, оснивач (settlor, trustor) успоставља за живота или 
по смрти, а које поверава имовину на располагање и управљање поверенику (trustee) у корист 
корисника (beneficiary) или у неку посебно назначену сврху, и то тако да: имовина није део имовине 
оснивача траста; право својине на имовини траста има повереник који имовину држи, користи и 
њоме располаже у корист корисника или оснивача, а у складу са условима траста; уговором о трасту 
обављање одређених послова се може поверити и заштитнику (trust protector), чија је основна улога 
да обезбеди да се имовином траста располаже и управља тако да се у пуној мери остваре циљеви 
успостављања траста; корисник је физичко лице или група лица у чијем интересу је лице страног 
права основано или послује, без обзира на то да ли је то лице или група лица одређена или одредива; 

7) трансакција јесте пријем, давање, замена, чување, располагање или друго поступање са 
имовином код обвезника; 

8) готовинска трансакција јесте физички пријем или давање готовог новца; 

9) лица грађанског права јесу удружења појединаца која удружују или ће удруживати новац или 
другу имовину за одређену намену; 

10) стварни власник странке је физичко лице које посредно или непосредно има у својини или 
контролише странку; странка из ове тачке укључује и физичко лице; 

11) стварни власник привредног друштва, односно другог правног лица јесте: 

(1) физичко лице, које је посредно или непосредно ималац 25% или више пословног удела, 
акција, права гласа или других права, на основу којих учествује у управљању правним лицем, 
односно учествује у капиталу правног лица са 25% или више удела, односно физичко лице које 
посредно или непосредно има преовлађујући утицај на вођење послова и доношење одлука; 

(2) физичко лице, које привредном друштву посредно обезбеди или обезбеђује средства и по том 
основу има право да битно утиче на доношење одлука органа управљања привредним друштвом 
приликом одлучивања о финансирању и пословању; 

12) стварни власник траста је оснивач, повереник, заштитник, корисник ако је одређен, као и 
лице које има доминантан положај у управљању трастом; одредбa ове тачке се аналогно примењујe 
на стварнoг власника другог лица страног права; 

13) пословни однос јесте пословни, професионални или комерцијални однос између странке и 
обвезника који је у вези са вршењем делатности обвезника и за који се у тренутку успостављања 
очекује да ће трајати; 

14) коресподентски однос јесте однос између две банке или друге сличне институције, који 
настаје отварањем рачуна једне банке или друге сличне институције код друге банке у циљу вршења 
послова међународног платног промета; 



15) квази банка јесте страна банка или друга финансијска институција која се бави пословима 
који одговарају пословима банке или друге финансијске институције, која је регистрована у држави у 
којој се налази њено стварно седиште, односно у којој нема физичког присуства органа управљања и 
која није део финансијске групе уређене одговарајућим прописима; 

16) лични документ јесте важећа исправа са фотографијом издата од стране надлежног државног 
органа; 

17) службена исправа јесте исправа коју је у оквиру својих овлашћења издало службено лице 
или одговорно лице, при чему се под тим лицима сматрају лица у смислу одредаба Кривичног 
законика („Службени гласник РС”, бр. 85/05, 88/05 – исправка, 107/05 – исправка, 72/09, 111/09, 
121/12, 104/13, 108/14 и 94/16); 

18) информација о активностима странке која је физичко лице јесте обавештење о личном, 
професионалном или сличном деловању странке (запослен, пензионер, студент, незапослен итд.), 
односно податак о активности странке (на спортском, културноуметничком, научноистраживачком, 
васпитнообразовном или другом подручју), који представља основ за успостављање пословног 
односа; 

19) информација о активностима странке која је предузетник, правно лице, лице страног права 
или лице грађанског права јесте обавештење о делатности странке, пословним односима и 
пословним партнерима, пословним резултатима и слична обавештења; 

20) оф-шор (offshore) правно лице је страно правно лице које не обавља или не сме да обавља 
производну или трговинску делатност у држави у којој је регистровано; 

21) анонимно друштво јесте страно правно лице са непознатим власницима или управљачима; 

22) функционер је функционер друге државе, функционер међународне организације и 
функционер Републике Србије; 

23) функционер друге државе је физичко лице које обавља или је у последње четири године 
обављало високу јавну функцију у другој држави, и то: 

(1) шеф државе и/или владе, члан владе и његов заменик, 

(2) изабрани представник законодавног тела, 

(3) судија врховног и уставног суда или другог судског органа на високом нивоу, против чије 
пресуде, осим у изузетним случајевима, није могуће користити редовни или ванредни правни лек, 

(4) члан рачунског суда, односно врховне ревизорске институције и чланови органа управљања 
централне банке, 

(5) амбасадор, отправник послова и високи официр оружаних снага, 

(6) члан управног и надзорног органа правног лица које је у већинском власништву стране 
државе, 

(7) члан органа управљања политичке странке; 

24) функционер међународне организације је физичко лице које обавља или је у последње 
четири године обављало високу јавну функцију у међународној организацији, као што је: директор, 
заменик директора, члан органа управљања, или другу еквивалентну функцију у међународној 
организацији; 

25) функционер Републике Србије је физичко лице које обавља или је у последње четири године 
обављало високу јавну функцију у земљи, и то: 

(1) председник државе, председник Владе, министар, државни секретар, посебни саветник 
министра, помоћник министра, секретар министарства, директор органа у саставу министарства и 
његови помоћници, и директор посебне организације, као и његов заменик и његови помоћници, 

(2) народни посланик, 



(3) судије Врховног касационог, Привредног апелационог и Уставног суда, 

(4) председник, потпредседник и члан савета Државне ревизорске институције, 

(5) гувернер, вицегувернер, члан извршног одбора и члан Савета гувернера Народне банке 
Србије, 

(6) лице на високом положају у дипломатско-конзуларним представништвима (амбасадор, 
генерални конзул, отправник послова), 

(7) члан органа управљања у јавном предузећу или привредном друштву у већинском 
власништву државе, 

(8) члан органа управљања политичке странке; 

26) члан уже породице функционера јесте брачни или ванбрачни партнер, родитељи, браћа и 
сестре, деца, усвојена деца и пасторчад, и њихови брачни или ванбрачни партнери; 

27) ближи сарадник функционера јесте физичко лице које остварује заједничку добит из 
имовине или успостављеног пословног односа или има било које друге блиске пословне односе са 
функционером (нпр.: физичко лице које је формални власник правног лица или лица страног права, а 
стварну добит остварује функционер); 

28) највише руководство јесте лице или група лица која, у складу са законом, води и организује 
пословање обвезника и одговорно је за обезбеђивање законитости рада; 

29) пренос новчаних средстава је било која трансакција која се најмање једним делом извршава 
електронским путем од стране пружаоца платних услуга у име платиоца, са циљем да та новчана 
средства буду доступна примаоцу плаћања код пружаоца платних услуга, без обзира на то да ли су 
платилац или прималац плаћања исто лице и да ли су платиочев пружалац платних услуга и 
пружалац платних услуга примаоца плаћања исто лице; 

30) пружалац платних услуга је банка, институција електронског новца, платна институција, 
Народна банка Србије, Управа за трезор или други органи јавне власти у Републици Србији, у складу 
са својим надлежностима утврђеним законом, као и јавни поштански оператор са седиштем у 
Републици Србији, основан у складу са законом којим се уређују поштанске услуге; 

31) платилац је физичко или правно лице које на терет свог платног рачуна издаје платни налог 
или даје сагласност за извршење платне трансакције на основу платног налога који издаје прималац 
плаћања, а ако нема платног рачуна – физичко или правно лице које издаје платни налог; 

32) прималац плаћања је физичко или правно лице које је одређено као прималац новчаних 
средстава која су предмет платне трансакције; 

33) посредник у преносу новчаних средстава је пружалац платних услуга који није у уговорном 
односу са платиоцем, нити са примаоцем плаћања, а учествује у извршењу преноса новчаних 
средстава; 

34) платни рачун је рачун који се користи за извршавање платних трансакција, а који води 
пружалац платних услуга за једног или више корисника платних услуга; 

35) јединствена идентификациона ознака јесте комбинација слова, бројева и/или симбола коју 
пружалац платних услуга утврђује кориснику платних услуга и која се у платној трансакцији 
употребљава за недвосмислену идентификацију тог корисника и/или његовог платног рачуна; 

36) претходно кривично дело је кривично дело из кога је прoистекла имовина која је предмет 
кривичног дела прања новца, без обзира на то да ли је извршено у Републици Србији или 
иностранству; 

37) неуобичајена трансакција је трансакција која одступа од уобичајеног пословања странке код 
обвезника. 

Обвезници 



Члан 4. 
Обвезници, у смислу овог закона, јесу: 

1) банке; 

2) овлашћени мењачи, привредни субјекти који мењачке послове обављају на основу посебног 
закона којим се уређује њихова делатност; 

3) друштва за управљање инвестиционим фондовима; 

4) друштва за управљање добровољним пензијским фондовима; 

5) даваоци финансијског лизинга; 

6) друштва за осигурање, друштва за посредовање у осигурању, друштва за заступање у 
осигурању и заступници у осигурању, који имају дозволу за обављање послова осигурања живота, 
осим друштава за заступање и заступника у осигурању за чији рад одговара друштво за осигурање у 
складу са законом; 

7) брокерско-дилерска друштва; 

8) приређивачи посебних игара на срећу у играчницама и приређивачи игара на срећу преко 
средстава електронске комуникације; 

9) друштво за ревизију и самостални ревизор; 

10) институције електронског новца; 

11) платне институције; 

12) посредници у промету и закупу непокретности; 

13) факторинг друштва; 

14) предузетници и правна лица која се баве пружањем рачуноводствених услуга; 

15) порески саветници; 

16) јавни поштански оператор са седиштем у Републици Србији, основан у складу са законом 
којим се уређују поштанске услуге; 

17) лица која се баве пружањем услуга куповине, продаје или преноса виртуелних валута или 
замене тих валута за новац или другу имовину преко интернет платформи, уређаја у физичком 
облику или на други начин, односно која посредују при пружању ових услуга. 

Обвезници су и адвокати када: 

1) помажу у планирању или извршавању трансакција за странку у вези са: 

(1) куповином или продајом непокретности или привредног друштва, 

(2) управљањем имовином странке, 

(3) отварањем или располагањем рачуном код банке (банкарским рачуном, штедним улогом или 
рачуном за пословање са хартијама од вредности), 

(4) прикупљањем средстава неопходних за оснивање, обављање делатности и управљање 
привредним друштвима, 

(5) оснивањем, пословањем или управљањем привредног друштва или лица страног права; 

2) у име и за рачун странке врше финансијску трансакцију или трансакцију у вези са 
непокретношћу. 

Обвезници су и јавни бележници у складу са посебним одредбама овог закона. 

II. РАДЊЕ И МЕРЕ КОЈЕ ПРЕДУЗИМАЈУ ОБВЕЗНИЦИ 



1. Опште одредбе 

Радње и мере које предузимају обвезници 

Члан 5. 
Радње и мере за спречавање и откривање прања новца и финансирања тероризма предузимају се 

пре, у току и након вршења трансакције или успостављања пословног односа. 

Радње и мере из става 1. овог члана обухватају: 

1) познавање странке и праћење њеног пословања (у даљем тексту: познавање и праћење 
странке); 

2) достављање информација, података и документације Управи; 

3) одређивање лица задуженог за извршавање обавеза из овог закона (у даљем тексту: 
овлашћено лице) и његовог заменика, као и обезбеђивање услова за њихов рад; 

4) редовно стручно образовање, оспособљавање и усавршавање запослених; 

5) обезбеђивање редовне унутрашње контроле извршавања обавеза из овог закона, као и интерне 
ревизије ако је то у складу са обимом и природом пословања обвезника; 

6) израду списка показатеља (индикатора) за препознавање лица и трансакција за које постоје 
основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма; 

7) вођење евиденција, заштиту и чување података из тих евиденција; 

8) спровођење мера из овог закона у пословним јединицама и подређеним друштвима правног 
лица у већинском власништву обвезника у страним државама; 

9) извршавање других радњи и мера на основу овог закона. 

Обвезник је дужан да у вези са ставом 1. овог члана сачини одговарајућа унутрашња акта којима 
ће ради ефикасног управљања ризиком од прања новца и финансирања тероризма обухватити радње 
и мере дефинисане у овом члану. Унутрашња акта морају бити сразмерна природи и величини 
обвезника и морају бити одобрена од стране највишег руководства. 

Aнализа ризика 

Члан 6. 
Oбвезник је дужан да изради и редовно ажурира анализу ризика од прања новца и финансирања 

тероризма (у даљем тексту: анализа ризика) у складу са смерницама које доноси орган надлежан за 
вршење надзора над применом овог закона. 

Анализа ризика из става 1. овог члана мора да буде сразмерна природи и обиму пословања, као 
и величини обвезника, мора да узме у обзир основне врсте ризика (ризик странке, географски ризик, 
ризик трансакције и ризик услуге) и друге врсте ризика које је обвезник идентификовао због 
специфичности пословања. 

Aнализа ризика из става 1. овог члана садржи: 

1) анализу ризика у односу на целокупно пословање обвезника; 

2) анализу ризика за сваку групу или врсту странке, односно пословног односа, односно услуге 
које обвезник пружа у оквиру своје делатности, односно трансакције. 

Oбвезник је дужан да анализу ризика из става 1. овог члана достави Управи и органима 
надлежним за вршење надзора над применом закона, на њихов захтев, у року од три дана од дана 
испостављања тог захтева, осим ако орган надлежан за вршење надзора захтевом не одреди дужи 
рок. 



На основу анализе ризика из става 3. тачка 2) овог члана обвезник сврстава странку у једну од 
следећих категорија ризика: 

1) ниског ризика од прања новца и финансирања тероризма и примењује најмање 
поједностављене радње и мере; 

2) средњег ризика од прања новца и финансирања тероризма и примењује најмање опште радње 
и мере; 

3) високог ризика од прања новца и финансирања тероризма и примењује појачане радње и 
мере. 

Обвезник интерним актима може, поред наведених, предвидети и додатне категорије ризика, и 
одредити адекватне радње и мере из овог закона за те категорије ризика. 

Министар надлежан за послове финансија (у даљем тексту: Министар), на предлог Управе, 
ближе уређује начин и разлоге на основу којих обвезник сврстава странку, пословни однос, услугу 
коју пружа у оквиру своје делатности или трансакцију у категорију ниског ризика од прања новца 
или финансирање тероризма, у складу са признатим међународним стандардима. 

2. Познавање и праћење странке 

а) Опште одредбе 

Радње и мере познавања и праћења странке 

Члан 7. 
Ако овим законом није другачије одређено, обвезник је дужан да: 

1) утврди идентитет странке; 

2) провери идентитет странке на основу докумената, података или информација прибављених из 
поузданих и веродостојних извора; 

3) утврди идентитет стварног власника странке и провери његов идентитет у случајевима 
прописаним овим законом; 

4) прибави и процени веродостојност информација о сврси и намени пословног односа или 
трансакције и друге податке у складу са овим законом; 

5) прибави и процени веродостојност информација о пореклу имовине која је или ће бити 
предмет пословног односа, односно трансакције, у складу са проценом ризика; 

6) редовно прати пословање и проверава усклађеност активности странке са природом 
пословног односа и уобичајеним обимом и врстом пословања странке. 

Обвезник је дужан да одбије понуду за успостављање пословног односа, као и извршење 
трансакције ако не може да изврши радње и мере из става 1. тач. 1)–5) овог члана, а ако је пословни 
однос већ успостављен дужан је да га раскине, осим у случају када је рачун блокиран на основу 
поступка надлежног државног органа у складу са законом. 

У случајевима из става 2. овог члана обвезник је дужан да сачини службену белешку у писменој 
форми, као и да размотри да ли постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању 
тероризма и да поступи у складу са одредбама члана 47. овог закона. Службену белешку обвезник 
чува у складу са законом. 

Када се спроводе радње и мере познавања и праћења странке 

Члан 8. 



Радње и мере из члана 7. овог закона обвезник врши: 

1) при успостављању пословног односа са странком; 

2) при вршењу трансакције у износу од 15.000 евра или више у динарској противвредности, по 
званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан извршења трансакције (у даљем тексту: у 
динарској противвредности), без обзира на то да ли се ради о једној или више мeђусобно повезаних 
трансакција, у случају када пословни однос није успостављен; 

3) при преносу новчаних средстава у складу са чл. 11–15. овог закона, у случају када пословни 
однос није успостављен; 

4) када у вези са странком или трансакцијом постоје основи сумње да се ради о прању новца или 
финансирању тероризма; 

5) када постоји сумња у истинитост или веродостојност прибављених података о странци и 
стварном власнику. 

Изузетно од одредаба става 1. овог члана обвезник који врши мењачке послове дужан је да 
радње и мере из члана 7. овог закона изврши приликом вршења трансакције у износу од 5.000 евра 
или више у динарској противвредности, без обзира на то да ли се ради о једној или више међусобно 
повезаних трансакција. 

Изузетно од одредaба става 1. овог члана, обвезник из члана 4. став 1. тачка 8) овог закона je 
дужан да радње и мере из члана 7. овог закона изврши приликом подизања добитака, полагања улога 
или у оба случаја, када се врше трансакције у износу од 2.000 евра или више у динарској 
противвредности, без обзира на то да ли се ради о једној или више међусобно повезаних трансакција. 

Познавање и праћење странке приликом успостављања пословног односа 

Члан 9. 
Радње и мере из члана 7. став 1. тач. 1)–5) овог закона обвезник врши пре успостављања 

пословног односа са странком. 

Познавање и праћење странке при вршењу трансакције 

Члан 10. 
У случају из члана 8. став 1. тачка 2) и ст. 2. и 3. овог закона обвезник врши радње и мере из 

члана 7. став 1. тач. 1)–5) овог закона пре извршења трансакције. 

б) Посебне одредбе у вези са преносом новчаних средстава 

Обавезе платиочевог пружаоца платних услуга 

Члан 11. 
Платиочев пружалац платних услуга дужан је да прикупи податке о платиоцу и примаоцу 

плаћања и да их укључи у образац платног налога или електронску поруку који прате пренос 
новчаних средстава од платиоца до примаоца плаћања. 

Подаци о платиоцу се прикупљају ако је реч о преносу новчаних средстава у износу од 1.000 
евра или више, у динарској противвредности, као и без обзира на износ ако постоји основ сумње у 
прање новца или финансирање тероризма. 

Подаци о платиоцу су: 

1) име и презиме, односно назив и седиште платиоца; 



2) број платног рачуна, односно друга јединствена идентификациона ознака, ако се пренос 
новчаних средстава врши без отварања платног рачуна; 

3) адреса, односно седиште платиоца. 

Уколико је немогуће прибавити податке о адреси, односно седишту платиоца, прикупља се један 
од следећих података: 

1) национални идентификациони број, односно друга идентификациона ознака коју даје 
пружалац платних услуга; 

2) датум и место рођења. 

Подаци о примаоцу плаћања су: 

1) име и презиме, односно назив и седиште примаоца плаћања; 

2) број платног рачуна примаоца плаћања, односно друга јединствена идентификациона ознака, 
ако се пренос новчаних средстава врши без отварања рачуна. 

Пружалац платних услуга дужан је да провери тачност прикупљених података на начин 
прописан у чл. 17–23. овог закона, пре преноса новчаних средстава, осим у случају када се: 

1) пренос новчаних средстава обавља са платног рачуна отвореног код пружаоца платне услуге; 

2) пренос новчаних средстава у износу мањем од 1.000 евра у динарској противвредности 
обавља са платног рачуна отвореног код другог пружаоца платне услуге. 

Пружалац платних услуга је дужан да сачини процедуре за проверу потпуности података из овог 
члана. 

У складу са проценом ризика, пружалац платне услуге може проверавати тачност прикупљених 
података без обзира на износ новчаних средстава која се преносе. 

Обавезе пружаоца платних услуга примаоца плаћања 

Члан 12. 
Пружалац платних услуга примаоца плаћања дужан је да провери да ли су подаци о платиоцу и 

примаоцу плаћања укључени у образац платног налога или електронску поруку које прате пренос 
новчаних средстава. 

Пружалац платних услуга је дужан да сачини процедуре за проверу потпуности података из 
става 1. овог члана и чл. 11, 13, 14. и 15. овог закона. 

Уколико је пренос новчаних средстава у износу од 1.000 евра или више, у динарској 
противвредности, пружалац платних услуга је дужан да провери идентитет примаоца плаћања, осим 
ако идентитет није већ проверен у складу са чл. 17–23. овог закона, или ако постоји основ сумње у 
прање новца или финансирање тероризма. 

У складу са проценом ризика, пружалац платне услуге може проверавати идентитет примаоца 
плаћања без обзира на износ новчаних средстава која се преносе. 

Информације које недостају 

Члан 13. 
Пружалац платних услуга примаоца плаћања дужан је да, користећи приступ заснован на 

процени ризика, сачини процедуре о поступању у случају да пренос новчаних средстава не садржи 
потпуне информације из члана 11. ст. 3–5. овог закона. 

Уколико долазећа електронска порука којом се преносе новчана средства не садржи податке 
прописане чланом 11. ст. 3. и 4. овог закона, или су ти подаци непотпуни, пружалац платних услуга 



може да одбије пренос новчаних средстава или да привремено обустави извршење преноса новчаних 
средстава и затражи од пружаоца платних услуга платиоца податке који недостају. 

Уколико пружалац платне услуге платиоца учестало не доставља тачне и потпуне податке из 
члана 11. ст. 3–5. овог закона, пружалац платне услуге примаоца плаћања ће размотрити прекид 
пословне сарадње са пружаоцем платне услуге платиоца, али је дужан да га о прекиду сарадње 
претходно обавести. Пружалац платних услуга о прекиду пословне сарадње обавештава Управу. 

Пружалац платних услуга дужан је да размотри да ли недостатак тачних и потпуних података из 
члана 11. ст. 3–5. овог закона представља основ сумње у прање новца или финансирање тероризма. 
Уколико пружалац платних услуга утврди да не постоји основ сумње у прање новца или 
финансирање тероризма, сачињава белешку, коју чува у складу са законом. 

Обавезе посредника у преносу новчаних средстава 

Члан 14. 
Посредник у преносу новчаних средстава дужан је да обезбеди да сви подаци о платиоцу и 

примаоцу плаћања буду сачувани у обрасцу или поруци која прати пренос новчаних средстава. 

Посредник у преносу новчаних средстава дужан је да, користећи приступ заснован на процени 
ризика, сачини процедуре о поступању у случају да електронска порука којом се преносе новчана 
средства не садржи податке из члана 11. ст. 3–5. овог закона. 

Посредник у преносу новчаних средстава дужан је да, уколико утврди да електронска порука 
којом се преносе новчана средства не садржи податке из члана 11. ст. 3–5. овог закона, а у складу са 
процедурама из става 2. овог члана, одбије пренос новчаних средстава или да привремено обустави 
пренос новчаних средстава и затражи од платиочевог пружаоца платних услуга податке који 
недостају, у року одређеном процедурама из ставa 2. овог члана. 

Уколико платиочев пружалац платних услуга учестало не доставља тачне и потпуне податке из 
члана 11. ст. 3–5. овог закона, посредник у преносу новчаних средстава ће размотрити прекид 
пословне сарадње са платиочевим пружаоцем платних услуга, али је дужан да га о прекиду сарадње 
претходно обавести. 

Посредник у преносу новчаних средстава дужан је да размотри да ли недостатак тачних и 
потпуних података из члана 11. ст. 3–5. овог закона представља основ сумње у прање новца или 
финансирање тероризма. Уколико посредник у преносу новчаних средстава утврди да не постоји 
основ сумње у прање новца или финансирање тероризма, сачињава белешку, коју чува у складу са 
законом. 

Изузеци од обавезе прикупљања података о платиоцу и примаоцу плаћања 

Члан 15. 
Пружалац платних услуга није дужан да прикупи податке из члана 11. ст. 3–5. овог закона у 

следећим случајевима: 

1) када се преносом новчаних средстава врши плаћање пореза, новчаних казни и других јавних 
давања; 

2) када су платилац и прималац плаћања пружаоци платних услуга који делују у своје име и за 
свој рачун; 

3) када платилац подиже новац са свог рачуна; 

4) када су испуњени услови из члана 16. став 1. овог закона. 

в) Изузетак од познавања и праћења странке код одређених  

услуга 



Члан 16. 
Издаваоци електронског новца не морају вршити радње и мере познавања и праћења странке ако 

је у складу са анализом ризика процењено да постоји низак ризик од прања новца или финансирања 
тероризма и ако су испуњени сви следећи услови: 

1) износ електронског новца похрањен на платном инструменту се не може допуњавати или 
максимални месечни лимит за плаћање је ограничен на 250 евра у динарској противвредности и који 
се може користити само у Републици Србији; 

2) максимални износ похрањеног електронског новца не прелази 250 евра у динарској 
противвредности; 

3) новац похрањен на платном инструменту се користи искључиво за куповину робе или услуга; 

4) платни инструмент се не може финансирати анонимним електронским новцем; 

5) издавалац електронског новца у довољној мери прати трансакције или пословни однос тако да 
може да открије неуобичајене или сумњиве трансакције. 

Одредбе става 1. овог члана не примењују се ако постоје основи сумње да се ради о прању новца 
или финансирању тероризма, као и у случају откупа електронског новца за готов новац или у случају 
подизања готовог новца у вредности електронског новца, где откупљени износ прелази 100 евра у 
динарској противвредности. 

г) Вршење радњи и мера познавања и праћења странке 

г1)  Утврђивање и  провера  идентитета  странке  

Утврђивање и провера идентитета физичког лица, законског  
заступника и пуномоћника 

Члан 17. 
Обвезник утврђује и проверава идентитет странке која је физичко лице и законског заступника 

те странке прибављањем података из члана 99. став 1. тачка 3) овог закона. 

Подаци из става 1. овог члана прибављају се увидом у лични документ уз обавезно присуство 
лица чија се идентификација врши. Ако из тог документа није могуће прибавити све прописане 
податке, подаци који недостају прибављају се из друге службене исправе. Подаци које, из 
објективних разлога није могуће прибавити на тај начин, прибављају се непосредно од странке. 

Изузетно од одредаба става 2. овог члана, странка која је физичко лице може извршити 
трансакцију или успоставити пословни однос преко пуномоћника. 

Ако, у име странке која је физичко лице, трансакцију врши или пословни однос успоставља 
пуномоћник или законски заступник, обвезник је дужан да, поред идентитета странке, утврди и 
провери идентитет пуномоћника и законског заступника, прибави податке из члана 99. став 1. тачка 
3) овог закона на начин који је прописан у ставу 2. овог члана, као и да тражи оверено писмено 
овлашћење (пуномоћје), или друге јавне исправе којим се доказује својство законског заступника, 
чије копије чува у складу са законом. При том, обвезник је дужан да примени мере из члана 39. овог 
закона. 

Ако приликом утврђивања и провере идентитета странке на основу овог члана обвезник 
посумња у истинитост прикупљених података или веродостојност исправа из којих су подаци 
прибављени, дужан је да од странке прибави писмену изјаву о истинитости и веродостојности 
података и исправа. 

Приликом идентификације лица из става 1. овог члана обвезник је дужан да прибави фотокопију 
личног документа тог лица. Обвезник је дужан да на тој фотокопији упише датум, време и лично име 
лица које је извршило увид. Фотокопију из овог става обвезник чува у складу са законом. 



Утврђивање и провера идентитета физичког лица путем  
квалификованог електронског сертификата 

Члан 18. 
Изузетно од одредаба члана 17. став 2. овог закона обвезник може да утврди и провери 

идентитет странке која је физичко лице, односно његов законски заступник и на основу 
квалификованог електронског сертификата странке, издатог од стране сертификационог тела са 
седиштем у Републици Србији, односно страног електронског сертификата који је равноправан са 
домаћим, у складу са законом којим је уређено електронско пословање и електронски потпис. 

Услови под којима се може утврдити и проверити идентитет странке (физичког лица), односно 
њеног законског заступника путем квалификованог електронског сертификата странке су: 

1) да је квалификовани електронски сертификат странке издат од стране сертификационог тела 
које је уписано у регистар који води надлежни орган у складу са законом којим је уређено 
електронско пословање и електронски потпис; 

2) да квалификовани електронски сертификат странке није издат под псеудонимом; 

3) да обвезник обезбеди техничке и друге услове који му омогућавају да у сваком тренутку 
провери да ли је квалификовани електронски сертификат странке истекао или је опозван и да ли је 
приватни криптографски кључ важећи и издат у складу са тачком 1) овог става; 

4) да обвезник провери да ли квалификовани електронски сертификат странке има ограничења 
употребе сертификата у погледу висине трансакције, начина пословања и слично и да своје 
пословање усклади са тим ограничењима; 

5) обвезник је дужан да обезбеди техничке услове за вођење евиденције о коришћењу система 
путем квалификованог електронског сертификата странке. 

Обвезник је дужан да обавести Управу и надзорни орган да ће утврђивање и проверу идентитета 
странке вршити на основу квалификованог електронског сертификата странке. Приликом 
обавештавања, дужан је да достави и изјаву о испуњености услова из става 2. тач. 3) и 4) овог члана. 

При утврђивању и провери идентитета странке обвезник, на основу става 1. овог члана, 
прикупља податке о странци из члана 99. став 1. тачка 3) овог закона из квалификованог 
електронског сертификата. Подаци које није могуће добити из тог сертификата прибављају се из 
копије личног документа, коју странка шаље обвезнику у папирном или електронском облику. Ако 
на овај начин није могуће прибавити све прописане податке, подаци који недостају прибављају се 
непосредно од странке. 

Сертификационо тело, које је странци издало квалификовани електронски сертификат, дужно је 
да обвезнику, на његов захтев, без одлагања достави податке о начину на који је утврдило и 
проверило идентитет странке која је ималац сертификата. 

Изузетно од одредаба ст. 1. и 3. овог члана, утврђивање и провера идентитета странке на основу 
квалификованог електронског сертификата није дозвољена ако постоји сумња да је квалификовани 
електронски сертификат злоупотребљен, односно ако обвезник утврди да су околности које 
суштински утичу на важење сертификата измењене, а сертификационо тело тај сертификат није 
опозвало. 

Ако приликом утврђивања и провере идентитета странке на основу овог члана обвезник 
посумња у истинитост прикупљених података или веродостојност исправа из којих су подаци 
прибављени, дужан је да обустави поступак утврђивања и провере идентитета физичког лица путем 
квалификованог електронског сертификата, и да утврди и провери идентитет на основу члана 17. 
овог закона. 

Народна банка Србије може ближе уредити и друге начине и услове утврђивања и провере 
идентитета странке која је физичко лице и законског заступника те странке коришћењем средстава 



електронске комуникације и без обавезног физичког присуства лица чија се идентификација врши 
код обвезника из члана 4. став 1. тач. 1), 4), 5), 6), 10), 11) и 16) овог закона. 

Утврђивање и провера идентитета предузетника 

Члан 19. 
Обвезник утврђује и проверава идентитет странке која је предузетник прибављањем података из 

члана 99. став 1. тач. 1) и 3) овог закона. 

Подаци из става 1. овог члана прибављају се увидом у оригинал или оверену копију 
документације из регистра који води надлежни орган државе седишта странке, као и лична 
документа предузетника, чије копије чува у складу са законом. На копији коју чува, обвезник уписује 
датум, време и лично име лица које је извршило увид у оригинал или оверену копију. 

Документација из регистра из става 2. овог члана не сме бити старија од три месеца од дана 
издавања. 

Обвезник може податке из става 1. овог члана прибавити непосредним увидом у регистар који 
води надлежни орган државе седишта или други званични јавни регистар. Обвезник је дужан да на 
одштампаном изводу из тог регистра упише датум, време и лично име лица које је извршило увид. 
Извод из овог става обвезник чува у складу са законом. 

Ако није могуће прибавити све податке из званичног јавног регистра, односно регистра који 
води надлежни орган државе седишта, обвезник је дужан да податке који недостају прибави из 
оригиналног документа или оверене копије документа или друге пословне документације коју 
доставља странка. Ако поједине податке који недостају, из објективних разлога није могуће утврдити 
на прописани начин, обвезник је дужан да те податке утврди на основу писмене изјаве странке. 

Ако обвезник посумња у истинитост прибављених података или веродостојност представљене 
документације дужан је да о томе прибави писмену изјаву странке. 

Утврђивање и провера идентитета правног лица 

Члан 20. 
Обвезник утврђује и проверава идентитет странке која је правно лице прибављањем података из 

члана 99. став 1. тачка 1) овог закона. 

Подаци из става 1. овог члана прибављају се увидом у оригинал или оверену копију 
документације из регистра који води надлежни орган државе седишта странке, чију копију чува у 
складу са законом. На копији коју чува, обвезник уписује датум, време и лично име лица које је 
извршило увид у оригинал или оверену копију. 

Документација из става 2. овог члана не сме бити старија од три месеца од дана издавања. 

Обвезник може податке из става 1. овог члана прибавити непосредним увидом у регистар који 
води надлежни орган државе седишта или други званични јавни регистар. Обвезник је дужан да на 
одштампаном изводу из тог регистра упише датум, време и лично име лица које је извршило увид. 
Извод из овог става обвезник чува у складу са законом. 

Ако није могуће прибавити све податке из званичног јавног регистра, односно регистра који 
води надлежни орган државе седишта, обвезник је дужан да податке који недостају прибави из 
оригиналног документа или оверене копије документа или друге пословне документације коју 
доставља странка. Ако поједине податке који недостају, из објективних разлога није могуће утврдити 
на прописани начин, обвезник је дужан да те податке утврди на основу писмене изјаве странке. 

Ако обвезник посумња у истинитост прибављених података или веродостојност представљене 
документације дужан је да о томе прибави писмену изјаву странке. 



Ако је странка страно правно лице које обавља делатност у Републици Србији преко свог 
огранка, обвезник је дужан да утврди и провери идентитет страног правног лица и његовог огранка. 

Утврђивање и провера идентитета заступника правног лица  
и лица страног права 

Члан 21. 
Обвезник утврђује идентитет заступника правног лица увидом у оригинал или оверену копију 

документације из регистра који води надлежни орган државе седишта правног лица или непосредним 
увидом у званични јавни регистар, односно акта којим се одређује лице овлашћено за заступање 
уколико у документацији из регистра није наведен овај податак. На копији коју чува, односно 
одштампаном изводу, обвезник уписује датум, време и лично име лица које је извршило увид у 
оригинал или оверену копију, односно званични јавни регистар. 

На проверу идентитета заступника правног лица и прибављање података из члана 99. став 1. 
тачка 2) овог закона сходно се примењују одредбе члана 17. ст. 2. и 6. овог закона. 

Ако обвезник код утврђивања и провере идентитета заступника правног лица посумња у 
истинитост прибављених података, дужан је да о томе прибави његову писмену изјаву. 

Приликом утврђивања и провере идентитета заступника лица страног права и прибављања 
његових података сходно се примењују одредбе ст. 1–3. овог члана. 

Ако је правно лице заступник правног лица или лица страног права, обвезник је дужан да утврди 
и провери идентитет заступника у складу са чланом 20. овог закона. 

На утврђивање и проверу идентитета заступника правног лица које заступа правно лице или 
лице страног права, обвезник је дужан да примени одредбе ст. 1–3. овог члана. 

Утврђивање и провера идентитета прокуристе и пуномоћника правног лица, лица страног права 
и предузетника 

Члан 22. 
Ако у име правног лица пословни однос успоставља или трансакцију врши прокуриста или 

пуномоћник, обвезник утврђује његов идентитет из писменог овлашћења које је издао заступник 
правног лица. На копији коју чува, обвезник уписује датум, време и лично име лица које је извршило 
увид у оригинал или оверену копију. 

На проверу идентитета прокуристе или пуномоћника и прибављање података из члана 99. став 1. 
тачка 2) овог закона сходно се примењују одредбе члана 17. ст. 2. и 6. овог закона. 

У случају из става 1. овог члана, обвезник је дужан да утврди идентитет заступника правног 
лица увидом у оригинал или оверену копију документа из регистра који води надлежни орган државе 
седишта правног лица или непосредним увидом у званични јавни регистар, односно акта којим се 
одређује лице овлашћено за заступање уколико у документацији из регистра није наведен овај 
податак. На копији коју чува, односно одштампаном изводу обвезник уписује датум, време и лично 
име лица које је извршило увид у оригинал или оверену копију, односно званични јавни регистар. 
Обвезник је дужан да податке о заступнику из члана 99. став 1. тачка 2) овог закона који недостају 
прибави из копије личног документа заступника коју чува у складу са законом. Ако из тог документа 
није могуће добити све прописане податке, подаци који недостају прибављају се из писмене изјаве 
прокуристе или пуномоћника. 

Ако обвезник код утврђивања и провере идентитета прокуристе или пуномоћника посумња у 
истинитост прибављених података, дужан је да о томе прибави њихову писмену изјаву. 

Ако у име предузетника или лица страног права пословни однос успоставља или трансакцију 
врши прокуриста или пуномоћник приликом утврђивања и провере идентитета прокуристе или 
пуномоћника сходно се примењују одредбе ст. 1–4. овог члана. 



Утврђивање и провера идентитета лица грађанског права 

Члан 23. 
Ако је странка лице грађанског права, обвезник је дужан да: 
1) утврди и провери идентитет лица овлашћеног за заступање; 

2) прибави писмено овлашћење за заступање; 

3) прибави податке из члана 99. став 1. тач. 2) и 14) овог закона. 

Обвезник је дужан да утврди идентитет заступника лица грађанског права увидом у оригинал 
или оверену копију писменог овлашћења за заступање, чију копију чува у складу са законом. На 
копији коју чува обвезник уписује датум, време и лично име лица које је извршило увид. Обвезник је 
дужан да провери идентитет заступника лица грађанског права и прибави податке из члана 99. став 1. 
тачка 2) овог закона увидом у лични документ лица овлашћеног за заступање, у његовом присуству, 
чију копију обвезник чува у складу са законом. На копији коју чува обвезник уписује датум, време и 
лично име лица које је извршило увид у оригинал личног документа. Ако из тог документа није 
могуће прибавити прописане податке, подаци који недостају прибављају се из друге службене 
исправе, чију копију обвезник чува у складу са законом. 

Обвезник је дужан да податке из члана 99. став 1. тачка 14) овог закона прибави из писменог 
овлашћења које подноси лице овлашћено за заступање. Ако из тог писменог овлашћења није могуће 
прибавити ове податке, подаци који недостају прибављају се непосредно од заступника. 

Ако обвезник посумња у истинитост прибављених података или веродостојност представљене 
документације, дужан је да о томе прибави писмену изјаву лица овлашћеног за заступање. 

Посебни случајеви утврђивања и провере идентитета странке 

Члан 24. 
Приликом уласка странке у играчницу, као и приликом сваког приступа странке односно њеног 

законског заступника или пуномоћника сефу, приређивач посебне игре на срећу у играчници, 
односно обвезник који пружа услуге чувања вредности у сефовима, дужан је да утврди и провери 
идентитет странке и да од странке односно њеног законског заступника или пуномоћника, прибави 
податке из члана 99. став 1. тач. 4) и 6) овог закона. 

г2)  Утврђивање стварног  власника странке  

Утврђивање стварног власника правног лица и лица  
страног права 

Члан 25. 
Обвезник је дужан да утврди идентитет стварног власника странке која је правно лице или лице 

страног права прибављањем података из члана 99. став 1. тачка 13) овог закона. 

Обвезник је дужан да податке из става 1. овог члана прибави увидом у оригинал или оверену 
копију документације из регистра који води надлежни орган државе седишта странке, која не сме 
бити старија од шест месеци од дана издавања, чију копију чува у складу са законом. На копији коју 
чува, обвезник уписује датум, време и лично име лица које је извршило увид у оригинал или оверену 
копију. Подаци се могу прибавити и непосредним увидом у званични јавни регистар у складу са 
одредбама члана 20. ст. 4. и 6. овог закона. 

Ако из званичног јавног регистра, односно регистра који води надлежни орган државе седишта, 
није могуће прибавити све податке о стварном власнику странке, обвезник је дужан да податке који 
недостају прибави из оригиналног документа или оверене копије документа или друге пословне 
документације, коју му доставља заступник, прокуриста или пуномоћник странке. 



Податке које из објективних разлога није могуће прибавити на начин утврђен у овом члану, 
обвезник може прибавити и увидом у комерцијалне или друге доступне базе и изворе података или 
из писмене изјаве заступника, прокуристе или пуномоћника и стварног власника странке. У поступку 
утврђивања идентитета стварног власника, обвезник може да прибави копију личног документа 
стварног власника странке. 

Ако обвезник, након предузимања свих радњи прописаних овим чланом није у могућности да 
утврди стварног власника, дужан је да утврди идентитет једног или више физичких лица која 
обављају функцију највишег руководства у странци. Обвезник је дужан да документује радње и мере 
предузете на основу овог члана. 

Обвезник је дужан да предузме разумне мере да провери идентитет стварног власника странке, 
тако да у сваком тренутку зна власничку и управљачку структуру странке и да зна ко су стварни 
власници странке. 

Утврђивање идентитета корисника полисе животног осигурања 

Члан 26. 
Обвезник из члана 4. став 1. тачка 6) овог закона дужан је да, осим утврђивања идентитета 

странке – уговарача осигурања живота, прибави податак о имену, односно називу корисника 
животног осигурања живота. Обвезник је дужан да утврди идентитет корисника осигурања живота у 
тренутку када га одреди странка – уговарач осигурања живота. 

Уколико корисник осигурања живота није одређен по имену, односно називу, обвезник је дужан 
да прибави онај обим информација који ће бити довољан за утврђивање његовог идентитета, односно 
идентитетa стварног власника корисника осигурања у тренутку исплате осигуране суме, остваривања 
права по основу откупа, предујма или залагања полисе осигурања живота. 

Обвезник је дужан да провери идентитет корисника осигурања живота у тренутку исплате 
осигуране суме, остваривања права по основу откупа, предујма или залагања полисе осигурања. 

Обвезник је дужан да утврди да ли је корисник осигурања и стварни власник корисника 
осигурања функционер, и уколико утврди да јесте, да предузме мере из члана 38. овог закона. 

Уколико је корисник осигурања живота сврстан у категорију високог ризика од прања новца или 
финансирања тероризма, обвезник је дужан да предузме разумне мере да утврди стварног власника 
тог корисника, и то најкасније у тренутку исплате осигуране суме, остваривања права по основу 
откупа, предујма или залагања полисе осигурања. 

Ако у вези са полисом осигурања утврди висок ризик од прања новца и финансирања тероризма, 
обвезник је дужан да поред радњи и мера из члана 8. овог закона, предузме следеће мере: обавести 
највише руководство пре исплате осигуране суме и изврши појачане радње и мере познавања и 
праћења странке. 

Ако обвезник не може да утврди идентитет корисника осигурања живота, односно стварног 
власника корисника животног осигурања, дужан је да сачини службену белешку у писменој форми, 
као и да размотри да ли постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма. 
Службену белешку обвезник чува у складу са законом. 

г3)  Прибављање података о  сврси  и  намени   
пословног  односа или  трансакције  и  др угих   

података по  одредбама овог  закон а  

Који подаци се прибављају 

Члан 27. 
Обвезник је дужан да у оквиру радњи и мера познавања и праћења странке из члана 8. став 1. 

тачка 1) овог закона прибави податке из члана 99. став 1. тач. 1)–3), 5), 6), 13) и 14) oвог закона. 



Обвезник је дужан да у оквиру радњи и мера познавања и праћења странке из члана 8. став 1. 
тач. 2) и 3) и члана 8. ст. 2. и 3. овог закона прибави податке из члана 99. став 1. тач. 1)–3), 7)–10), 13) 
и 14) овог закона. 

Обвезник је дужан да у оквиру радњи и мера познавања и праћења странке из члана 8. став 1. 
тач. 4) и 5) овог закона прибави податке из члана 99. став 1. овог закона. 

Подаци о пореклу имовине 

Члан 28. 
Обвезник је дужан да прикупи податке и информације из члана 99. став 1. тачка 11) овог закона 

о пореклу имовине која је или ће бити предмет пословног односа, или трансакције када пословни 
однос није успостављен, и процени веродостојност прикупљених информација, ако у складу са 
анализом ризика из члана 6. овог закона, утврди да у вези са странком постоји висок ризик од прања 
новца или финансирања тероризма. 

Обвезник прикупља податке и информације о пореклу имовине од странке и предузимајући 
разумне мере додатно их проверава кроз расположиве изворе информација. 

г4)  Праћење пословања странке  

Праћење пословања странке са дужном пажњом 

Члан 29. 
Обвезник је дужан да прати пословање странке са дужном пажњом. 

Праћење пословања странке из става 1. овог члана укључује и: 

1) прикупљање података из члана 99. став 1. тач. 7)–10) овог закона о свакој трансакцији када је 
пословни однос успостављен; 

2) проверу усаглашености пословања странке са претпостављеном сврхом и наменом пословног 
односа који је странка успоставила са обвезником; 

3) праћење и проверу усаглашености пословања странке са њеним уобичајеним обимом 
пословања; 

4) праћење и ажурирање прибављених информација, података и документације о странци и 
њеном пословању. 

Обвезник је дужан да радње и мере из става 2. тач. 2)–4) овог члана врши у обиму и учесталости 
која одговара степену ризика утврђеном у анализи из члана 6. овог закона. 

д) Вршење радњи и мера познавања и праћења странке преко трећих лица 

Поверавање вршења појединих радњи и мера познавања  
и праћења странке трећем лицу 

Члан 30. 
Код успостављања пословног односа, обвезник може, под условима утврђеним овим законом, 

поверити вршење радњи и мера из члана 7. став 1. тач. 1)–5) овог закона трећем лицу. 

Треће лице из става 1. овог члана је: 

1) обвезник из члана 4. став 1. тач. 1), 3), 4), 7), 9)–11), 13) и 16) и друштва која имају дозволу за 
обављање послова животног осигурања; 



2) лице из тачке 1) овог става из друге државе, ако подлеже обавезној законској регистрацији за 
обављање делатности, примењује радње и мере познавања и праћења странке, води евиденције на 
начин који је једнак или сличан начину који је прописан овим законом, и адекватно је надзирано у 
вршењу послова спречавања и откривања прања новца и финансирања тероризма. 

Обвезник је дужан да претходно провери да ли треће лице из става 2. овог члана испуњава 
услове прописане овим законом. 

Обвезник не сме да прихвати вршење појединих радњи и мера познавања и праћења странке 
преко трећег лица ако је то лице утврдило и проверило идентитет странке без њеног присуства. 

Поверавањем вршења појединих радњи и мера познавања и праћења странке трећем лицу 
обвезник се не ослобађа одговорности за правилно вршење радњи и мера познавања и праћења 
странке у складу са овим законом. 

Забрана поверавања 

Члан 31. 
Обвезник не сме да повери вршење појединих радњи и мера познавања и праћења странке 

трећем лицу, ако је странка оф-шор правно лице или анонимно друштво. 

Обвезник не сме да повери вршење појединих радњи и мера познавања и праћења странке 
трећем лицу из државе која има стратешке недостатке у систему спречавања прања новца и 
финансирања тероризма. 

Треће лице ни у ком случају не може бити оф-шор правно лице или квази банка. 

Прибављање података и документације од трећег лица 

Члан 32. 
Обвезник је дужан да обезбеди да му треће лице које у складу са одредбама овог закона уместо 

обвезника изврши поједине радње и мере познавања и праћења странке, без одлагања достави 
прибављене податке о странци који су обвезнику неопходни за успостављање пословног односа по 
овом закону. 

Обвезник је дужан да обезбеди да му треће лице, на његов захтев, без одлагања достави копије 
исправа и друге документације на основу којих је извршило радње и мере познавања и праћења 
странке и прибавило тражене податке о странци. Прибављене копије исправа и документације 
обвезник чува у складу са овим законом. 

Ако обвезник посумња у веродостојност извршених радњи и мера познавања и праћења странке, 
или у истинитост прибављених података и документације о странци, дужан је да предузме додатне 
мере за отклањање разлога за сумњу у веродостојност документације. 

Ако и поред додатних мера из става 3. овог члана обвезник сумња у веродостојност 
документације, дужан је да размотри да ли постоји сумња на прање новца или финансирање 
тероризма. 

Обвезник је дужан да сачини службену белешку о предузетим мерама из овог члана. Обвезник 
чува службену белешку у складу са законом. 

Ако обвезник и поред предузетих додатних мера не отклони сумњу у веродостојност 
документације, као и на прање новца или финансирање тероризма, дужан је да размотри да ли ће 
убудуће поверавати вршење радњи и мера познавања и праћења странке овом лицу. Обвезник је 
дужан да сачини службену белешку о предузетим мерама из овог става. Обвезник чува службену 
белешку у складу са законом. 

Забрана успостављања пословног односа 



Члан 33. 
Обвезник не сме успоставити пословни однос, ако: 

1) је радње и мере познавања и праћења странке извршило лице које није треће лице из члана 30. 
став 2. овог закона; 

2) је треће лице утврдило и проверило идентитет странке без њеног присуства; 

3) од трећег лица није претходно прибавио податке из члана 32. став 1. овог закона; 

4) од трећег лица претходно није добио копије исправа и друге документације о странци; 

5) је посумњао у веродостојност извршене радње и мере познавања и праћења странке или 
истинитост прибављених података и документације о странци, а предузетим додатним мерама није 
отклоњена сумња. 

ђ) Посебни облици радњи и мера познавања и праћења странке 

Члан 34. 
Осим општих радњи и мера познавања и праћења странке које се врше у складу са одредбама 

члана 7. став 1. овог закона, у случајевима прописаним овим законом предузимају се и посебни 
облици мера познавања и праћења странке, и то: 

1) појачане радње и мере; 

2) поједностављене радње и мере. 

ђ1)  Појачане радње и  мере познавања и  праћења странке  

Опште одредбе 

Члан 35. 
Појачане радње и мере познавања и праћења странке, поред радњи и мера из члана 7. став 1. 

овог закона, обухватају и додатне радње и мере прописане овим законом које обвезник врши, и то: 

1) код успостављања коресподентског односа са банкама и другим сличним институцијама 
других држава; 

2) приликом примене нових технолошких достигнућа и нових услуга, а у складу са проценом 
ризика; 

3) код успостављања пословног односа из члана 8. став 1. тачка 1) овог закона или вршења 
трансакције из члана 8. став 1. тач. 2) и 3) овог закона са странком која је функционер; 

4) када странка није физички присутна при утврђивању и провери идентитета; 

5) када је странка или правно лице које се јавља у власничкој структури странке оф-шор правно 
лице; 

6) код успостављања пословног односа или вршења трансакције са странком из државе која има 
стратешке недостатке у систему спречавања прања новца и финансирања тероризма. 

Осим у случајевима из става 1. овог члана, обвезник је дужан да изврши појачане радње и мере 
познавања и праћења странке у случајевима када, у складу са одредбама члана 6. овог закона, 
процени да због природе пословног односа, облика и начина вршења трансакције, пословног 
профила странке, односно других околности повезаних са странком постоји или би могао постојати 
висок степен ризика за прање новца или финансирање тероризма. Обвезник је дужан да својим 
интерним актом дефинише које ће појачане радње и мере, и у ком обиму, примењивати у сваком 
конкретном случају. 



Кореспондентски однос са банкама и другим сличним  
институцијама страних држава 

Члан 36. 
Код успостављања кореспондентског односа са банком или другом сличном институцијом која 

има седиште у страној држави, обвезник је дужан да, поред радњи и мера познавања и праћења 
странке у складу са проценом ризика, прибави и следеће податке, информације, односно 
документацију: 

1) датум издавања и време важења дозволе за вршење банкарских делатности и назив и седиште 
надлежног органа стране државе који је издао дозволу; 

2) опис спровођења интерних поступака који се односе на спречавање и откривање прања новца 
и финансирања тероризма, а нарочито поступака за познавање и праћење странке, достављање 
података о сумњивим трансакцијама и лицима надлежним органима, вођење евиденција, унутрашњу 
контролу и других поступака које је банка, односно друга слична институција, донела у вези са 
спречавањем и откривањем прања новца и финансирања тероризма; 

3) опис система спречавања и откривања прања новца и финансирања тероризма у држави 
седишта, односно у држави у којој је регистрована банка, односно друга слична институција; 

4) писмену изјаву одговорног лица банке да је банка или друга слична институција у држави 
седишта односно у држави у којој је регистрована, под надзором надлежног државног органа и да је 
дужна да примењује прописе те државе који се односе на спречавање и откривање прања новца и 
финансирања тероризма; 

5) прибави додатне податке како би: разумео природу и намену кореспондентског односа који 
успоставља, утврдиo квалитет надзора, утврдио да ли постоји репутациони ризик, утврдио да ли је 
вођен кривични поступак за прање новца или финансирање тероризма или је банка или друга 
финансијска институција била кажњавана због тежих повреда прописа за спречавање прања новца и 
финансирања тероризма, утврдио да ли банка односно друга слична институција не послује као квази 
банка, да нема успостављен пословни однос и да не врши трансакције са квази банком. 

Обвезник је дужан да пре успостављања пословног односа прибави писмено одобрење највишег 
руководства у обвезнику, а ако је тај однос успостављен, не може се наставити без писменог 
одобрења највишег руководства у обвезнику. 

Податке из става 1. тач. 1)–4) овог члана обвезник прибавља увидом у исправе и пословну 
документацију коју обвезнику доставља банка или друга слична институција са седиштем у страној 
држави, а податке из става 1. тачка 5) овог члана увидом у јавне или друге доступне изворе. 

Обвезник не сме успоставити или наставити кореспондентски однос са банком или другом 
сличном институцијом која има седиште у страној држави ако: 

1) претходно није прибавила податке из става 1. овог члана; 

2) запослени код обвезника задужен за успостављање кореспондентског односа претходно није 
прибавио писмено одобрење највишег руководства у обвезнику; 

3) банка или друга слична институција са седиштем у страној држави нема успостављен систем 
за спречавање и откривање прања новца и финансирања тероризма или није дужна да примењује 
прописе у области спречавања и откривања прања новца и финансирања тероризма у складу са 
прописима стране државе у којој има седиште, односно у којој је регистрована; 

4) банка или друга слична институција са седиштем у страној држави послује као квази банка, 
односно успоставља коресподентске или друге пословне односе или обавља трансакције са квази 
банкама. 

Обвезник је дужан да, у уговору на основу којег се успоставља кореспондентски однос, посебно 
утврди и документује обавезе сваке уговорне стране у вези са спречавањем и откривањем прања 
новца и финансирања тероризма. Тај уговор обвезник је дужан да чува у складу са законом. 



Обвезник не може успоставити кореспондентски однос са страном банком или другом сличном 
институцијом на основу ког та институција може користити рачун код обвезника тако што ће својим 
странкама омогућити директно коришћење овог рачуна. 

Нова технолошка достигнућа и нове услуге 

Члан 37. 
Обвезник је дужан да процени ризик од прања новца и финансирања тероризма у односу на нову 

услугу коју пружа у оквиру своје делатности, нову пословну праксу, као и начине пружања нове 
услуге, и то пре увођења нове услуге. 

Обвезник је дужан да процени ризик од коришћења савремених технологија у пружању 
постојећих или нових услуга. 

Обвезник је дужан да предузме додатне мере којима се умањују ризици и управља ризицима од 
прања новца и финансирања тероризма из ст. 1. и 2. овог члана. 

Функционер 

Члан 38. 
Обвезник је дужан да утврди поступак по коме утврђује да ли је странка или стварни власник 

странке функционер. Тај поступак се утврђује интерним актом обвезника, у складу са смерницама 
које доноси орган из члана 104. овог закона, надлежан за надзор над применом овог закона код тог 
обвезника. 

Ако је странка или стварни власник странке функционер, осим радњи и мера из члана 7. став 1. 
овог закона, обвезник је дужан да: 

1) прибави податке о пореклу имовине која је или ће бити предмет пословног односа, односно 
трансакције, и то из исправа и друге документације, коју подноси странка. Ако те податке није 
могуће прибавити на описани начин, обвезник ће о њиховом пореклу узети писмену изјаву 
непосредно од странке; 

2) прибави податке о целокупној имовини коју поседује функционер, и то из јавно доступних и 
других извора, као и непосредно од странке; 

3) обезбеди да запослени код обвезника који води поступак успостављања пословног односа са 
функционером пре успостављања тог односа прибави писмену сагласност највишег руководства; 

4) прати, са дужном пажњом, трансакције и друге пословне активности функционера у току 
трајања пословног односа. 

Ако обвезник утврди да је странка или стварни власник странке постао функционер у току 
пословног односа дужан је да примени радње и мере из става 2. тач. 1), 2) и 4) овог члана, а за 
наставак пословног односа са тим лицем мора се прибавити писмена сагласност највишег 
руководства. 

Одредбе ст. 1–3. овог члана примењују се и у односу на члана уже породице функционера, као и 
на ближег сарадника функционера. 

Утврђивање и провера идентитета без физичког присуства  
странке 

Члан 39. 
Ако приликом утврђивања и провере идентитета, странка или законски заступник, односно лице 

које је овлашћено за заступање правног лица или лица страног права није физички присутна код 



обвезника, обвезник је дужан да осим радњи и мера из члана 7. став 1. тач. 1)–5) овог закона 
предузме неке од додатних мера, и то: 

1) прибављање додатних исправа, података или информација, на основу којих проверава 
идентитет странке; 

2) додатну проверу поднетих исправа или додатно потврђивање података о странци; 

3) да се прва уплата на рачун који је та странка отворила код обвезника изврши са рачуна те 
странке, отвореног код банке или сличне институције у складу са чланом 17. ст. 1. и 2. овог закона, а 
пре извршења других трансакција странке код обвезника; 

4) прибави податке о разлозима одсуства странке; 

5) друге мере које одреди орган из члана 104. овог закона. 

Оф-шор правно лице 

Члан 40. 
Обвезник је дужан да утврди поступак по коме утврђује да ли је странка или правно лице које се 

јавља у власничкој структури странке оф-шор правно лице. Ако утврди да јесте, обвезник је дужан 
да, осим радњи и мера из члана 7. став 1. тач. 1)–5) овог закона предузме додатне мере, и то: 

1) утврди разлоге за успостављање пословног односа, односно вршење трансакције у износу од 
15.000 евра или више, када пословни однос није успостављен, у Републици Србији; 

2) изврши додатну проверу података о власничкој структури правног лица. 

Ако је странка из става 1. овог члана правно лице са сложеном власничком структуром, 
обвезник је дужан да о разлозима такве структуре прибави писмену изјаву од стварног власника 
странке или заступника странке. 

У случају из става 2. овог члана обвезник је дужан да размотри да ли постоји основ сумње да се 
ради о прању новца или финансирању тероризма, као и да о томе сачини службену белешку, коју 
чува у складу са законом. 

Државе које не примењују међународне стандарде у области  
спречавања прања новца и финансирања тероризма 

Члан 41. 
Обвезник је дужан да када успоставља пословни однос или врши трансакције у износу од 15.000 

евра или више када пословни однос није успостављен, са странком из државе која има стратешке 
недостатке у систему за борбу против прања новца и финансирања тероризма, примени појачане 
радње и мере из става 2. овог члана. Стратешки недостаци посебно се односе на: 

1) правни и институционални оквир државе, а нарочито на инкриминацију кривичних дела 
прања новца и финансирања тероризма, мере познавања и праћења странке, одредбе у вези са 
чувањем података, одредбе у вези са пријављивањем сумњивих трансакција, овлашћења и процедуре 
надлежних органа тих држава у вези са прањем новца и финансирањем тероризма; 

2) делотворност система за борбу против прања новца и финансирања тероризма у отклањању 
ризика од прања новца и финансирања тероризма. 

У случају из става 1. овог члана обвезник је дужан да: 

1) примени радње и мере из члана 35. став 2. овог закона на начин и у обиму који одговара 
високом ризику који носи пословање са том странком; 

2) прикупи податке о пореклу имовине која је предмет пословног односа или трансакције; 



3) прикупи додатне информације о сврси и намени пословног односа или трансакције; 

4) додатно провери поднете исправе; 

5) предузме друге адекватне мере ради отклањања ризика. 

Министарство надлежно за послове финансија, Народна банка Србије и Комисија за хартије од 
вредности, самостално или на захтев надлежне међународне организације, могу да утврде да је 
пословање са државом која има стратешке недостатке у систему за борбу против прања новца и 
финансирања тероризма нарочито ризично и могу применити следеће мере: 

1) забранити финансијским институцијама за чију су регистрацију надлежне да оснивају огранке 
и пословне јединице у тим државама; 

2) забранити оснивање огранака и пословних јединица финансијских институција из тих држава 
у Републици Србији; 

3) ограничити финансијске трансакције и пословне односе са странкама из те државе; 

4) захтевати од финансијских институција да процене, измене, или кад је неопходно раскину 
коресподентске или сличне односе са финансијским институцијама из тих држава; 

5) друге адекватне мере. 

Уколико је пословни однос већ успостављен, обвезник примењује мере из става 1. овог члана. 

Министар, на предлог Управе, утврђује листу држава које имају стратешке недостатке, 
узимајући у обзир листе релевантних међународних институција, као и извештаје о процени 
националних система за борбу против прања новца и финансирања тероризма од стране 
међународних институција. 

ђ2)  Поједностављене радње и  мере  познавања   
и  праћења странке  

Опште одредбе 

Члан 42. 
Поједностављене радње и мере познавања и праћења странке обвезник може да изврши у 

случајевима из члана 8. став 1. тач. 1)–3) овог закона, осим ако у вези са странком или трансакцијом 
постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма, ако је странка: 

1) обвезник из члана 4. став 1. тач. 1)–7), 10), 11) и 16) овог закона, изузев посредника и 
заступника у осигурању; 

2) лице из члана 4. став 1. тач. 1)–7), 10), 11) и 16) овог закона, изузев посредника и заступника у 
осигурању из стране државе која је на листи држава које примењују међународне стандарде у 
области спречавања прања новца и финансирања тероризма који су на нивоу стандарда Европске 
уније или виши; 

3) државни орган, орган аутономне покрајине, орган јединице локалне самоуправе, јавна 
агенција, јавна служба, јавни фонд, јавни завод или комора; 

4) привредно друштво чије су издате хартије од вредности укључене на организовано тржиште 
хартија од вредности које се налази у Републици Србији или држави у којој се примењују 
међународни стандарди на нивоу стандарда Европске уније или виши, а који се односе на 
подношење извештаја и достављање података надлежном регулаторном телу; 

5) лице за које је на основу члана 6. став 5. овог закона утврђено да постоји низак степен ризика 
од прања новца или финансирања тероризма. 

Осим у случајевима из става 1. овог члана, обвезник може да изврши поједностављене радње и 
мере познавања и праћења странке и у случајевима када, у складу са одредбама члана 6. овог закона, 



процени да због природе пословног односа, облика и начина вршења трансакције, пословног 
профила странке, односно других околности повезаних са странком постоји незнатан или низак 
степен ризика за прање новца или финансирање тероризма. 

При вршењу поједностављених радњи и мера познавања и праћења странке обвезник је дужан 
да успостави адекватан ниво праћења пословања странке тако да буде у стању да открије 
неуобичајене и сумњиве трансакције. 

Подаци о странци који се прибављају и проверавају 

Члан 43. 
У случајевима када се, на основу овог закона, врше поједностављене радње и мере познавања и 

праћења странке, обвезник је дужан да прибави следеће податке: 

1) при успостављању пословног односа из члана 8. став 1. тачка 1) овог закона: 

(1) податке из члана 99. став 1. тач. 1), 2), 5), 6) и 14) овог закона, 

(2) податке из члана 99. став 1. тачка 13) овог закона, осим у случају из члана 42. став 1. тач. 3) и 
4) овог закона; 

2) при вршењу трансакције из члана 8. став 1. тач. 2) и 3) овог закона: 

(1) податке из члана 99. став 1. тач. 1), 2) и 7)–10) овог закона, 

(2) податке из члана 99. став 1. тачка 13) овог закона, осим у случају из члана 42. став 1. тач. 3) и 
4) овог закона. 

За странку која је физичко лице, обвезник при успостављању пословног односа из члана 8. став 
1. тачка 1) овог закона и вршењу трансакције из члана 8. став 1. тач. 2) и 3) овог закона прикупља 
податке из члана 99. став 1. тач. 3), 5)–10) и 13) овог закона. 

е) Ограничења пословања са странкама 

Забрана пружања услуга које омогућавају прикривање идентитета странке 

Члан 44. 
Обвезник не сме странкама отворити, издавати или за њих водити анонимне рачуне, штедне 

књижице на шифру или доносиоца, односно вршити друге услуге, које посредно или непосредно 
омогућавају прикривање идентитета странке. 

Забрана пословања са квази банкама 

Члан 45. 
Обвезник не сме успостављати нити наставити коресподентске односе са банком која послује 

или која би могла пословати као квази банка, или са другом сличном институцијом за коју се 
основано може претпоставити да би могла дозволити коришћење својих рачуна квази банци. 

Ограничење готовинског пословања 

Члан 46. 
Лице које се бави продајом робе и непокретности или вршењем услуга у Републици Србији не 

сме од странке или трећег лица да прими готов новац за њихово плаћање у износу од 10.000 евра или 
више у динарској противвредности. 



Ограничење из става 1. овог члана важи и у случају ако се плаћање робе и услуге врши у више 
међусобно повезаних готовинских трансакција у укупном износу од 10.000 евра или више у 
динарској противвредности. 

3. Достављање информација, података и документације  

Управи 

Обавеза достављања и рокови 

Члан 47. 
Обвезник је дужан да Управи достави податке из члана 99. став 1. тач. 1)–3) и 7)–10) овог закона 

о свакој готовинској трансакцији у износу од 15.000 евра или више у динарској противвредности, и 
то одмах када је извршена, а најкасније у року од три дана од дана извршења трансакције. 

Обвезник је дужан да Управи достави податке из члана 99. став 1. овог закона увек када у вези 
са трансакцијом или странком постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању 
тероризма, и то пре извршења трансакције, и да у извештају наведе рок у коме та трансакција треба 
да се изврши. У случају хитности, такво обавештење може се дати и телефоном, али се накнадно 
мора доставити Управи у писменом облику најкасније следећег радног дана. 

Обавеза обавештавања о трансакцијама из става 2. овог члана односи се и на планирану 
трансакцију, без обзира на то да ли је извршена. 

Друштво за ревизију и самостални ревизор, предузетници и правна лица која се баве пружањем 
рачуноводствених услуга и порески саветници дужни су да, у случају када странка од њих тражи 
савет у вези са прањем новца или финансирањем тероризма, о томе одмах обавесте Управу, а 
најкасније у року од три дана од дана када је странка тражила савет. 

Ако обвезник, у случајевима из ст. 2. и 3. овог члана, због природе трансакције, због тога што 
трансакција није извршена, могућности да се тиме осујети прикупљање и провера информација о 
стварном власнику или из других оправданих разлога не може да поступи у складу са ставом 2. овог 
члана, дужан је да Управи достави податке чим то буде могуће, а најкасније одмах по сазнању за 
основе сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма. Обвезник је дужан да писмено 
образложи разлоге због којих није поступио на прописани начин. 

Податке из ст. 1–4. овог члана обвезник доставља Управи на начин који прописује Министар. 

Министар ближе уређује начин и разлоге када обвезник за одређене странке није дужан да 
Управи пријави готовинску трансакцију из става 1. овог члана. 

4. Спровођење радњи и мера у пословним јединицама  

и подређеним друштвима правног лица у већинском  

власништву обвезника у страним државама 

Обавеза спровођења радњи и мера у страним државама 

Члан 48. 
Обвезник је дужан да обезбеди да се радње и мере за спречавање и откривање прања новца и 

финансирања тероризма, једнаке онима прописаним овим законом, у истом обиму спроводе и у 
његовим пословним јединицама и подређеним друштвима правног лица – у складу са законом који 
уређује привредна друштва, у његовом већинском власништву која имају седиште у страној држави, 
осим ако је то изричито супротно прописима те државе. 

Обвезник који је део међународне групације примењује програме и процедуре који важе за целу 
групацију, укључујући процедуре за размену информација за потребе познавања и праћења странке, 
смањења и отклањања ризика од прања новца и финансирања тероризма, као и других радњи и мера 



у циљу спречавања прања новца и финансирања тероризма. Обвезник који је део међународне 
групације може са другим чланицама те групације да размењује податке и информације о 
трансакцијама и лицима за које постоје основи сумње на прање новца и финансирање тероризма и 
које су као такве пријављене Управи, осим ако Управа не захтева другачије поступање. 

Ако се пословна јединица или подређено друштво правног лица налази у држави која не 
примењује међународне стандарде у области спречавања прања новца и финансирања тероризма 
обвезник је дужан да обезбеди појачану контролу спровођења радњи и мера из става 1. овог члана. 

Уколико одговарајуће мере наведене у ставу 3. овог члана нису довољне, у нарочито 
оправданим случајевима, орган из члана 104. овог закона и Управа одлучују о примени посебних 
мера надзора. 

Ако прописима стране државе није допуштено спровођење радњи и мера за спречавање и 
откривање прања новца или финансирања тероризма у обиму прописаном овим законом, обвезник је 
дужан да о томе одмах обавести Управу и орган из члана 104. овог закона, ради доношења 
одговарајућих мера за отклањање ризика од прања новца или финансирања тероризма. 

Обвезник је дужан да своје пословне јединице или подређенa друштвa правног лица у 
већинском власништву у страној држави правовремено и редовно упознаје са поступцима који се 
односе на спречавање и откривање прања новца и финансирања тероризма, а нарочито у делу који се 
односи на радње и мере познавања и праћења странке, достављања података Управи, вођења 
евиденција, унутрашње контроле и других околности повезаних са спречавањем и откривањем прања 
новца или финансирања тероризма. 

Обвезник је дужан да интерним актима пропише начин вршења контроле применe процедура за 
спречавање прања новца и финансирања тероризма на нивоу групације. 

5. Овлашћено лице, образовање и унутрашња контрола 

а) Овлашћено лице 

Одређивање овлашћеног лица и његовог заменика 

Члaн 49. 
Обвезник је дужан да за вршење појединих радњи и мера за спречавање и откривање прања 

новца и финансирања тероризма, у складу са овим законом и прописима донетим на основу њега, 
именује овлашћено лице и његовог заменика. 

Ако обвезник има једног запосленог, тај запослени се сматра овлашћеним лицем. 

Услови које овлашћено лице мора да испуњава 

Члан 50. 
Овлашћено лице из члана 49. овог закона, може бити лице које испуњава следеће услове: 

1) да је запослено код обвезника на радном месту са овлашћењима која том лицу омогућавају 
делотворно, брзо и квалитетно извршавање задатака прописаних овим законом; 

2) да није правноснажно осуђивано или се против њега не води кривични поступак за кривична 
дела која се гоне по службеној дужности која га чине неподобним за вршење послова овлашћеног 
лица; 

3) да је стручно оспособљено за послове спречавања и откривања прања новца и финансирања 
тероризма; 

4) да познаје природу пословања обвезника у областима која су подложна ризику прања новца 
или финансирања тероризма. 



Заменик овлашћеног лица мора да испуњава исте услове као и лице из става 1. овог члана. 

Обавезе овлашћеног лица 

Члан 51. 
Овлашћено лице врши следеће послове у области спречавања и откривања прања новца и 

финансирања тероризма: 

1) стара се о успостављању, деловању и развоју система за спречавање и откривање прања новца 
и финансирања тероризма, и иницира и предлаже руководству одговарајуће мере за његово 
унапређење; 

2) обезбеђује правилно и благовремено достављање података Управи у складу са овим законом; 

3) учествује у изради интерних аката; 

4) учествује у изради смерница за вршење унутрашње контроле; 

5) учествује у успостављању и развоју информатичке подршке; 

6) учествује у припреми програма стручног образовања, оспособљавања и усавршавања 
запослених у обвезнику. 

Заменик овлашћеног лица замењује овлашћено лице у његовом одсуству и обавља друге задатке 
у складу са интерним актом обвезника. 

Овлашћено лице самостално врши задатке и непосредно је одговорно највишем руководству. 

Обавезе обвезника 

Члан 52. 
Обвезник је дужан да овлашћеном лицу обезбеди: 

1) неограничен приступ подацима, информацијама и документацији која је неопходна за вршење 
његових послова; 

2) одговарајуће кадровске, материјалне, информационо-техничке и друге услове за рад; 

3) одговарајуће просторне и техничке могућности које обезбеђују одговарајући степен заштите 
поверљивих података којима располаже овлашћено лице; 

4) стално стручно оспособљавање; 

5) замену за време његовог одсуства; 

6) заштиту у смислу забране одавања података о њему неовлашћеним лицима, као и заштиту од 
других поступака који могу утицати на неометано вршење његових дужности. 

Унутрашње организационе јединице, укључујући највише руководство у обвезнику, дужни су да 
овлашћеном лицу обезбеде помоћ и подршку при вршењу послова, као и да га редовно обавештавају 
о чињеницама које су, или које би могле бити повезане са прањем новца или финансирањем 
тероризма. Обвезник је дужан да пропише начин сарадње између овлашћеног лица и осталих 
организационих јединица. 

Обвезник Управи доставља податке о личном имену и називу радног места овлашћеног лица и 
његовог заменика, као и податке о личном имену и називу радног места члана највишег руководства 
одговорног за примену овог закона, као и сваку промену тих података најкасније у року од 15 дана 
од дана именовања. 

б) Образовање, оспособљавање и усавршавање 



Обавеза редовног образовања 

Члан 53. 
Обвезник је дужан да обезбеди редовно стручно образовање, оспособљавање и усавршавање 

запослених који обављају послове спречавања и откривања прања новца и финансирања тероризма. 

Стручно образовање, оспособљавање и усавршавање односи се на упознавање са одредбама 
закона и прописа донетих на основу њега и интерних аката, са стручном литературом о спречавању и 
откривању прања новца и финансирања тероризма, са листом индикатора за препознавање странака 
и трансакција за које постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма. 

Обвезник је дужан да изради програм годишњег стручног образовања, оспособљавања и 
усавршавања запослених за спречавање и откривање прања новца и финансирања тероризма 
најкасније до краја марта за текућу годину. 

в) Унутрашња контрола, интерна ревизија и интегритет  

запослених 

Унутрашња контрола и интерна ревизија 

Члан 54. 
Обвезник је дужан да, у оквиру активности које предузима ради ефикасног управљања ризиком 

од прања новца и финансирања тероризма, спроводи редовну унутрашњу контролу обављања 
послова спречавања и откривања прања новца и финансирања тероризма. Обвезник спроводи 
унутрашњу контролу у складу са утврђеним ризиком од прања новца и финансирања тероризма. 

Обвезник је дужан да организује независну интерну ревизију у чијем делокругу је редовна 
процена адекватности, поузданости и ефикасности система управљања ризиком од прања новца и 
финансирања тероризма када закон који уређује делатност обвезника прописује обавезу постојања 
независне интерне ревизије, или када обвезник процени да је, имајући у виду величину и природу 
посла, потребно да постоји независна интерна ревизија у смислу овог закона. 

Интегритет запослених 

Члан 55. 
Обвезник је дужан да утврди поступак којим се при заснивању радног односа на радном месту 

на коме се примењују одредбе овог закона и прописа донетих на основу овог закона, кандидат за то 
радно место проверава да ли је осуђиван за кривична дела којима се прибавља противправна 
имовинска корист или кривична дела повезана са тероризмом. 

У поступку из става 1. овог члана проверавају се и други критеријуми којима се утврђује да 
кандидат за радно место из става 1. овог члана, задовољава високе стручне и моралне квалитете. 

г) Подзаконски прописи за вршење одређених послова обвезника 

Методологија за извршавање послова код обвезника 

Члан 56. 
Министар, на предлог Управе, ближе прописује начин вршења унутрашње контроле, чувања и 

заштите података, вођења евиденција и стручног образовања, оспособљавања и усавршавања 
запослених код обвезника по овом закону. 

III. РАДЊЕ И МЕРЕ КОЈЕ ПРЕДУЗИМАЈУ АДВОКАТИ 



Утврђивање и провера идентитета странке 

Члан 57. 
Адвокат је дужан да приликом утврђивања и провере идентитета странке у случају из члана 8. 

став 1. тачка 1) овог закона прибави податке из члана 103. тач. 1)–5) овог закона. 

Адвокат је дужан да приликом утврђивања и провере идентитета странке у случају из члана 8. 
став 1. тачка 2. овог закона прибави податке из члана 103. тач. 1)–3) и 6)–9) овог закона. 

Адвокат је дужан да приликом утврђивања и провере идентитета странке у случају из члана 8. 
став 1. тач. 4) и 5) овог закона прибави податке из члана 103. овог закона. 

Адвокат утврђује и проверава идентитет странке, односно њеног заступника, прокуристе и 
пуномоћника и прибавља податке из члана 103. тач. 1) и 2) овог закона увидом у лични документ тог 
лица у његовом присуству, односно у оригинал или оверену копију документације из званичног 
јавног регистра, која не сме бити старија од три месеца од дана издавања, или непосредним увидом у 
званични јавни регистар. 

Адвокат је дужан да утврди идентитет стварног власника странке које је правно лице или лице 
страног права у другом правном облику прибављањем података из члана 103. тачка 3) овог закона 
увидом у оригинале или оверену копију документације из званичног јавног регистра која не сме бити 
старија од шест месеца од дана издавања. Ако из њих није могуће прибавити потребне податке, они 
се прибављају увидом у оригинал или оверену копију исправе и другу пословну документацију коју 
доставља заступник, прокуриста или пуномоћник правног лица. 

Остале податке из члана 103. овог закона адвокат прибавља увидом у оригинал или оверену 
копију исправе и другу пословну документацију. 

О подацима који недостају, осим података из члана 103. тач. 11)–13) овог закона, адвокат узима 
писмену изјаву странке. 

Обавештавање Управе о лицима и трансакцијама за које  

постоје основи сумње да се ради o прању новца  

или финансирању тероризма 

Члан 58. 
Ако адвокат, приликом вршења послова из члана 4. став 2. овог закона, утврди да у вези са 

лицем или трансакцијом постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању 
тероризма, дужан је да о томе обавести Управу пре извршења трансакције, као и да у том 
обавештењу наведе рок у којем би требало да се трансакција изврши. У случају хитности, такво 
обавештење може се дати и телефоном, али се накнадно мора доставити Управи у писменом облику 
најкасније следећег радног дана. 

Обавеза обавештавања из става 1. овог члана важи и за планирану трансакцију без обзира на то 
да ли је трансакција касније извршена. 

Ако адвокат због природе трансакције или због тога што трансакција није извршена или из 
других оправданих разлога не може да поступа у складу са ст. 1. и 2. овог члана, дужан је да Управи 
достави податке чим то буде могуће, а најкасније одмах по сазнању разлога за основе сумње да се 
ради о прању новца или финансирању тероризма. Адвокат је дужан да писмено образложи разлоге 
због којих није поступио на прописани начин. 

Адвокат је дужан да у случају када странка од њега тражи савет у вези са прањем новца или 
финансирањем тероризма, о томе одмах обавести Управу, а најкасније у року од три дана од дана 
када је странка тражила савет. 

Адвокат обавештава Управу електронским путем, препорученом пошиљком или доставом преко 
курира. У случају хитности, такво обавештење може се дати и телефоном, уз обавезу накнадног 



обавештавања електронским путем, препорученом пошиљком или доставом преко курира, најкасније 
следећег радног дана. 

Тражење података од адвоката 

Члан 59. 
Ако Управа оцени да у вези са одређеним трансакцијама или лицима постоје основи сумње да се 

ради о прању новца или финансирању тероризма, може да захтева од адвоката податке, информације 
и документацију неопходне за откривање и доказивање прања новца или финансирања тероризма. 

Управа може да захтева од адвоката и податке и информације из става 1. овог члана који се 
односе на лица која су учествовала или сарађивала у трансакцијама или пословима лица за које 
постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма. 

Адвокат је дужан да податке, информације и документацију из овог члана Управи достави без 
одлагања, а најкасније у року од осам дана од дана пријема захтева. Управа може у захтеву одредити 
и краћи рок за достављање података, информација и документације ако је то неопходно ради 
доношења одлуке о привременом обустављању извршења трансакције или у другим хитним 
случајевима. 

Управа може, због обимности документације или из других оправданих разлога, адвокату да 
одреди и дужи рок за достављање документације. 

Изузеци 

Члан 60. 
Адвокат није дужан да поступа у складу са одредбама члана 58. ст. 1. и 2. овог закона у вези са 

податком који добије од странке или о странци при утврђивању њеног правног положаја или њеном 
заступању у судском поступку или у вези са судским поступком, што подразумева и давање савета о 
покретању или избегавању тог поступка, без обзира да ли је тај податак прибављен пре, у току или 
након судског поступка. 

Под условима из става 1. овог члана адвокат није дужан да достави податке, информације и 
документацију на захтев Управе из члана 59. овог закона. У том случају дужан је да Управу без 
одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, писмено обавести о разлозима због 
којих није поступио у складу са захтевом Управе. 

Обавеза састављања и примене листе индикатора 

Члан 61. 
Адвокат је дужан да изради листу индикатора за препознавање лица и трансакција за које 

постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма. 

Код израде листе из става 1. овог члана адвокат узима у обзир сложеност и обим извршења 
трансакција, неуобичајени начин извршења, вредност или повезаност трансакција које немају 
економски или правно основану намену, односно нису усаглашене или су у несразмери са 
уобичајеним односно очекиваним пословањем странке, као и друге околности које су повезане са 
статусом или другим карактеристикама странке. 

Адвокат је дужан да приликом утврђивања основа сумње да се ради о прању новца или 
финансирању тероризма примењују листу индикатора из става 1. овог члана, и да узима у обзир и 
друге околности које указују на постојање основа сумње на прање новца или финансирање 
тероризма. 

Приликом израде листе индикатора из става 1. овог члана, адвокат је дужан да унесе и 
индикаторе који су објављени на званичној интернет страници Управе. 



Вођење евиденције 

Члан 62. 
Адвокат води евиденцију података: 

1) о странкама, као и пословним односима и трансакцијама из члана 8. овог закона; 

2) достављених Управи у складу са чланом 58. овог закона. 

IV. РАДЊЕ И МЕРЕ КОЈЕ ПРЕДУЗИМАЈУ ЈАВНИ  
БЕЛЕЖНИЦИ 

Утврђивање идентитета странке 

Члан 63. 
Јавни бележник утврђује идентитет странке у складу са прописима који регулишу 

јавнобележничку делатност. 

Обавештавање Управе о лицима и трансакцијама за које  

постоје основи сумње да се ради o прању новца или  

финансирању тероризма 

Члан 64. 
Ако јавни бележник, приликом састављања јавнобележничког записа и потврђивања приватне 

исправе (солемнизације), утврди да у вези са странком или трансакцијом постоје основи сумње да се 
ради о прању новца или финансирању тероризма, дужан је да о томе без одлагања обавести Управу. 

Ако јавни бележник због природе трансакције или из других оправданих разлога не може да 
поступа у складу са ставом 1. овог члана, дужан је да обавести Управу чим то буде могуће. Јавни 
бележник је дужан да писмено образложи разлоге због којих није поступио на прописани начин. 

Јавни бележник Управу обавештава електронским путем. У случају хитности, такво обавештење 
може се дати и телефоном, уз обавезу накнадног обавештавања електронским путем, најкасније 
следећег радног дана. 

Дужност давања података 

Члан 65. 
Јавни бележник је дужан да Управи на њен захтев без одлагања, а најкасније у року од осам дана 

од дана пријема захтева, достави све расположиве податке, информације и документацију неопходну 
за откривање и доказивање прања новца или финансирања тероризма. 

Управа може у захтеву одредити и краћи рок за достављање података, информација и 
документације, ако је то неопходно ради доношења одлуке о привременом обустављању извршења 
трансакције или у другим хитним случајевима. 

Јавни бележник може захтевати од Управе продужење рока за достављање података, 
информација и документације, ако због обимности документације или из других оправданих разлога, 
процени да не може благовремено да поступи у првобитно одређеном року. 

Обавеза састављања и примене листе индикатора 

Члан 66. 



Јавнобележничка комора саставља листу индикатора, а јавни бележници су дужни да је 
примењују у сваком конкретном случају. 

Начин вођења евиденција 

Члан 67. 
Јавни бележник води евиденцију података о странкама и трансакцијама који су достављени 

Управи на начин прописан Јавнобележничким пословником. 

V. ИНДИКАТОРИ ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ ОСНОВА СУМЊЕ 

Сарадња приликом израде листе индикатора 

Члан 68. 
Органи из члана 104. овог закона израђују листе индикатора за препознавање лица и трансакција 

за које постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма, које се 
објављују на веб сајту Управе. 

У изради листе индикатора могу учествовати и друга лица по позиву. 

Обавеза састављања и примене листе индикатора 

Члан 69. 
Обвезник је дужан да изради листу индикатора за препознавање лица и трансакција за које 

постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма. Приликом израде листе 
индикатора, обвезник је дужан да унесе и индикаторе које су израдили органи из члана 104. овог 
закона у складу са чланом 68. овог закона. 

Код израде листе из става 1. овог члана обвезник узима у обзир сложеност и обим извршења 
трансакција, неуобичајени начин извршења, вредност или повезаност трансакција које немају 
економски или правно основану намену, односно нису усаглашене или су у несразмери са 
уобичајеним односно очекиваним пословањем странке, као и друге околности које су повезане са 
статусом или другим карактеристикама странке. 

Обвезник је дужан да приликом утврђивања основа сумње да се ради о прању новца или 
финансирању тероризма примењују листу индикатора из става 1. овог члана, и да узима у обзир и 
друге околности које указују на постојање основа сумње на прање новца или финансирање 
тероризма. 

VI. САРАДЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА, ПРОЦЕНА РИЗИКА НА НАЦИОНАЛНОМ НИВОУ 
И АНАЛИЗА ЕФИКАСНОСТИ И ДЕЛОТВОРНОСТИ СИСТЕМА 

Сарадња надлежних органа и процена ризика  

на националном нивоу 

Члан 70. 
Влада образује кooрдинационо тело ради остваривања ефикасне сарадње и координације 

послова надлежних органа који се врше у циљу спречавања прања новца и финансирања тероризма. 

Процена ризика од прања новца и финансирања тероризма на националном нивоу израђује се у 
писменој форми и ажурира најмање једном у три године. 

Анализа ефикасности и делотворности система 



Члан 71. 
Анализа ефикасности и делотворности система за спречавање и откривање прања новца и 

финансирања тероризма врши се најмање једном годишње. 

Ради обављања послова из става 1. овог члана Управа води следеће евиденције: 

1) о лицима и трансакцијама из члана 47. овог закона; 

2) о издатим налозима за привремено обустављање извршења трансакције из чл. 75. и 82. овог 
закона; 

3) о издатим налозима за праћење финансијског пословања странке из члана 76. овог закона; 

4) о примљеним иницијативама из члана 77. овог закона; 

5) о подацима прослеђеним надлежним државним органима у складу са чланом 78. овог закона; 

6) о подацима примљеним и достављеним у складу са чл. 80. и 81. овог закона; 

7) о подацима о прекршајима, привредним преступима и кривичним делима која се односе на 
прање новца и финансирање тероризма; 

8) о недостацима, незаконитостима и изреченим мерама у надзору из члана 104. овог закона; 

9) о обавештењима из члана 112. овог закона. 

Органи из члана 104. овог закона, министарство надлежно за унутрашње послове, министарство 
надлежно за послове правосуђа, јавна тужилаштва и судови дужни су да Управи, ради обједињавања 
података и анализе из става 1. овог члана, редовно достављају податке и информације о поступцима 
у вези са прекршајима, привредним преступима и кривичним делима који се односе на прање новца и 
финансирање тероризма, о њиховим извршиоцима, као и о одузимању имовине стечене извршењем 
кривичног дела. 

Органи из члана 104. овог закона и министарство надлежно за унутрашње послове, дужни су да 
Управи достављају следеће податке: 

1) датум подношења пријаве, односно захтева за покретање прекршајног поступка; 

2) име, презиме, датум и место рођења, јединствени матични број грађана (у даљем тексту: 
ЈМБГ), односно пословно име и седиште лица против кога је поднета пријава, односно захтев; 

3) правна квалификација дела и место, време и начин извршења радње дела; 

4) правна квалификација претходног дела и место, време и начин извршења радње тог дела. 

Републичко јавно тужилаштво и друго надлежно тужилаштво, дужно је да Управи достави 
следеће податке: 

1) датум подизања оптужнице; 

2) име, презиме, датум и место рођења, ЈМБГ, односно пословно име и седиште оптуженог лица; 

3) правна квалификација дела, место, време и начин извршења радње дела; 

4) правна квалификација претходног дела, место, време и начин извршења радње тог дела. 

Судови су дужни да Управи доставе следеће податке: 

1) име, презиме, датум и место рођења, ЈМБГ, односно пословно име и седиште лица против 
којих је покренут поступак; 

2) правна квалификација дела, врста и износ привремено или трајно одузете имовинске користи; 

3) врста и висина казне; 

4) последња одлука донета у поступку у тренутку извештавања; 



5) о примљеним и послатим замолницама у вези са кривичним делима из става 3. овог члана или 
претходним делима; 

6) о свим примљеним и послатим захтевима за привремено или трајно одузимање имовинске 
користи, без обзира на врсту кривичног дела. 

Министарство надлежно за послове правосуђа дужно је да Управи достави податке о 
примљеним и послатим захтевима за међународну правну помоћ у вези са кривичним делима из 
става 3. овог члана, као и податке о привремено и трајно одузетој имовини. 

Надлежни државни органи којима је Управа доставила обавештење из члана 78. овог закона, 
дужни су да Управи доставе податке о предузетим мерама и донетим одлукама. 

Органи из става 3. овог члана дужни су да податке из ст. 4–7. овог члана достављају Управи 
једном годишње, а најкасније до краја фебруара текуће године за претходну годину, као и на њен 
захтев. 

Начин достављања података и информација из става 3. овог члана уређује Министар на предлог 
Управе. 

VII. УПРАВА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА 

1. Опште одредбе 

Члан 72. 
Управа за спречавање прања новца образује се као орган управе у саставу министарства 

надлежног за послове финансија. 

Управа обавља финансијско-информационе послове: прикупља, обрађује, анализира и 
прослеђује надлежним органима информације, податке и документацију коју прибавља у складу са 
овим законом и врши друге послове који се односе на спречавање и откривање прања новца и 
финансирања тероризма у складу са законом. 

2. Откривање прања новца и финансирања тероризма 

Тражење података од обвезника 

Члан 73. 
Ако Управа оцени да у вези са одређеним трансакцијама или лицима постоје основи сумње да се 

ради о прању новца или финансирању тероризма, може од обвезника да захтева: 

1) податке из евиденција о странкама и трансакцијама које обвезник води на основу члана 99. 
став 1. овог закона; 

2) податке о новцу и имовини странке код обвезника; 

3) податке о промету новца или имовине странке код обвезника; 

4) податке о другим пословним односима странке успостављеним код обвезника; 

5) друге податке и информације потребне за откривање или доказивање прања новца или 
финансирања тероризма. 

Управа може да захтева од обвезника и податке и информације из става 1. овог члана који се 
односе на лица која су учествовала или сарађивала у трансакцијама или пословима лица за које 
постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма. 

У случајевима из ст. 1. и 2. овог члана, обвезник је дужан да Управи, на њен захтев, достави сву 
потребну документацију. 



Обвезник је дужан да податке, информације и документацију из овог члана Управи достави без 
одлагања, а најкасније у року од осам дана од дана пријема захтева, или омогући Управи директан 
електронски приступ тим подацима, информацијама или документацији, без накнаде. Управа може у 
захтеву одредити и краћи рок за достављање података, информација и документације ако је то 
неопходно ради доношења одлуке о привременом обустављању извршења трансакције или у другим 
хитним случајевима. 

Управа може, због обимности документације или из других оправданих разлога, обвезнику да 
одреди и дужи рок за достављање документације или да ту документацију прегледа код обвезника. 
Запослени у Управи који прегледа ту документацију легитимише се службеном легитимацијом и 
службеном значком са идентификационим бројем. 

Образац службене легитимације и изглед службене значке прописује Министар. 

Подаци, информације и документација из овог члана достављају се на начин који прописује 
Министар, на предлог Управе. 

Тражење података од надлежних државних органа и ималаца јавних овлашћења 

Члан 74. 
Управа може, ради оцене да ли у вези са одређеним трансакцијама или одређеним лицима 

постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма, да од државних органа, 
организација и лица којима су поверена јавна овлашћења, захтева податке, информације и 
документацију који су потребни за откривање и доказивање прања новца или финансирања 
тероризма. 

Управа може од органа и организација из става 1. овог члана да захтева податке, информације и 
документацију који су потребни за откривање и доказивање прања новца или финансирања 
тероризма, а који се односе на лица која су учествовала или сарађивала у трансакцијама или 
пословима лица у вези са којима постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању 
тероризма. 

Органи и организације из става 1. овог члана дужни су да Управи, у писменој форми, доставе 
тражене податке, у року од осам дана од дана пријема захтева или да омогуће Управи директан 
електронски приступ подацима и информацијама, без накнаде. 

Управа може, у хитним случајевима захтевати достављање података у року краћем од рока из 
става 3. овог члана. 

Привремено обустављање извршења трансакције 

Члан 75. 
Управа може издати писмени налог обвезнику којим се привремено обуставља извршење 

трансакције, ако оцени да у вези са трансакцијом или лицем које обавља трансакцију постоји 
основана сумња да се ради о прању новца или финансирању тероризма, о чему обавештава надлежне 
органе ради предузимања мера из њихове надлежности. 

Директор Управе може, у хитним случајевима, усмено издати налог којим се привремено 
обуставља извршење трансакције, који мора, у писменој форми, потврдити најкасније следећег 
радног дана. 

Привремено обустављање извршења трансакције на основу ст. 1. и 2. овог члана може трајати 72 
сата од момента привременог обустављања извршења трансакције. Ако рок из овог става пада у 
нерадне дане, Управа може издати налог којим се тај рок продужава за додатних 48 сати. 

За време за које је извршење трансакције привремено обустављено обвезник је дужан да се 
придржава налога Управе који се односе на ту трансакцију или на лице које врши ту трансакцију. 



Надлежни органи из става 1. овог члана дужни су да, без одлагања предузму мере из своје 
надлежности и о томе одмах обавесте Управу. 

Ако Управа у року из става 3. овог члана утврди да не постоји основана сумња да се ради о 
прању новца или финансирању тероризма, дужна је да обавести обвезника да може да изврши 
трансакцију. 

Ако Управа у року из става 3. овог члана не обавести обвезника о резултатима спроведених 
радњи, сматра се да је обвезнику дозвољено да изврши трансакцију. 

Обвезник може да привремено обустави извршење трансакције, најдуже до 72 сата, ако 
основано посумња да се, у вези са трансакцијом или лицем које врши или за које се врши 
трансакција, ради о прању новца и ако је то неопходно за благовремено извршавање обавеза из овог 
закона. 

Праћење финансијског пословања странке 

Члан 76. 
Ако Управа оцени да у вези са одређеним трансакцијама или лицима постоје основи сумње да се 

ради о прању новца или финансирању тероризма може обвезнику издати писмени налог да прати све 
трансакције или послове тих лица који се врше код обвезника. 

Налог из става 1. овог члана Управа може издати и у односу на лица која су учествовала или 
сарађивала у трансакцијама или пословима лица за које постоје основи сумње да се ради о прању 
новца или финансирању тероризма. 

Обвезник је дужан да о свакој трансакцији или послу обавештава Управу у роковима који су 
одређени у налогу из става 1. овог члана. 

Ако у налогу није другачије одређено, обвезник је дужан да Управу о свакој трансакцији или 
послу обавештава пре извршења трансакције или посла, као и да у обавештењу наведе рок у коме ће 
се трансакција или посао извршити. 

Ако обвезник, због природе трансакције или посла или из других оправданих разлога, не може 
да поступи у складу са ставом 4. овог члана, дужан је да Управу о тој трансакцији или послу 
обавести одмах након њиховог извршења, а најкасније наредног радног дана. Обвезник је дужан да у 
обавештењу наведе разлоге због којих није поступио у складу са ставом 4. овог члана. 

Мера из става 1. овог члана траје три месеца од дана издавања налога. Ова мера може се 
продужавати на по месец дана, а најдуже шест месеци од дана издавања налога. 

Иницијатива за покретање поступка у Управи 

Члан 77. 
Ако у вези са одређеним трансакцијама или лицима постоје основи сумње да се ради о прању 

новца, финансирању тероризма или претходном кривичном делу Управа може започети поступак 
прикупљања података, информација и документације у складу са овим законом, као и извршити 
друге радње и мере из своје надлежности и на основу писмене и образложене иницијативе суда, 
јавног тужиоца, полиције, Безбедносно-информативне агенције, Војнобезбедносне агенције, 
Војнообавештајне агенције, Пореске управе, Управе царина, Народне банке Србије, Комисије за 
хартије од вредности, надлежних инспекција и државних органа надлежних за државну ревизију и 
борбу против корупције. 

Ако у вези са одређеним трансакцијама постоје основи сумње да се ради о прању новца, 
финансирању тероризма или претходном кривичном делу, државни орган из става 1. овог члана 
може да тражи од Управе податке и информације потребне за доказивање тих кривичних дела. 



Управа је дужна да одбије покретање поступка на основу иницијативе из става 1. овог члана или 
захтева из става 2. овог члана ако у њој нису образложени основи сумње да се ради о прању новца 
или финансирању тероризма, као и у случајевима када је очигледно да такви основи сумње не 
постоје. 

Управа је дужна да у случају из става 3. овог члана писменим путем обавести подносиоца 
иницијативе о разлозима због којих није покренула поступак на основу те иницијативе. 

Прослеђивање података надлежним органима 

Члан 78. 
Ако Управа на основу добијених података, информација и документације, оцени да у вези са 

одређеном трансакцијом или лицем постоје основи сумње да се ради о прању новца или 
финансирању тероризма, дужна је да у писменој форми о томе обавести надлежне државне органе, 
ради предузимања мера из њихове надлежности, као и да им достави прикупљену документацију. 

Повратна информација 

Члан 79. 
Управа је дужна да обвезника и државни орган из члана 112. овог закона, који су је обавестили о 

лицу или трансакцији у вези са којима постоје основи сумње да се ради о прању новца или 
финансирању тероризма, обавештава о резултатима до којих су њихова обавештења довела. 

Обавештавање из става 1. овог члана односи се на: 

1) податке о броју поднетих обавештења о трансакцијама или лицима за које постоје основи 
сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма; 

2) резултате до којих су та обавештења довела; 

3) информације које Управа поседује о техникама прања новца и финансирања тероризма и 
трендовима у тој области; 

4) опис случајева из праксе Управе и других надлежних државних органа. 

3. Међународна сарадња 

Тражење података од страних држава 

Члан 80. 
Управа може да тражи податке, информације и документацију потребну за спречавање и 

откривање прања новца или финансирања тероризма од надлежних органа страних држава. 

Податке, информације и документацију прибављену на основу става 1. овог члана Управа може 
користити само за намене одређене овим законом. 

Податке, информације и документацију прибављену на основу става 1. овог члана Управа не 
може да проследи другом државном органу без претходне сагласности државног органа стране 
државе надлежног за спречавање и откривање прања новца и финансирања тероризма, који је те 
податке доставио Управи. 

Податке, информације и документацију прибављене на основу става 1. овог члана Управа не 
може да користи супротно условима и ограничењима која је одредио државни орган стране државе 
који је те податке доставио Управи. 

Достављање података надлежним државним органима страних држава 



Члан 81. 
Податке и информације и документацију у вези са трансакцијама или лицима за које постоје 

основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма Управа може да достави 
органима страних држава надлежним за спречавање и откривање прања новца и финансирања 
тероризма на њихов писмени и образложени захтев или на своју иницијативу. 

Управа може да одбије испуњење захтева из става 1. овог члана ако би достављање тих података 
угрозило или могло да угрози ток кривичног поступка у Републици Србији. 

Управа је дужна да о одбијању захтева писменим путем обавести државни орган стране државе 
који је тражио податке, информације или документацију, као и да у том обавештењу наведе разлоге 
одбијања захтева. 

Управа може да одреди услове и ограничења под којима орган стране државе може користити 
податке, информације и документацију из става 1. овог члана. 

Привремено обустављање извршења трансакције на захтев  

надлежног органа стране државе 

Члан 82. 
Управа може, под условима одређеним овим законом и под условом узајамности, издати 

писмени налог којим се привремено обуставља извршење трансакције и на основу писменог и 
образложеног захтева државног органа стране државе надлежног за спречавање и откривање прања 
новца и финансирања тероризма. 

На привремено обустављање извршења трансакције из става 1. овог члана сходно се примењују 
одредбе члана 75. овог закона. 

Управа може да одбије извршење захтева из става 1. овог члана ако би достављање тих података 
угрозило или могло да угрози ток кривичног поступка у Републици Србији, о чему писменим путем 
обавештава надлежни орган стране државе који је тај захтев доставио наводећи разлоге одбијања. 

Захтев надлежном органу стране државе за привремено  

обустављање извршења трансакције 

Члан 83. 
Управа може да тражи од органа стране државе надлежног за спречавање и откривање прања 

новца и финансирања тероризма да привремено обустави извршење трансакције ако у вези са том 
трансакцијом или лицем које врши ту трансакцију постоји основана сумња да се ради о прању новца 
или финансирању тероризма. 

4. Спречавање прања новца и финансирања тероризма 

Члан 84. 
Управа обавља послове спречавања прања новца и финансирања тероризма, и то: 

1) прати извршавање одредаба овог закона и предузима радње и мере из своје надлежности ради 
отклањања уочених неправилности; 

2) учествује у изради полазних основа за унапређење законског оквира у области спречавања и 
откривања прања новца и финансирања тероризма; 

3) учествује у изради листе индикатора за препознавање трансакција или лица за које постоје 
основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма; 



4) припрема и даје мишљења о примени овог закона и прописа донетих на основу овог закона, у 
сарадњи са надзорним органима; 

5) припрема и даје препоруке у циљу јединствене примене овог закона и прописа донетих на 
основу овог закона код обвезника; 

6) планира и спроводи обуку запослених у Управи и сарађује код стручног образовања, 
оспособљавања и усавршавања запослених код обвезника у вези са применом прописа из области 
спречавања прања новца и финансирања тероризма; 

7) иницира закључивање споразума о сарадњи са надлежним државним органима, надлежним 
органима страних држава и међународним организацијама; 

8) закључује споразум о сарадњи са државним органима који обављају послове државне управе 
у области грађевинарства, као и другим областима које су изложене ризицима од прања новца и 
финансирања тероризма, и са којима заједнички израђује смернице и препоруке у вези са 
спречавањем и откривањем прања новца и финансирања тероризма за правна лица и предузетнике 
који обављају делатност у овим областима; 

9) учествује у међународној сарадњи у области откривања и спречавања прања новца и 
финансирања тероризма; 

10) објављује статистичке податке у вези са прањем новца и финансирањем тероризма; 

11) обавештава јавност о појавним облицима прања новца и финансирања тероризма; 

12) врши друге послове у складу са законом. 

5. Остале обавезе 

Извештавање о раду 

Члан 85. 
Управа подноси извештај о раду Влади најкасније до 31. марта текуће године за претходну 

годину. 

Извештај из става 1. овог члана обавезно садржи статистичке податке, податке о појавним 
облицима прања новца или финансирања тероризма, трендове у прању новца или финансирању 
тероризма, као и податке о активностима Управе. 

VIII. КОНТРОЛА ПРЕНОСА ФИЗИЧКИ ПРЕНОСИВИХ  
СРЕДСТАВА ПЛАЋАЊА ПРЕКО ДРЖАВНЕ ГРАНИЦЕ 

Пријава преноса физички преносивих средстава плаћања 

Члан 86. 
Свако физичко лице које прелази државну границу и при том преноси физички преносива 

средства плаћања у износу од 10.000 евра или више у динарима или страној валути, дужно је да то 
пријави надлежном царинском органу. 

Пријава из става 1. овог члана садржи податке из члана 100. став 1. овог закона. 

Министар прописује облик и садржину обрасца пријаве, начин подношења и попуњавања 
пријаве, као и начин обавештавања о овој обавези физичких лица која прелазе државну границу. 

Царинска контрола 

Члан 87. 



Надлежни царински орган, у вршењу царинске контроле у складу са законом, контролише 
испуњавање обавезе из члана 86. овог закона. 

Надлежни царински орган контролише да ли се физички преносива средства плаћања налазе у 
поштанској пошиљци или пошиљци робе (карго). 

Основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма 

Члан 88. 
Ако надлежни царински орган установи да физичко лице преноси преко државне границе 

физички преносива средства плаћања у износу нижем од износа из члана 86. став 1. овог закона, или 
та средства буду пронађена у поштанској пошиљци или пошиљци робе (карго), а постоје основи 
сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма, дужан је да прикупи податке из члана 
100. став 2. овог закона. 

Надлежни царински орган привремено задржава физички преносива средства плаћања која нису 
пријављена и депонује их на рачун надлежног органа за вођење прекршајног поступка који се води 
код Народне банке Србије. Надлежни царински орган привремено задржава та средства и када оцени 
да постоји основана сумња да су та средства, без обзира на њихов износ, у вези са прањем новца или 
финансирањем тероризма. О одузетим физички преносивим средствима плаћања издаје се потврда. 

Достављање података Управи 

Члан 89. 
Надлежни царински орган дужан је да Управи достави податке из члана 100. став 1. овог закона 

о сваком пријављеном или непријављеном преносу физички преносивих средстава плаћања преко 
државне границе у року од три дана од дана тог преноса, а у случају да постоје основи сумње да се 
ради о прању новца или финансирању тероризма дужан је да наведе и разлоге за сумњу. 

Надлежни царински орган дужан је да Управи достави податке из члана 100. став 2. овог закона 
у року из става 1. овог члана у случају преноса физички преносивих средстава плаћања преко 
државне границе у износу нижем од износа из члана 86. став 1. овог члана ако постоје основи сумње 
да се ради о прању новца или финансирању тероризма. 

IX. ЗАШТИТА И ЧУВАЊЕ ПОДАТАКА И ВОЂЕЊЕ  
ЕВИДЕНЦИЈА 

1. Заштита података 

Забрана дојављивања 

Члан 90. 
Обвезник, односно његови запослени, укључујући и чланове управног, надзорног и другог 

органа управљања, као и друга лица којима су доступни подаци из члана 99. овог закона, не смеју 
странци или трећем лицу открити: 

1) да су достављени или су у поступку достављања Управи подаци, информације и 
документација о странци или о трансакцији за које постоји сумња да се ради о прању новца или 
финансирању тероризма; 

2) да је Управа, на основу чл. 75. и 82. овог закона, издала налог за привремено обустављање 
извршења трансакције; 

3) да је Управа, на основу члана 76. овог закона, издала налог за праћење финансијског 
пословања странке; 



4) да је против странке или трећег лица покренут или би могао бити покренут поступак у вези са 
прањем новца или финансирањем тероризма. 

Забрана из става 1. овог члана не односи се на случајеве: 

1) када су подаци, информације и документација које у складу са овим законом прикупља и води 
обвезник потребни за утврђивање чињеница у кривичном поступку и ако те податке тражи надлежни 
суд у складу са законом; 

2) ако податке из тачке 1. овог става тражи орган из члана 104. овог закона у поступку надзора 
над применом одредаба овог закона; 

3) ако предузеће за ревизију, овлашћени ревизор, правно или физичко лице које пружа 
рачуноводствене услуге или услуге пореског саветовања покуша да одврати странку од незаконите 
делатности; 

4) када обвезник поступа у складу са чланом 48. став 2. овог закона; 

5) код размене информација између два или више обвезника у случајевима који се односе на 
исту странку и исту трансакцију, под условом да су то обвезници из Републике Србије или треће 
државе која прописује обавезе у вези са спречавањем прања новца и финансирања тероризма које су 
еквивалентне обавезама прописаним овим законом, да се баве истом делатношћу, као и да подлежу 
обавезама чувања професионалне тајне и података о личности. 

Тајност података 

Члан 91. 
Подаци, информације и документација које Управа прикупи у складу са овим законом 

представљају тајне податке у смислу закона који уређује одређивање и заштиту тајних података. 

Достављање података, информација и документације из става 1. овог члана надлежним 
државним органима и страним државним органима надлежним за спречавање и откривање прања 
новца и финансирања тероризма врши се у складу са одредбама закона који уређује одређивање и 
заштиту тајних података и прописима донесеним на основу овог закона. 

Када обвезник доставља податке, информације и документацију Управи, кореспондентској 
банци у складу са чланом 36. овог закона, у складу са чл. 11–15. овог закона, и трећем лицу у складу 
са чл. 30–32. овог закона, не сматра се да су повредили обавезу чувања пословне, банкарске или 
професионалне тајне. 

Обвезник је дужан да примењује одредбе овог закона без обзира на обавезу чувања 
професионалне тајне. 

Искључење од одговорности 

Члан 92. 
Обвезник, односно његови запослени нису одговорни за штету, осим ако се докаже да је штета 

проузрокована намерно или крајњом непажњом, учињену странкама и трећим лицима ако, у складу 
са овим законом: 

1) прибављају и обрађују податке, информације и документацију о странкама; 

2) доставе Управи податке, информације и документацију о својим странкама; 

3) изврше налог Управе за привремено обустављање извршења трансакције или за праћење 
финансијског пословања странке; 

4) привремено обуставе извршење трансакције у складу са одредбом члана 75. став 8. овог 
закона. 



Обвезник односно његови запослени не одговарају дисциплински или кривично за кршење 
обавезе чувања пословне, банкарске и професионалне тајне ако: 

1) податке, информације и документацију доставе Управи у складу са овим законом; 

2) обрађују податке, информације и документацију у циљу провере странака и трансакција за 
које постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма. 

Заштита интегритета овлашћеног лица и запослених 

Члан 93. 
Обвезник је дужан да предузме неопходне мере како би заштитио овлашћено лице и запослене 

који спроводе одредбе овог закона од насилних радњи усмерених на њихов физички и психички 
интегритет. 

Коришћење података, информација и документације 

Члан 94. 
Управа, други надлежни државни орган или ималац јавних овлашћења, обвезник и њихови 

запослени могу податке, информације и документацију прибављену на основу овог закона користити 
само за намене одређене законом. 

2. Чување података 

Рок за чување података код обвезника 

Члан 95. 
Обвезник је дужан да податке и документацију у вези са странком, успостављеним пословним 

односом са странком, извршеном анализом ризика и извршеном трансакцијом, прибављене у складу 
са овим законом, чува најмање десет година од дана окончања пословног односа, извршене 
трансакције, односно од последњег приступа сефу или уласка у играчницу. 

Обвезник је дужан да податке и документацију о овлашћеном лицу, заменику овлашћеног лица, 
стручном оспособљавању запослених и извршеним унутрашњим контролама чува најмање пет 
година од дана престанка дужности овлашћеног лица, извршеног стручног оспособљавања или 
извршене унутрашње контроле. 

Рок за чување података код надлежног царинског органа 

Члан 96. 
Надлежни царински орган дужан је да податке прикупљене у складу са овим законом чува 

најмање десет година од дана њиховог прибављања. 

Рок за чување података код Управе 

Члан 97. 
Управа је дужна да податке из евиденција које води у складу са овим законом чува најмање 

десет година од дана њиховог добијања. 

3. Евиденције 

Вођење евиденција 



Члан 98. 
Обвезник води евиденцију података: 

1) о странкама, као и пословним односима и трансакцијама из члана 8. овог закона; 

2) достављених Управи у складу са чланом 47. овог закона. 

Надлежни царински орган води евиденције о: 

1) пријављеним и непријављеним преносима физички преносивих средстава плаћања у износу 
од 10.000 евра или више у динарима или страној валути преко државне границе; 

2) преносима или покушајима преноса физички преносивих средстава плаћања у износу нижем 
од 10.000 евра у динарима или страној валути преко државне границе ако постоје основи сумње да се 
ради о прању новца или финансирању тероризма. 

Садржина евиденција које води обвезник 

Члан 99. 
Евиденција података о странкама, пословним односима и трансакцијама из члана 98. став 1. 

тачка 1) овог закона садржи: 

1) пословно име и правну форму, адресу, седиште, матични број и порески идентификациони 
број (у даљем тексту: ПИБ) правног лица или предузетника које успоставља пословни однос или 
врши трансакцију, односно за које се успоставља пословни однос или врши трансакција; 

2) име и презиме, датум и место рођења, пребивалиште или боравиште, ЈМБГ заступника, 
пуномоћника или прокуристе који у име и за рачун странке – правног лица, лица страног права, 
предузетника, траста или лица грађанског права успоставља пословни однос или врши трансакцију, 
као и врсту и број личног документа, датум и место издавања; 

3) име и презиме, датум и место рођења, пребивалиште или боравиште и ЈМБГ физичког лица, 
његовог законског заступника и пуномоћника, као и предузетника који успоставља пословни однос 
или врши трансакцију, односно за које се успоставља пословни однос или врши трансакција, као и 
врсту и број личног документа, назив издаваоца, датум и место издавања; 

4) име и презиме, датум и место рођења и пребивалиште или боравиште физичког лица које 
улази у играчницу или приступа сефу; 

5) сврху и намену пословног односа, као и информацију о делатности и пословним 
активностима странке; 

6) датум успостављања пословног односа, односно датум и време уласка у играчницу или 
приступа сефу; 

7) датум и време извршења трансакције; 

8) износ трансакције и валуту у којој је трансакција извршена; 

9) намену трансакције, као и име и презиме и пребивалиште, односно пословно име и седиште 
лица коме је трансакција намењена; 

10) начин вршења трансакције; 

11) податке и информације о пореклу имовине која је предмет или која ће бити предмет 
пословног односа или трансакције; 

12) информацију о постојању разлога за сумњу да се ради о прању новца или финансирању 
тероризма; 

13) име, презиме, датум и место рођења и пребивалиште или боравиште стварног власника 
странке; 



14) назив лица грађанског права. 

Евиденција података достављених Управи у складу са чланом 47. овог закона садржи податке из 
става 1. овог члана. 

Садржина евиденција које води надлежни царински орган 

Члан 100. 
Евиденција о пријављеним и непријављеним преносима физички преносивих средстава плаћања 

у износу од 10.000 евра или више у динарима или страној валути преко државне границе садржи: 

1) име и презиме, пребивалиште, датум и место рођења и држављанство лица које преноси та 
средства, као и број пасоша, датум и место издавања; 

2) пословно име, адресу и седиште правног лица, односно име, презиме, пребивалиште или 
боравиште, датум и место рођења и држављанство власника тих средстава, односно лица за које се 
врши пренос тих средстава преко државне границе, као и број пасоша, датум и место издавања; 

3) пословно име, адресу и седиште правног лица, односно име, презиме, пребивалиште или 
боравиште, датум и место рођења и држављанство примаоца тих средстава; 

4) врсту физички преносивих средстава плаћања; 

5) износ и валуту физички преносивих средстава плаћања која се преносе; 

6) порекло физички преносивих средстава плаћања која се преносе; 

7) намену за коју ће та средства бити употребљена; 

8) место, датум и време преласка државне границе; 

9) превозно средство које се користи за пренос тих средстава; 

10) маршруту (земља поласка и датум поласка, земља транзита, земља доласка и датум доласка), 
транспортно предузеће и референтни број (нпр. број лета); 

11) податак о томе да ли су физички преносива средства плаћања пријављена или нису. 

Евиденција о преносу физички преносивих средстава плаћања преко државне границе у износу 
нижем од 10.000 евра у динарима или страној валути ако постоје основи сумње да се ради о прању 
новца или финансирању тероризма садржи: 

1) име, презиме, пребивалиште, датум и место рођења и држављанство лица које пријави или не 
пријави пренос тих средства; 

2) пословно име и седиште правног лица, односно име, презиме, пребивалиште и држављанство 
власника тих средстава, односно лица за које се врши пренос тих средстава преко државне границе; 

3) пословно име, адресу и седиште правног лица, односно име, презиме, пребивалиште или 
боравиште, датум и место рођења и држављанство примаоца тих средстава; 

4) врсту физички преносивих средстава плаћања; 

5) износ и валута физички преносивих средстава плаћања која се преносе; 

6) порекло физички преносивих средстава плаћања која се преносе; 

7) намену за коју ће та средства бити употребљена; 

8) место, датум и време преласка државне границе; 

9) превозно средство које се користи за пренос тих средстава; 

10) информацију о постојању разлога за сумњу да се ради о прању новца или финансирању 
тероризма. 



Садржина евиденција које води Управа 

Члан 101. 
Евиденција налога за привремено обустављање извршења трансакције садржи: 

1) пословно име обвезника коме је издат налог; 

2) датум и време издавања налога; 

3) износ и валуту трансакције чије извршење је привремено обустављено; 

4) име и презиме, пребивалиште или боравиште, датум и место рођења и ЈМБГ физичког лица 
које тражи извршење трансакције чије извршење је привремено обустављено; 

5) име и презиме, пребивалиште или боравиште, датум и место рођења и ЈМБГ физичког лица, 
односно пословно име, адресу и седиште правног лица које је прималац средстава, или податке о 
рачуну на који се средства трансферишу; 

6) податке о државном органу који је обавештен о привременом обустављању извршења 
трансакције. 

Евиденција издатих налога за праћење финансијског пословања странке садржи: 

1) пословно име обвезника коме је издат налог; 

2) датум и време издавања налога; 

3) име и презиме, пребивалиште или боравиште, датум и место рођења и ЈМБГ физичког лица 
односно, пословно име, адресу и седиште правног лица у односу на које је издат налог. 

Евиденција о иницијативама из члана 77. овог закона садржи: 

1) име и презиме, пребивалиште или боравиште и ЈМБГ физичког лица, односно пословно име, 
седиште, матични број и ПИБ правног лица за које постоје основи сумње да се ради о прању новца 
или финансирању тероризма; 

2) податке о трансакцији за коју постоје основи сумње да се ради о прању новца или 
финансирању тероризма (износ трансакције, валута, датум, односно период извршења трансакције); 

3) информацију о постојању разлога за сумњу да се ради о прању новца или финансирању 
тероризма. 

Евиденција података прослеђених надлежним државним органима у складу са чланом 78. овог 
закона садржи: 

1) име и презиме, датум и место рођења, пребивалиште или боравиште и ЈМБГ физичког лица, 
односно пословно име, седиште, матични број и ПИБ правног лица у вези са којима је Управа 
надлежном државном органу доставила податке, информације и документацију; 

2) податке о трансакцији за коју постоје основи сумње да се ради о прању новца или 
финансирању тероризма (износ трансакције, валута, датум, односно време извршења трансакције); 

3) информацију о постојању разлога за сумњу да се ради о прању новца или финансирању 
тероризма; 

4) податке о органу коме су ти подаци достављени. 

Евиденција података примљених и достављених у складу са чл. 80. и 81. овог закона садржи: 

1) назив државе или органа којима Управа доставља или тражи податке, информације и 
документацију; 

2) податке о трансакцијама или лицима о којима Управа доставља или тражи податке из става 1. 
овог члана. 



Садржина евиденција које водe надлежни државни органи 

Члан 102. 
Евиденција података о прекршајима, привредним преступима и кривичним делима из члана 71. 

ст. 4–7. овог закона садржи: 

1) датум подношења пријаве, подизања оптужнице, односно покретања поступка; 

2) име, презиме, датум и место рођења односно пословно име и седиште пријављеног или 
оптуженог лица, односно лица против кога је покренут поступак; 

3) правну квалификацију дела и место, време и начин извршења радње дела; 

4) правну квалификацију претходног дела и место, време и начин извршења радње тог дела; 

5) врсту и висину привремено или трајно одузете имовинске користи која је прибављена 
кривичним делом, привредним преступом, односно прекршајем; 

6) врсту и висину казне; 

7) последњу одлуку донету у поступку у тренутку извештавања; 

8) податке о примљеним и послатим замолницама у вези са кривичним делима прања новца и 
финансирања тероризма или претходним делима; 

9) податке о примљеним и послатим захтевима за привремено или трајно одузимање 
противправне имовинске користи без обзира на врсту кривичног дела, привредног преступа, односно 
прекршаја; 

10) податке о примљеним и послатим захтевима за екстрадицију у вези са кривичним делима 
прања новца и финансирања тероризма. 

Евиденција о прекршајима и изреченим мерама у вршењу надзора из члана 104. овог закона 
садржи: 

1) име, презиме, датум и место рођења, пребивалиште или боравиште, држављанство и ЈМБГ 
физичког лица, а за одговорно и овлашћено лице у правном лицу и радно место и послове које врши; 

2) пословно име, адресу, седиште, матични број и ПИБ правног лица; 

3) опис прекршаја, односно недостатака; 

4) податке о изреченим мерама. 

Евиденција о обавештењима из члана 112. овог закона садржи: 

1) име и презиме, датум и место рођења, пребивалиште или боравиште и ЈМБГ физичког лица, 
односно пословно име, седиште, матични број и ПИБ правног лица на које се односе чињенице које 
су у вези или које би могле да буду у вези са прањем новца или финансирањем тероризма; 

2) податке о трансакцији на коју се односе чињенице које су у вези или које би могле да буду у 
вези са прањем новца или финансирањем тероризма (износ трансакције, валута, датум, односно 
време извршења трансакције); 

3) опис чињеница које су у вези или које би могле да буду у вези са прањем новца или 
финансирањем тероризма. 

Садржина евиденција које води адвокат 

Члан 103. 
Евиденција података о странкама, пословним односима и трансакцијама које води адвокат на 

основу члана 62. овог закона садржи: 



1) име и презиме, датум и место рођења, пребивалиште или боравиште, ЈМБГ, врсту, број, место 
и датум издавања личног документа физичког лица и предузетника, односно пословно име, адресу, 
седиште, матични број и ПИБ правног лица и предузетника за које адвокат врши услуге; 

2) име и презиме, датум и место рођења, пребивалиште или боравиште, ЈМБГ, врсту, број, место 
и датум издавања личног документа заступника правног лица или законског заступника или 
пуномоћника физичког лица који у име и за рачун тог правног или физичког лица успоставља 
пословни однос или врши трансакцију; 

3) име, презиме, датум и место рођења и пребивалиште или боравиште стварног власника 
правног лица за које адвокат врши услугу; 

4) сврху и намену пословног односа, као и информацију о делатности странке; 

5) датум успостављања пословног односа; 

6) датум вршења трансакције; 

7) износ трансакције и валуту у којој је трансакција извршена; 

8) намену трансакције, као и име и презиме и пребивалиште, односно пословно име и седиште 
лица коме је трансакција намењена; 

9) начин вршења трансакције; 

10) податке и информације о пореклу имовине која је предмет или која ће бити предмет 
пословног односа или трансакције; 

11) име и презиме, датум и место рођења, пребивалиште или боравиште и ЈМБГ физичког лица 
и предузетника, односно пословно име, адресу и седиште, матични број и ПИБ правног лица и 
предузетника за које постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма; 

12) податке о трансакцији у вези са којом постоје основи сумње да се ради о прању новца или 
финансирању тероризма (износ и валута у којој се трансакција врши, датум и време вршења 
трансакције); 

13) информацију о постојању разлога за сумњу да се ради о прању новца или финансирању 
тероризма. 

X. НАДЗОР 

1. Органи надлежни за вршење надзора 

Органи надлежни за вршење надзора и њихова овлашћења 

Члан 104. 
Надзор над применом овог закона од стране обвезника, адвоката и јавних бележника дужни су 

да врше: 

1) Управа; 

2) Народна банка Србије; 

3) Комисија за хартије од вредности; 

4) државни орган надлежан за инспекцијски надзор у области девизних и мењачких послова и 
игара на срећу; 

5) министарство надлежно за инспекцијски надзор у области трговине; 

6) Адвокатска комора Србије; 

7) министарство надлежно за послове поштанског саобраћаја; 



8) Јавнобележничка комора. 

Ако орган из става 1. овог члана у вршењу надзора, утврди постојање неправилности или 
незаконитости у примени овог закона, дужан је да предузме једну од следећих мера: 

1) захтева отклањање неправилности и недостатака у року који сам одреди; 

2) поднесе захтев надлежном органу за покретање одговарајућег поступка; 

3) предузме друге мере и радње за које је законом овлашћен. 

Орган из става 1. овог члана, уколико на основу закона даје дозволе за рад обвезника, може 
привремено или трајно да забрани обављање делатности обвезника у нарочито оправданим 
случајевима. 

Орган из става 1. овог члана приликом вршења надзора спроводи приступ заснован на процени 
ризика. У вршењу надзора орган из става 1. овог члана је дужан да: 

1) има јасну слику о ризицима од прања новца и финансирања тероризма у Републици Србији; 

2) има директан и индиректан приступ свим релевантним информацијама о специфичним 
домаћим и међународним ризицима везаним за странке и услуге обвезника; 

3) прилагођава динамику надзора и мере предузете у надзору са ризиком од прања новца и 
финансирања тероризма код обвезника, као и са процењеним ризиком у Републици Србији. 

Процењени ризик од прања новца и финансирања тероризма код обвезника из става 4. овог 
члана, укључујући и ризик од непримењивања радњи и мера на основу овог закона, орган из става 1. 
овог члана преиспитује периодично, као и када код обвезника дође до значајне промене управљачке 
или организационе структуре или начина рада обвезника. 

Надлежност Управе у надзору 

Члан 105. 
Управа врши посредан и непосредан надзор над применом овог закона код обвезника из члана 4. 

став 1. тач. 9), 13) и 14) овог закона. 

Приликом вршења надзора запослени у Управи који се баве пословима надзора се легитимишу 
службеном легитимацијом и значком. 

Посредан надзор спроводи се контролом документације коју обвезници достављају Управи на 
њен захтев, одмах, а најкасније у року од 15 дана од дана достављања захтева. 

Непосредан надзор покреће се и води по службеној дужности, а спроводи се увидом у пословне 
књиге и другу документацију обвезника, који врше запослени у Управи. 

Ради обављања надзора, Управа сачињава контролне листе, које објављује на званичној 
интернет страници Управе. Садржај контролних листи се преиспитује најмање два пута годишње. 

На поступак непосредног надзора сходно се примењује закон којим се уређује инспекцијски 
надзор. 

Посредан надзор 

Члан 106. 
Обвезник је дужан да Управи достави податке, информације и документацију који су неопходни 

за вршење надзора одмах, а најкасније у року од 15 дана од дана достављања захтева. 

У циљу обављања послова из става 1. овог члана може се донети закључак. 

Против закључка из става 2. овог члана није дозвољена жалба. 



Непосредан надзор 

Члан 107. 
Непосредан надзор се спроводи на основу плана надзора, који се сачињава на годишњем нивоу. 

План надзора се означава степеном тајности. 

Директор Управе или лице које он одреди, на основу годишњег плана надзора, издаје писмени 
налог. Надзор почиње уручењем налога за надзор надзираном субјекту, односно лицу које је 
присутно. 

Ако надзирани субјект, односно присутно лице одбија уручење налога, сматра се да надзор 
почиње показивањем налога и предочавањем његове садржине надзираном субјекту, односно 
присутном лицу. 

Када у складу са законом налог није издат, надзор почиње предузимањем прве радње запосленог 
у Управи са тим циљем. 

Запослени у Управи може о свом доласку обавестити обвезника. 

Запослени у Управи је дужан да о извршеном непосредном надзору сачини записник, у року од 
15 дана од дана завршетка надзора и достави га обвезнику. Записник садржи налаз и предложене, 
односно наложене мере. 

Обвезник може да достави Управи примедбе на записник из става 6. овог члана у року од 15 
дана од дана достављања записника. 

Ако запослени у Управи утврди да су примедбе на записник основане, сачињава допуну 
записника. 

Допуна записника доставља се обвезнику, који има право да у року од осам дана од дана 
достављања допуне записника достави Управи своје примедбе. 

Закључак 

Члан 108. 
Запослени у Управи, у случају када обвезник онемогући вршење непосредног надзора доноси 

закључак којим се обвезнику налаже да омогући вршење надзора одмах, а најкасније у року од три 
дана од дана пријема закључка. 

Под онемогућавањем вршења непосредног надзора подразумева се: 

1) онемогућавање увида у документацију; 

2) достављање намерно или грубом непажњом нетачних података; 

3) необезбеђивање запосленом у Управи услова за вршење непосредног надзора; 

4) недостављање у одређеном року тражених података и документације, којом је обвезник 
дужан да располаже. 

Надлежност Народне банке Србије у надзору 

Члан 109. 
Надзор над применом овог закона од стране обвезника из члана 4. став 1. тачка 1) овог закона 

врши Народна банка Србије у складу са законом којим се уређује пословање банака. 

Надзор над применом овог закона од стране обвезника из члана 4. став 1. тачка 4) овог закона 
врши Народна банка Србије у складу са законом којим се уређује пословање друштава за управљање 
добровољним пензијским фондовима. 



Надзор над применом овог закона од стране обвезника из члана 4. став 1. тачка 5) овог закона 
врши Народна банка Србије у складу са законом којим се уређује делатност финансијског лизинга. 

Надзор над применом овог закона од стране обвезника из члана 4. став 1. тачка 6) овог закона 
врши Народна банка Србије у складу са законом којим се уређује делатност осигурања. 

Надзор над применом овог закона од стране обвезника из члана 4. став 1. тач. 10), 11) и 16) овог 
закона врши Народна банка Србије у складу са законом којим се уређује пружање платних услуга. 

Надзор над применом овог закона од стране обвезника из члана 4. став 1. тачка 17) овог закона 
врши Народна банка Србије сходном применом одредаба закона којим се уређује пружање платних 
услуга које се односе на надзор над платним институцијама, укључујући и предузимање мера према 
том обвезнику које се могу предузети према платним институцијама у складу с тим законом. 

Ако обвезник из члана 4. став 1. тачка 17) овог закона не поступи у складу с мерама које су му 
изречене у складу са ставом 6. овог члана, Народна банка Србије може донети решење којим се 
изриче мера забране обављања делатности, а ако је то оправдано код привредних друштава и решење 
којим утврђује да су испуњени услови за покретање поступка принудне ликвидације над тим 
друштвом. 

Народна банка Србије доставља решења из става 7. овог члана организацији надлежној за 
вођење регистра привредних субјеката ради уписа одговарајуће промене података, односно ради 
спровођења поступка принудне ликвидације, и/или брисања субјекта из тог регистра. 

Остали органи надлежни за вршење надзора 

Члан 110. 
Комисија за хартије од вредности врши надзор над применом овог закона од стране обвезника 

из члана 4. став 1. тачка 1) овог закона, када се ради о кастоди и пословима овлашћене банке, и члана 
4. став 1. тач. 3) и 7) овог закона, у складу са законом којим се уређује тржиште капитала, законом 
којим се уређује преузимање акционарских друштава и законом којим се регулише пословање 
инвестиционих фондова. 

Државни орган надлежан за инспекцијски надзор у области девизних и мењачких послова и 
игара на срећу врши надзор над применом овог закона од стране обвезника из члана 4. став 1. тач. 2), 
8) и 15) овог закона, у складу са законом којим се уређује инспекцијски надзор. 

Министарство надлежно за инспекцијски надзор у области трговине врши надзор над применом 
овог закона од стране обвезника из члана 4. став 1. тачка 12) овог закона, у складу са законом којим 
се уређује инспекцијски надзор. 

Адвокатска комора Србије врши надзор над применом овог закона од стране адвоката. 

Mинистарство надлежно за инспекцијски надзор у области трговине врши надзор над применом 
одредбе члана 46. овог закона. 

Министарство надлежно за послове поштанског саобраћаја врши надзор над применом овог 
закона од стране обвезника из члана 4. став 1. тачка 16) овог закона. 

Јавнобележничка комора врши надзор над применом овог закона од стране јавних бележника. 

Органи надлежни за вршење надзора дужни су да један другом на захтев доставе све податке и 
информације потребне за вршење надзора над применом овог закона. 

2. Обавештавање Управе у вези са надзором 

Обавештавање о предузетим мерама у надзору 

Члан 111. 



Органи из члана 104. овог закона дужни су да о предузетим мерама у извршеном надзору, о 
утврђеним неправилностима и незаконитостима, као и о другим значајним чињеницама у вези са 
надзором одмах, у писменој форми, обавесте Управу, као и да доставе примерак донетог акта. 

Обавештење из става 1. овог члана садржи податке из члана 102. став 2. овог закона. 

Орган који је утврдио неправилности и незаконитости о томе обавештава и друге органе из 
члана 104. ако су од значаја за њихов рад. 

Обавештавање о чињеницама које су у вези са прањем новца и финансирањем тероризма 

Члан 112. 
Органи надлежни за вршење надзора дужни су да у писменој форми обавесте Управу, ако у 

вршењу послова из свог делокруга утврде, односно открију чињенице које су или које би могле да 
буду у вези са прањем новца или финансирањем тероризма. 

Податке, информације и документацију у вези са трансакцијама или лицима за које постоје 
основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма орган из става 1. овог члана, у 
сарадњи са Управом може да достави органу стране државе који обавља сродне послове, на његов 
писмени и образложени захтев или на своју иницијативу. 

Орган из става 1. овог члана може да одреди услове и ограничења под којима орган стране 
државе може користити податке, информације и документацију из става 2. овог члана. 

Пријављивање кршења одредаба овог закона 

Члан 113. 
Орган из члана 104. овог закона је дужан да успостави механизам којим се подстиче 

пријављивање том органу кршења одредаба овог закона од стране обвезника, односно запослених у 
обвезнику. 

Механизам из става 1. овог члана укључује најмање следеће: 

1) поступак за примање пријава о кршењу одредаба овог закона и предузимање активности у 
вези с тим пријавама; 

2) одговарајућу заштиту запосленог код обвезника који пријави кршење одредаба овог закона; 

3) одговарајућу заштиту запосленог које је пријављено за кршење одредаба овог закона; 

4) заштиту личних података запосленог који пријави кршење одредаба овог закона и запосленог 
које је пријављено за кршење одредаба овог закона; 

5) правила која обезбеђују поверљивост у односу на запосленог који пријави кршење одредаба 
овог закона, осим ако је то неопходно у циљу истраге или судског поступка. 

Обвезник је дужан да интерним актом пропише процедуре за интерно пријављивање за кршење 
одредаба овог закона кроз посебан и анониман канал комуникације, а у складу са величином 
обвезника и природом његовог пословања. 

3. Доношење препорука и смерница 

Члан 114. 
Орган из члана 104. овог закона може, самостално или у сарадњи са другим органима, да донесе 

препоруке, односно смернице за примену одредаба овог закона. 

XI. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 



Члан 115. 
Народна банка Србије изриче мере и казне обвезнику из члана 4. став 1. тачка 1) овог закона у 

складу са законом којим се уређује пословање банака. 

Народна банка Србије изриче мере и казне обвезнику из члана 4. став 1. тачка 4) овог закона у 
складу са законом којим се уређује пословање друштава за управљање добровољним пензијским 
фондовима. 

Народна банка Србије изриче мере и казне обвезнику из члана 4. став 1. тачка 5) овог закона у 
складу са законом којим се уређује делатност финансијског лизинга. 

Народна банка Србије изриче мере и казне обвезнику из члана 4. став 1. тачка 6) овог закона у 
складу са законом којим се уређује делатност осигурања. 

Народна банка Србије изриче мере и казне обвезнику из члана 4. став 1. тач. 10), 11) и 16) овог 
закона у складу са законом којим се уређује пружање платних услуга. 

Члан 116. 
На кршење одредаба овог закона од стране обвезника из члана 4. став 1. тачка 1) овог закона 

када се ради о кастоди и пословима овлашћене банке, члана 4. став 1. тач. 2), 3), 7)–9) и 12–17) овог 
закона и члана 4. ст. 2. и 3. овог закона, изричу се казне прописане чл. 117–120. овог закона. 

Привредни преступи 

Члан 117. 
Новчаном казном у износу од 1.000.000 до 3.000.000 динара казниће се за привредни преступ 

правно лице ако: 

1) не утврди идентитет стварног власника странке (члан 25. став 1.); 

2) не обавести Управу о случајевима када у вези са трансакцијом или странком постоје основи 
сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма, или када странка тражи савет у вези са 
прањем новца или финансирањем тероризма, односно не обавести је у прописаним роковима и на 
прописани начин (члан 47. ст. 2–6.); 

3) не обезбеди овлашћеном лицу услове за вршење послова у складу са овим законом (члан 52. 
ст. 1. и 2.); 

4) не достави Управи, на њен захтев, тражене податке, информације и документацију, односно 
не достави их у прописаним роковима и на прописан начин (члан 73.); 

5) привремено не обустави извршење трансакције на основу налога Управе или се за време за 
које је извршење трансакције привремено обустављено не придржава налога Управе који се односе 
на ту трансакцију или на лице које врши ту трансакцију (члан 75.); 

6) не поступи по налогу Управе да прати финансијско пословање странке, не обавештава Управу 
о свим трансакцијама и пословима које та странка врши, односно не обавештава је у прописаним 
роковима (члан 76.); 

7) обвезник, односно његови запослени, укључујући и чланове управног, надзорног и другог 
органа управљања прекрше забрану дојављивања (члан 90.); 

8) податке и документацију прибављену у складу са овим законом не чува најмање 10 година од 
дана окончања пословног односа, извршене трансакције, односно од последњег приступа сефу или 
уласка у играчницу (члан 95.); 

Новчаном казном у износу од 50.000 до 200.000 динара казниће се за привредни преступ и 
одговорно лице у правном лицу. 



Члан 118. 
Новчаном казном у износу од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за привредни преступ 

правно лице ако: 

1) не изради анализу ризика од прања новца и финансирања тероризма (члан 6.); 

2) успостави пословни однос са странком, а да претходно није извршило прописане радње и 
мере, односно ако је пословни однос успостављен, не раскине га (чл. 7. и 9.); 

3) изврши трансакцију а да претходно није извршило прописане мере (чл. 7. и 10.); 

4) не прикупи податке о платиоцу и примаоцу плаћања и не укључи их у образац или поруку 
који прате пренос новчаних средстава током целог пута кроз ланац плаћања (члан 11. став 1.); 

5) не провери тачност прикупљених података, на начин прописан у чл. 17–23. овог закона, пре 
преноса новчаних средстава (члан 11. ст. 6. и 8.); 

6) не провери да ли су подаци о платиоцу и примаоцу плаћања укључени у образац или поруку 
које прате пренос новчаних средстава (члан 12. став 1.); 

7) не сачини процедуре за проверу потпуности података из чл. 11. до 15. овог закона (члан 12. 
став 2.); 

8) не провери идентитет примаоца плаћања, осим ако идентитет није већ проверен у складу са 
чл. 17–23. овог закона (члан 12. став 3.); 

9) не сачини процедуре о поступању у случају да пренос новчаних средстава не садржи потпуне 
информације из члана 11. ст. 3–5. овог закона (члан 13. став 1.); 

10) не размотри да ли недостатак тачних и потпуних података из члана 11. ст. 3–5. закона 
представља основ сумње у прање новца или финансирање тероризма; или не сачини белешку, коју 
чува у складу са законом (члан 13. став 4.); 

11) не обезбеди да сви подаци о платиоцу и примаоцу плаћања буду сачувани у обрасцу или 
поруци која прати пренос новчаних средстава (члан 14. став 1.); 

12) не сачини, користећи приступ заснован на процени ризика, процедуре о поступању у случају 
да електронска порука којом се преносе новчана средства не садржи податке из члана 11. ст. 3–5. 
овог закона (члан 14. став 2.); 

13) не одбије пренос новчаних средстава, привремено не обустави пренос новчаних средстава и 
не затражи од платиочевог пружаоца платних услуга податке из члана 11. став 3–5. овог закона који 
недостају у електронској поруци којом се преносе новчана средства (члан 14. став 3.); 

14) не утврди и провери идентитет странке која је физичко лице, законског заступника те 
странке, пуномоћника странке која је физичко лице и не прибави све прописане податке или их не 
прибави на прописани начин (члан 17.); 

15) утврди и провери идентитет странке на основу квалификованог електронског сертификата 
супротно одредбама члана 18. овог закона (члан 18. став 1.); 

16) не утврди и провери идентитет странке која је предузетник (члан 19. став 1.); 

17) не утврди и провери идентитет странке која је правно лице (члан 20. став 1.); 

18) не утврди и провери идентитет заступника правног лица и лица страног права (члан 21. став 
1.); 

19) не утврди и провери идентитет прокуристе или пуномоћника правног лица, лица страног 
права и предузетника (члан 22.); 

20) не утврди и провери идентитет лица грађанског права, лица овлашћеног за заступање тог 
другог лица или не прибави све прописане податке (члан 23.); 



21) не утврди и провери идентитет странке у складу са чланом 24. овог закона (члан 24.); 

22) не прибави податке о стварном власнику на прописани начин (члан 25.); 

23) не провери идентитет стварног власника странке (члан 25. став 6.); 

24) не утврди идентитет корисника животног осигурања (члан 26.); 

25) не утврди да ли је корисник осигурања и стварни власник корисника осигурања функционер 
(члан 26. став 4.); 

26) не обавести највише руководство пре исплате осигуране суме и не изврши појачане радње и 
мере познавања и праћења странке (члан 26. став 6.); 

27) не прикупи податке и информације о пореклу имовине (члан 28.); 

28) повери вршење појединих радњи и мера познавања и праћења странке трећем лицу из 
државе коју су надлежне међународне институције означиле као државу која не примењује или не 
примењује на адекватан начин међународне стандарде у области спречавања прања новца и 
финансирања тероризма (члан 31. став 2.); 

29) успостави пословни однос са странком супротно одредбама члана 33. овог закона (члан 33.); 

30) не изврши појачане радње и мере познавања и праћења странке из чл. 35–41. овог закона у 
случајевима када, у складу са одредбама члана 6. овог закона, процени да због природе пословног 
односа, облика и начина вршења трансакције, пословног профила странке, односно других 
околности повезаних са странком постоји или би могао постојати висок степен ризика за прање 
новца или финансирање тероризма (члан 35. став 2.); 

31) код успостављања кореспондентског односа са банком или другом сличном институцијом, 
која има седиште у страној држави која није на листи држава које примењују међународне стандарде 
у области спречавања прања новца и финансирања тероризма који су на нивоу стандарда европске 
уније или виши, не прибави прописане податке, информације и документацију, односно не прибави 
их на прописани начин (члан 36. ст. 1. и 3.); 

32) у уговору на основу којег се успоставља кореспондентски однос, посебно не утврди и 
документује обавезе сваке уговорне стране у вези са спречавањем и откривањем прања новца и 
финансирања тероризма и ако тај уговор не чува у складу са законом (члан 36. став 5.); 

33) успостави кореспондентски однос са страном банком или другом сличном институцијом на 
основу којег та страна институција може користити рачун код обвезника за директно пословање са 
својим странкама (члан 36. став 6.); 

34) не утврди поступак по коме утврђује да ли је странка или стварни власник странке 
функционер (члан 38. став 1.); 

35) не изврши мере и радње прописане чланом 38. ст. 2. и 3. уколико је странка или стварни 
власник странке функционер (члан 38. ст. 2. и 3.); 

36) успостави пословни однос без физичког присуства странке а да претходно није извршило 
прописане додатне мере (члан 39.); 

37) не утврди поступак по коме утврђује да ли је странка или правно лице које се јавља у 
власничкој структури странке оф-шор правно лице (члан 40. став 1.); 

38) не предузме додатне мере ако је странка или стварни власник странке из оф-шор државе 
(члан 40.); 

39) не примени додатне мере када успоставља пословни однос или врши трансакције са 
странком из државе коју су надлежне међународне институције означиле као државу која не 
примењује или не примењује на адекватан начин међународне стандарде у области спречавања 
прања новца и финансирања тероризма (члан 41. став 1.); 



40) изврши поједностављене мере познавања и праћења странке супротно условима прописаним 
у члану 42. овог закона (члан 42.); 

41) отвори, изда или води анонимни рачун, штедну књижицу на шифру или доносиоца, односно 
врши друге услуге, које посредно или непосредно омогућавају прикривање идентитета странке (члан 
44.); 

42) успостави или настави кореспондентски однос са банком која послује или би могла 
пословати као квази банка или са другом сличном институцијом за коју се основано може 
претпоставити да може дозволити коришћење својих рачуна квази банци (члан 45.); 

43) прими готов новац за плаћање робе и непокретности или услуга у износу од 10.000 евра или 
више у динарској противвредности, без обзира да ли се плаћање врши једнократно или у више 
међусобно повезаних готовинских трансакција (члан 46.); 

44) не обавести Управу о свакој готовинској трансакцији у износу од 15.000 евра или више у 
динарској противвредности (члан 47. став 1.); 

45) не обезбеди да се мере за спречавање и откривање прања новца и финансирања тероризма 
прописане овим законом, у истом обиму спроводе и у њеним пословним јединицама и подређеним 
друштвима правног лица у његовом већинском власништву, која имају седиште у страној држави 
(члан 48.); 

46) не именује овлашћено лице и његовог заменика за вршење послова у складу са овим законом 
(члан 49.); 

47) не обезбеди да послове овлашћеног лица и заменика овлашћеног лица из члана 49. овог 
закона обавља лице које испуњава услове прописане чланом 50. овог закона (члан 50.); 

48) не изради листу индикатора за препознавање лица и трансакција за које постоје основи 
сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма (члан 69. став 1.); 

49) не примењује листу индикатора за препознавање лица и трансакција за које постоје основи 
сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма (члан 69. став 3.); 

50) у листу индикатора не унесе индикаторе чије је уношење обавезно у складу са законом и 
подзаконским актима донетим на основу овог закона (члан 69. став 1.); 

51) ако податке, информације и документацију прибављену на основу овог закона не користи 
само за намене одређене законом (члан 94.); 

52) не води евиденције података у складу са овим законом (члан 98. став 1.); 

53) евиденције које води у складу са овим законом не садрже све прописане податке (члан 99. 
став 1.); 

Новчаном казном у износу од 10.000 до 150.000 динара казниће се и одговорно лице у правном 
лицу. 

Члан 119. 
Новчаном казном у износу од 50.000 до 1.000.000 динара казниће се за привредни преступ 

правно лице ако: 

1) не изради анализу ризика од прања новца и финансирања тероризма у складу са смерницама 
које доноси орган из члана 104. овог закона надлежан за надзор над применом закона код тог правног 
лица, односно та анализа не садржи процену ризика за сваку групу или врсту странке, пословног 
односа, услуге коју пружа у оквиру своје делатности или трансакције (члан 6. ст. 1. и 2.); 

2) не сачини службену белешку или је не чува у складу са законом у случајевима када не може 
да изврши радње и мере из члана 7. став 1. тач. 1)–4) овог закона (члан 7. став 3.); 



3) не прибави све прописане податке или их не прибави на прописани начин приликом 
утврђивања идентитета странке која је правно лице (члан 20. ст. 2–5.); 

4) не прибави писмену изјаву странке уколико посумња у истинитост прибављених података 
или веродостојност представљене документације (члан 20. став 6.); 

5) не прибави све податке на прописани начин приликом утврђивања идентитета заступника 
странке која је правно лице (члан 21.); 

6) не прибави све податке о лицу овлашћеном за заступање лица грађанског права на прописани 
начин (члан 23.); 

7) не прибави прописане податке или их не прибави на прописани начин приликом утврђивања 
идентитета странке или њеног законског заступника или пуномоћника приликом уласка тог лица у 
играчницу или приступа сефу (члан 24.); 

8) не прати пословање странке са дужном пажњом у обиму и учесталости који одговарају 
степену ризика утврђеном у анализи ризика из члана 6. овог закона (члан 29.); 

9) повери вршење мера познавања и праћења странке трећем лицу без претходне провере да ли 
то треће лице испуњава услове прописане овим законом или ако је то треће лице утврдило и 
проверило идентитет странке без њеног присуства (члан 30. ст. 3. и 4.); 

10) повери вршење мера познавања и праћења странке трећем лицу када је странка оф-шор 
правно лице или анонимно друштво или је странка оф-шор правно лице или квази банка (члан 31. ст. 
1. и 3.); 

11) не предузме додатне мере и радње за отклањање разлога за сумњу у веродостојност 
документације достављене од трећег лица и не сачини службену белешку о предузетим мерама и 
радњама (члан 32. ст. 3–5.); 

12) уколико не размотри да ли ће убудуће поверавати вршење радњи и мера познавања и 
праћења странке и не сачини службену белешку о предузетим мерама (члан 32. став 6.); 

13) успостави или настави кореспондентски однос са банком или другом сличном институцијом 
која има седиште у страној држави супротно одредбама члана 36. ст. 2. и 4. овог закона (члан 36. ст. 
2. и 4.); 

14) не процени ризик од прања новца или финансирања тероризма у складу са чланом 37. ст. 1. и 
2. и не предузме додатне мере којима се умањују процењени ризици и управља тим ризицима (члан 
37.); 

15) не обавести Управу о личном имену и називу радног места овлашћеног лица и његовог 
заменика, личном имену и називу радног места члана највишег руководства одговорног за примену 
овог закона као и сваку промену тих података у прописаним роковима (члан 52. став 3.); 

16) не обезбеди редовно стручно образовање, оспособљавање и усавршавање запослених који 
обављају послове спречавања и откривања прања новца и финансирања тероризма (члан 53. ст. 1. и 
2.); 

17) не изради програм годишњег стручног образовања, оспособљавања и усавршавања 
запослених, односно не изради га у прописаним роковима (члан 53. став 3.); 

18) не спроводи редовну унутрашњу контролу обављања послова спречавања и откривања 
прања новца и финансирања тероризма (члан 54.); 

19) не утврди поступак којим се при заснивању радног односа на радном месту на коме се 
примењују одредбе овог закона и прописа донетих на основу овог закона, кандидат за то радно место 
проверава да ли је осуђиван за кривична дела којима се прибавља противправна имовинска корист 
или кривична дела повезана са тероризмом или тај поступак не примењује (члан 55.); 



20) не предузме неопходне мере како би заштитио овлашћено лице и запослене који спроводе 
одредбе овог закона од насилних радњи усмерених на њихов физички и психички интегритет (члан 
93.). 

Новчаном казном у износу од 10.000 до 100.000 динара казниће се и одговорно лице у правном 
лицу ако изврши неку од радњи из става 1. овог члана. 

Прекршаји 

Члан 120. 
Новчаном казном у износу од 50.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај предузетник ако 

изврши неку од радњи из члана 117. овог закона. 

Новчаном казном у износу од 30.000 до 300.000 динара казниће се за прекршај предузетник ако 
изврши неку од радњи из члана 118. овог закона. 

Новчаном казном у износу од 20.000 до 200.000 динара казниће се за прекршај предузетник ако 
изврши неку од радњи из члана 119. овог закона. 

Новчаном казном у износу од 5.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако 
изврши неку од радњи из чл. 117. и 118. овог закона. 

Новчаном казном у износу од 5.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако 
надлежном царинском органу не пријави физички преносива средства плаћања у износу од 10.000 
евра или више у динарима или страној валути које преноси преко државне границе (члан 86. став 1.). 

Новчаном казном у износу од 5.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако 
пријава из члана 86. овог закона не садржи све прописане податке (члан 86. став 2.). 

Прекршаји за које одговара адвокат 

Члан 121. 
Новчаном казном у износу од 10.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај адвокат ако: 

1) не обавести Управу о случајевима када у вези са трансакцијом или странком постоје основи 
сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма, или када странка тражи савет у вези са 
прањем новца или финансирањем тероризма, односно не обавести је у прописаним роковима и на 
прописани начин (члан 58.); 

2) не достави Управи, на њен захтев, тражене податке, информације и документацију, односно 
не достави их у прописаним роковима и на прописан начин (члан 59.). 

Прекршаји за које одговара јавни бележник 

Члан 122. 
Новчаном казном у износу од 10.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај јавни бележник 

ако: 

1) не обавести Управу о случајевима када у вези са трансакцијом или странком постоје основи 
сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма, односно не обавести је у прописаним 
роковима и на прописани начин (члан 64.); 

2) не достави Управи, на њен захтев, тражене податке, информације и документацију, односно 
не достави их у прописаним роковима и на прописан начин (члан 65.). 

Обавештење о одлуци којом се изриче казна или друга мера 



Члан 123. 
Орган из члана 104. овог закона је дужан да на својој званичној интернет страници објави 

обавештење о правноснажној одлуци којом се изриче казна или друга мера обвезнику за кршење 
одредаба овог закона, и то одмах након што је лице коме је изречена казна или друга мера 
обавештено о одлуци. 

Обавештење из става 1. овог члана садржи податке о врсти и природи кршења одредаба овог 
закона, као и о идентитету лица према коме је казна или друга мера изречена. 

Ако орган из става 1. овог члана процени да је мера објављивања идентитета лица према коме је 
казна или друга мера изречена, односно његових личних података несразмерна тежини кршења 
одредаба овог закона, или ако би објава угрозила стабилност финансијског тржишта Републике 
Србије или истраге која је у току, надзорни орган: 

1) одлаже објављивање обавештења из става 1. овог члана до тренутка када разлози из овог 
става престану да постоје; 

2) oбјављује обавештења из става 1. овог члана не наводећи личне податке о лицу коме је 
изречена казна или друга мера, у ком случају се објављивање личних података може одложити за 
разуман временски период, под условом да се предвиђа да ће у том периоду разлози за ненавођење 
личних података престати да постоје; 

3) неће објавити обавештење из става 1. овог члана ако процени да поступање из тач. 1) и 2) овог 
става није довољно да осигура стабилност финансијског тржишта, као и када процени да је 
објављивање тог обавештења несразмерно тежини изречене казне или друге мере. 

Обавештење из става 1. овог члана мора да буде доступно на званичној интернет страници пет 
година након објављивања. Период у коме су лични подаци доступни на званичној интернет 
страници је једна година од дана објављивања. 

XII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 124. 
Обвезник је дужан да радње и мере из чл. 5. и 6. овог закона изврши у односу на странке са 

којима је пословна сарадња успостављена пре ступања на снагу овог закона у року од једне године 
од дана ступања на снагу овог закона. 

Обвезник је дужан да интерна акта из члана 5. став 3, члана 6. став 6, члана 11. став 7, члана 12. 
став 2, члана 13. став 1, члана 14. став 2, члана 35. став 2, члана 38. став 1, члана 48. став 7. и члана 
113. став 3. овог закона донесе у року од три месеца од дана ступања на снагу овог закона. 

Члан 125. 
Министар доноси прописе из члана 6. став 7, члана 41. став 5, члана 47. ст. 6. и 7, члана 56, 

члана 71. став 10, члана 73. ст. 6. и 7. и члана 86. став 3. у року од четири месеца од дана ступања на 
снагу овог закона. 

Прописи донети на основу Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма 
(„Службени гласник РС”, бр. 20/09, 72/09, 91/10 и 139/14) примењиваће се до доношења прописа на 
основу овог закона, осим ако нису у супротности са овим законом. 

Члан 126. 
Даном почетка примене овог закона престаје да важи Закон о спречавању прања новца и 

финансирања тероризма („Службени гласник РС”, бр. 20/09, 72/09, 91/10 и 139/14). 

Члан 127. 



Управа за спречавање прања новца образована Законом о спречавању прања новца („Службени 
гласник РС”, број 107/05) наставља са радом у складу са овлашћењима утврђеним овим законом. 

Члан 128. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике 

Србије”, а примењује се од 1. априла 2018. године. 

 

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

УКАЗ 

о проглашењу Закона о изменама и допунама  

Закона о ограничавању располагања имовином  

у циљу спречавања тероризма 

Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона о ограничавању располагања имовином у 
циљу спречавања тероризма, који је донела Народна скупштина Републике Србије, на Петој седници 
Другог редовног заседања, 14. децембра 2017. године. 

ПР број 75 

У Београду, 17. децембра 2017. године 

Председник Републике, 

Александар Вучић, с.р. 

ЗАКОН 

о изменама и допунама Закона о ограничавању  

располагања имовином у циљу спречавања тероризма 

Члан 1. 
У Закону о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма („Службени 

гласник РС”, број 29/15), у члану 2. после тачке 2) додаје се тачка 2а) која гласи: 

„2а) „имовина означеног лица” је имовина из тачке 2) овог члана која се налази у својини или 
државини означеног лица или којом означено лице посредно или непосредно управља.” 

Члан 2. 
Назив главе II. мења се и гласи: 

„ЛИСТЕ ОЗНАЧЕНИХ ЛИЦА И ПОСТУПАК ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ ЛИЦА” 

Члан 3. 
Назив одељка 1. мења се и гласи: 

„Листе означених лица”. 

Члан 4. 
Изнад члана 3. додаје се назив члана који гласи: „Листа означених лица Савета безбедности 

Уједињених нација и других међународних организација у којима је Република Србија члан”. 

Члан 3. мења се и гласи: 

„Члан 3. 



Листа означених лица донета од стране Савета безбедности Уједињених нација и других 
међународних организација у којима је Република Србија члан преузима се у оригиналу на 
енглеском језику и објављује на интернет страници Управе за спречавање прања новца. 

Министарство надлежно за спољне послове дужно је да oбавештење о свакој промени на листи 
означених лица од стране Савета безбедности Уједињених нација и других међународних 
организација у којима је Република Србија члан, у најкраћем могућем року достави министарству 
надлежном за унутрашње послове, Управи за спречавање прања новца, Управи царина, Агенцији за 
привредне регистре, Републичком јавном тужилаштву, Народној банци Србије и органима 
надлежним за безбедносне и обавештајне послове. 

Управа за спречавање прања новца (у даљем тексту: Управа) о свакој промени на листи 
означених лица из става 1. овог члана обавештава физичка и правна лица која су дужна да примењују 
радње и мере за спречавање финансирања тероризма у складу са законом. 

Министар надлежан за послове финансија, на предлог Управе, прописује начин обавештавања 
из става 3. овог члана.” 

Члан 5. 
После члана 3. додаје се одељак 2. и назив одељка: 

„2. Поступак за означавање лица”. 

Члан 6. 
Назив члана и члан 4. мењају се и гласе: 

„Означaвање лица на основу решења Владе 

Члан 4. 
Влада решењем утврђује листу означених лица на основу: 

1) предлога надлежних државних органа, на основу оправданог уверења да је лице терориста, да 
финансира тероризам, да је укључено у активности терористичке групе или вршење терористичког 
акта; 

2) образложеног захтева друге државе. 

Влада, најмање једном годишње, на предлог министра надлежног за послове финансија, а по 
прибављеном мишљењу надлежних државних органа из члана 5. став 1. овог закона разматра 
оправданост стављања на листу означених лица. 

Управа о свакој промени на листи означених лица из става 1. овог члана обавештава физичка и 
правна лица која су дужна да примењују радње и мере за спречавање финансирања тероризма у 
складу са законом.” 

Члан 7. 
У називу члана 5. број: „2)” брише се. 

Члан 5. мења се и гласи: 

„Члан 5. 
Министарство надлежно за унутрашње послове или надлежно јавно тужилаштво или орган 

надлежан за безбедносне и обавештајне послове или Управа подноси Влади писмени и образложени 
предлог акта за означавање лица. 

Уз предлог акта из става 1. овог члана прилажу се: подаци о лицу; информације које указују на 
оправданост уверења да је лице терориста, да финансира тероризам, да је укључено у активности 



терористичке групе или вршење терористичког акта; подаци о имовини која може бити предмет 
ограничавања располагања, као и мишљења надлежних органа из става 1. овог члана. 

Влада, на основу оправданог уверења одлучује о стављању предложеног лица на листу 
означених лица. 

Решење о стављању на листу доставља се лично означеном лицу, у складу са законом. 

Влада, преко министарства надлежног за спољне послове, упућује молбу другој држави да 
ограничи располагање имовином лицу које је решењем Владе стављено на листу означених лица, 
уколико постоји сазнање да означено лице има имовину у другој држави. 

Молба садржи податке о лицу, чињенице које указују на оправданост уверења да је лице 
терориста, да финансира тероризам, да је укључено у активности терористичке групе или вршење 
терористичког акта, као и податке о имовини која може бити предмет ограничавања располагања.” 

Члан 8. 
У називу члана 6. број: „3)” брише се. 

У члану 6. став 2. речи: „у року од три радна дана од дана достављања захтева,” бришу се, а 
после речи: „или вршење терористичког акта,” додају се речи: „у најкраћем могућем року”. 

Члан 9. 
После члана 6. додаје се члан 6а који гласи: 

„Члан 6а 
Решење о стављању на листу из чл. 5. и 6. овог закона објављује се у „Службеном гласнику 

Републике Србије”, као и на званичним интернет страницама Управе и министарства надлежног за 
унутрашње послове.” 

Члан 10. 
У називу одељка изнад члана 7. број: „2.” брише се. 

Члан 11. 
После члана 7. додају се називи чланова и чл. 7а и 7б који гласе: 

„Стављање на листу означених лица Савета безбедности  

Уједињених нација 

Члан 7а 
Влада, преко министарства надлежног за спољне послове, предлаже лице за стављање на листу 

означених лица Савета безбедности Уједињених нација: 

1) ако је лице, које је на основу решења Владе стављено на листу означених лица, повезано са 
лицима и организацијама означеним резолуцијама Савета безбедности Уједињених нација, 

2) ако се лице не налази на листи означених лица Савета безбедности Уједињених нација. 

Уз предлог из става 1. овог члана достављају се подаци о лицу; информације које указују на 
оправданост уверења да је лице терориста, да финансира тероризам, да је укључено у активности 
терористичке групе или вршење терористичког акта; подаци о имовини која може бити предмет 
ограничавања располагања, као и друге информације у складу са захтевима надлежних комитета 
Савета безбедности Уједињених нација. 



Брисање са листе означених лица Савета безбедности  

Уједињених нација 

Члан 7б 
Влада, преко министарства надлежног за спољне послове, предлаже брисање лица са листе 

означених лица Савета безбедности Уједињених нација: 

1) ако након разматрања оправданости стављања на листу означених лица на основу члана 4. 
овог закона донесе одлуку о брисању са листе означених лица; 

2) ако је у поступку пред судом одлучено у корист означеног лица и лице је брисано са листе 
означених лица; 

3) ако је наступила смрт означеног лица. 

Уз предлог се достављају подаци о лицу, образложење о испуњености услова из става 1. овог 
члана, као и друге информације у складу са захтевима надлежних комитета Савета безбедности 
Уједињених нација.” 

Члан 12. 
Члан 8. мења се и гласи: 

„Члан 8. 
Правно или физичко лице дужно је да приликом обављања посла или делатности утврди да ли 

има послова или других сличних односа са означеним лицем. 

Ако правно или физичко лице утврди да има послова или других сличних односа са означеним 
лицем дужно је да у најкраћем могућем року ограничи располагање имовином означеног лица и о 
томе одмах, а најкасније у року од 24 часа, обавести Управу. 

Лице из става 2. овог члана дужно је да ограничи располагање имовином означеног лица до 
пријема решења о ограничавању располагања имовином, или обавештења да решење није донето, а 
најдуже седам дана од дана достављања обавештења Управи. 

Лице из става 2. овог члана не сме учинити доступном своју или туђу имовину означеном лицу, 
лицу које означено лице директно или индиректно поседује или контролише, као и лицу које поступа 
у име и за рачун означеног лица или по његовим инструкцијама. 

Лице из става 2. овог члана дужно је да уз обавештење достави име и презиме, адресу, односно 
назив и седиште, као и сву писану или електронску документацију и друге информације од значаја за 
идентификацију означеног лица, имовине и посла или других сличних односа. 

Обавештење из става 2. и информације из става 5. овог члана достављају се у писменој или 
електронској форми, а ако се достављају телефонским путем, обавештење се мора потврдити у 
писменој форми. 

Организација надлежна за вођење регистра привредних субјеката, удружења, задужбина, 
фондација, као и судови и јавни бележници дужни су да прегледају листу означених лица пре уписа 
у регистар, односно пре сачињавања или потврђивања уговора о промету непокретности. Упис у 
регистар неће се извршити, нити ће се уговор о промету непокретности сачинити, односно 
потврдити, у случају да је означено лице предложено за директора, одговорно лице или већинског 
власника привредног субјекта, удружења, задужбине, фондације или ако се означено лице појави као 
уговорна страна код промета непокретности. 

Обавештење о неизвршењу уписа у регистар привредних субјеката, удружења, задужбина, 
фондација или о одбијању сачињавања, односно потврђивања уговора о промету непокретности, у 
случају из става 7. овог члана, доставља се Управи у најкраћем могућем року. 



Радње и мере из овог члана односе се и на лице које поступа у име и за рачун означеног лица 
или по његовим инструкцијама. 

Министар надлежан за послове финансија, на предлог Управе, уређује начин достављања 
обавештења из ст. 2. и 8. овог члана.” 

Члан 13. 
У члану 10. став 3. после речи: „министарству надлежном за спољне послове,” додају се речи: 

„министарству надлежном за унутрашње послове,”. 

Члан 14. 
У члану 19. став 1. тачка 2) речи: „обустави сваку активност са означеним лицем” замењују се 

речима: „ограничи располагање имовином означеног лица”. 

После тачке 2) додаје се тачка 2а) која гласи: 

„2а) учини доступном своју или туђу имовину означеном лицу, лицу које означено лице 
директно или индиректно поседује или контролише, као и лицу које поступа у име и за рачун 
означеног лица или по његовим инструкцијама (члан 8. став 4);”. 

У тачки 3) број: „4” замењује се бројем: „5”. 

Члан 15. 
У члану 20. став 1. мења се и гласи: 

„Новчаном казном у износу од 5.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај одговорно лице у 
суду, организацији надлежнoj за вођење регистра привредних субјеката, удружења, задужбина, 
фондација или јавни бележник ако: 

1) упише у регистар привредно друштво, удружење, задужбину, фондацију или сачини, односно 
потврди уговор о промету непокретности (члан 8. став 7); 

2) обавештење о неизвршењу уписа у регистар привредних субјеката, удружења, задужбина, 
фондација или о одбијању сачињавања, односно потврђивања уговора о промету непокретности не 
достави Управи (члан 8. став 8). ” 

У ставу 2. тачка 2) речи: „обустави сваку активност са означеним лицем” замењују се речима: 
„ограничи располагање имовином означеног лица”. 

После тачке 2) додаје се тачка 2а) која гласи: 

„2а) учини доступном своју или туђу имовину означеном лицу, лицу које означено лице 
директно или индиректно поседује или контролише, као и лицу које поступа у име и за рачун 
означеног лица или по његовим инструкцијама (члан 8. став 4);”. 

У тачки 3) број: „4” замењује се бројем: „5”. 

Члан 16. 
Министар надлежан за послове финансија у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог 

закона донеће пропис из члана 4. став 4. овог закона. 

Члан 17. 
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 регулисању јавног дуга Републике Србије  

по основу неисплаћене девизне штедње грађана  

положене код банака чије је седиште на територији  

Републике Србије и њиховим филијалама  

на територијама бивших република СФРЈ 

Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона о регулисању јавног дуга Републике Србије 
по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији 
Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ, који је донела 
Народна скупштина Републике Србије, на Петој седници Другог редовног заседања, 14. децембра 
2017. године. 

ПР број 76 

У Београду, 17. децембра 2017. године 

Председник Републике, 

Александар Вучић, с.р. 

ЗАКОН 

о изменама и допунама Закона о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу 

неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији 

Републике Србије и њиховим  

филијалама на територијама бивших република СФРЈ 

Члан 1. 
У Закону о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње 

грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама 
на територијама бивших република СФРЈ („Службени гласник РС”, број 108/16), у члану 4. став 2. 
после речи: „интересног рачуна” додају се речи: „и обрачун броја дана по методи 30/360”. 

Члан 2. 
У члану 5. речи: „од 31. августа 2018. године и закључно са 28. фебруаром 2023. године” 

замењују се речима: „од 31. августа 2019. године и закључно са 29. фебруаром 2024. године”. 

Члан 3. 
У члану 11. став 1. речи: „годину дана” замењују се речима: „две године”. 

Члан 4. 
У члану 12. став 2. после речи: „штедне књижице” додају се запета и речи: „односно оригинал 

картице девизног рачуна”. 

У ставу 3. речи: „надлежних органа и институција” замењују се речима: „надлежних органа, 
односно финансијских институција”. 

Став 5. мења се и гласи: 

„Надлежни орган, односно финансијска институција из става 3. овог члана јесте орган, односно 
финансијска институција коју је бивша република СФРЈ овластила да издаје потврде из тог става.”. 

Члан 5. 



У члану 13. ст. 2. и 3. после речи: „штедне књижице” додају се запета и речи: „односно оригинал 
картице девизног рачуна”. 

Члан 6. 
У члану 17. став 1. после речи: „штедне књижице” додају се запета и речи: „односно оригинал 

картице девизног рачуна”. 

У ставу 2. после речи: „поништене штедне књижице” додају се запета и речи: „односно картице 
девизног рачуна”, а после речи: „оригинал штедне књижице” додају се запета и речи: „односно 
оригинал картице девизног рачуна”. 

Члан 7. 
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 стечају 

Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона о стечају, који је донела Народна 
скупштина Републике Србије, на Петој седници Другог редовног заседања, 14. децембра 2017. 
године. 

ПР број 80 

У Београду, 17. децембра 2017. године 

Председник Републике, 

Александар Вучић, с.р. 

ЗАКОН 

о изменама и допунама Закона о стечају 

Члан 1. 
У Закону о стечају („Службени гласник РС”, бр. 104/09, 99/11 – др. закон, 71/12 – УС и 83/14), у 

члану 1. став 3. реч: „продајом” замењује се речима: „из вредности”. 

Члан 2. 
У члану 22. став 3. брише се. 

Члан 3. 
У члану 28. после става 1. додају се нови ст. 2, 3. и 4, који гласе: 

„Ако се у закуп издаје имовина која је оптерећена разлучним или заложним правом, стечајни 
управник је дужан да обавештење о томе достави и разлучном, односно заложном повериоцу, а таква 
радња се може предузети само уз добијање сагласности разлучног, односно заложног повериоца 
који, сходном применом члана 35. став 3. овог закона, учини вероватним да се његово обезбеђено 
потраживање може намирити из оптерећене имовине делимично или у целости. 

Сматраће се да је сагласност из става 2. овог члана дата ако се разлучни, односно заложни 
поверилац, у року од осам дана од пријема писаног захтева стечајног управника за давање такве 
сагласности, о томе не изјасни доставом поднеска суду. 



На захтев разлучног, односно заложног повериоца услед потребе прибављања нове процене 
вредности предметне имовине, суд може продужити рок из става 3. овог члана једном за највише 30 
дана.”. 

Досадашњи став 2. постаје став 5. 

У досадашњем ставу 3. који постаје став 6. речи: „из става 2.” замењују се речима: „из става 5.”. 

У досадашњем ставу 4. који постаје став 7. речи: „из става 3.” замењују се речима: „из става 6.”. 

У досадашњем ставу 5. који постаје став 8. речи: „року из” замењују се речима: „складу са”. 

Члан 4. 
У члану 29. став 7. речи: „из става 5.” замењују се речима: „из става 6.”. 

Члан 5. 
У члану 32. став 3. речи: „али постоје други разлози који су у вези са испуњавањем обавеза 

стечајног управника” бришу се. 

Став 4. брише се. 

Досадашњи ст. 5, 6, 7. и 8. постају ст. 4, 5, 6. и 7. 

Члан 6. 
У члану 33. став 1. речи: „став 5.” замењују се речима: „став 6.”. 

Члан 7. 
У члану 35. став 4. брише се. 

Досадашњи став 5. који постаје став 4. мења се и гласи: 

„На првој седници скупштине поверилаца врши се избор председника скупштине поверилаца и 
чланова одбора поверилаца из реда стечајних поверилаца.”. 

Досадашњи ст. 6, 7, 8. и 9. постају ст. 5, 6, 7. и 8. 

У досадашњем ставу 10, који постаје став 9. реч: „двотрећинском” брише се. 

У досадашњем ставу 11, који постаје став 10. речи: „скупштина поверилаца има положај” 
замењују се речима: „сви повериоци су чланови”. 

Досадашњи став 12. постаје став 11. 

Члан 8. 
У члану 36. став 4. проценат: „70%” замењује се процентом: „50%”. 

Члан 9. 
У члану 37. став 1. тачка 2) речи: „одбор поверилаца” замењују се речима: „чланове одбора 

поверилаца из реда стечајних поверилаца”. 

Члан 10. 
У члану 38. став 1. речи: „одбор поверилаца” замењују се речима: „чланове одбора поверилаца 

из реда стечајних поверилаца, укључујући и разлучне повериоце из члана 35. став 3. овог закона”. 

После става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 



„Стечајни судија закључком констатује који повериоци су чланови одбора поверилаца у смислу 
става 1. овог члана.” 

У досадашњем ставу 2, који постаје став 3. реч: „девет” замењује се речју: „седам”. 

У досадашњем ставу 3, који постаје став 4. после речи: „одбора поверилаца” додају се речи: „из 
става 1. овог члана”. 

У досадашњем ставу 4, који постаје став 5. после речи: „одбора поверилаца” додају се речи: „из 
реда стечајних поверилаца”. 

Досадашњи ст. 5, 6. и 7. постају ст. 6, 7. и 8. 

Досадашњи став 8, који постаје став 9. мења се и гласи: 

„Сви чланови одбора поверилаца дужни су да суду и стечајном управнику доставе контакт 
адресу, телефон и електронску адресу за комуникацију.”. 

Досадашњи став 9. постаје став 10. 

Досадашњи став 10, који постаје став 11. мења се и гласи: 

„Члана одбора поверилаца из реда стечајних поверилаца разрешава скупштина поверилаца.”. 

После досадашњег става 10, који постаје став 11. додаје се нови став 12, који гласи: 

„Стечајни судија може разрешити члана одбора поверилаца уколико не извршава обавезе 
прописане овим законом или уколико је изабран супротно одредбама овог закона.”. 

У досадашњем ставу 11, који постаје став 13. речи: „стечајни управник оспорио у целости или у 
делу који представља најмање две трећине пријављеног потраживања” замењују се речима: 
„оспорено у целости”. 

Досадашњи став 12, који постаје став 14. мења се и гласи: 

„Ако стечајни судија или скупштина поверилаца разреши члана одбора поверилаца из реда 
стечајних поверилаца или члан одбора поверилаца из реда стечајних поверилаца да оставку на 
чланство у том одбору или ако члану одбора поверилаца из реда стечајних поверилаца престане 
чланство у том одбору у складу са ставом 13. овог члана, одбор поверилаца може да кооптира новог 
члана из реда стечајних поверилаца коме мандат траје до првог наредног заседања скупштине 
поверилаца на којој ће се изабрати нови члан тог одбора.”. 

Досадашњи став 13. брише се. 

Члан 11. 
После члана 38. додају се називи чланова и чл. 38а и 38б, који гласе: 

„Избор члана одбора поверилаца из реда разлучних  

поверилаца 

Члан 38а 
На првом поверилачком рочишту разлучни повериоци бирају једног члана одбора поверилаца из 

реда разлучних поверилаца. 

Право гласа у смислу става 1. овог члана имају сви разлучни повериоци, независно од тога да ли 
су до дана одржавања скупштине поверилаца поднели пријаву потраживања. 

За сврху остваривања права гласа разлучних поверилаца стечајни судија врши процену 
вероватноће намирења њиховог потраживања из оптерећене имовине, сходном применом члана 35. 
став 3. овог закона. 



Разлучни повериоци гласају сразмерно висини оног дела свог потраживања за који стечајни 
судија утврди да постоји вероватноћа његовог намирења из оптерећене имовине, у смислу става 3. 
овог члана, а одлука се доноси већином гласова присутних разлучних поверилаца. 

Разлучни повериоци могу на свом састанку у било ком тренутку разрешити члана одбора 
поверилаца из реда разлучних поверилаца и изабрати новог члана одбора поверилаца. 

У случају да члан одбора поверилаца из реда разлучних поверилаца да оставку на чланство у 
одбору поверилаца или том повериоцу из других разлога престане чланство у одбору поверилаца, 
разлучни повериоци дужни су да на састанку који ће бити одржан у року од 30 дана од дана 
престанка чланства у одбору поверилаца изаберу новог члана тог одбора из реда разлучних 
поверилаца. 

Састанак разлучних поверилаца у смислу ст. 5. и 6. овог члана могу заказати разлучни 
повериоци који имају разлучна потраживања већа од 20% од укупног износа разлучних 
потраживања. 

Разлучни повериоци из става 7. овог члана дужни су да: 

1) обавештење о заказаном састанку доставе стечајном судији најкасније 15 дана пре дана 
одржавања тог састанка; 

2) оглас о заказаном састанку објаве у два високотиражна листа који се дистрибуирају на целој 
територији Републике Србије, најкасније 15 дана пре дана одржавања састанка. 

Разлучни повериоци на састанку из ст. 5. и 6. овог члана бирају разлучног повериоца који ће 
водити тај састанак. 

Ако разлучни повериоци у року из става 6. овог члана не изаберу члана одбора поверилаца из 
реда разлучних поверилаца и у истом року о томе не обавесте стечајног судију и одбор поверилаца, 
одбор поверилаца може да кооптира новог члана одбора поверилаца из реда разлучних поверилаца, 
односно стечајних поверилаца ако ниједан разлучни поверилац не прихвати такав избор, коме 
мандат траје до првог наредног састанка разлучних поверилаца у смислу става 5. овог члана на којем 
ће се изабрати нови члан одбора поверилаца из реда разлучних поверилаца. 

Формирање одбора поверилаца од стране суда 

Члан 38б 
Ако се на првом поверилачком рочишту не изаберу чланови одбора поверилаца: 

1) дужност чланова одбора поверилаца из реда стечајних поверилаца врше четири стечајна 
повериоца, осим лица која у смислу члана 38. овог закона не могу бити чланови одбора поверилаца, 
за која стечајни судија закључком који доноси на том рочишту утврди да поседују највећа 
појединачна необезбеђена потраживања; 

2) дужност члана одбора поверилаца из реда разлучних поверилаца врши разлучни поверилац за 
којег стечајни судија закључком из тачке 1) овог става утврди, сходном применом члана 35. став 3. 
овог закона, да поседује највећи износ потраживања за који постоји вероватноћа намирења из 
оптерећене имовине. 

У случају из става 1. овог члана, ако стечајни дужник нема разлучних поверилаца, дужност 
чланова одбора поверилаца врши пет поверилаца, осим лица која у смислу члана 38. овог закона не 
могу бити чланови одбора поверилаца, за која стечајни судија закључком који доноси на том 
рочишту утврди да поседују највећа појединачна потраживања.”. 

Члан 12. 
У члану 39. став 2. после речи: „тог одбора” додаје се запета и речи: „као и када то затражи члан 

одбора поверилаца из реда разлучних поверилаца.” 



У ставу 3. речи: „више од половине чланова одбора поверилаца” замењују се речима: „из става 
2. овог члана”. 

Став 5. мења се и гласи: 

„Седницама одбора поверилаца присуствује стечајни управник на позив одбора поверилаца, 
само ако је потребно да у вези са предложеним дневним редом пружи потребна појашњења или 
информације или ако је затражено његово изјашњење по неком питању. Стечајни управник нема 
право гласа.”. 

Члан 13. 
У члану 45. став 5. после речи: „стечајни судија” додају се речи: „по службеној дужности или”. 

Члан 14. 
У члану 49. став 4. после речи: „разлучно потраживање” додају се запета и речи: „као и у случају 

спровођења делимичне деобе пре уновчења имовине на којој имају разлучно право”. 

Члан 15. 
После члана 53. додаје се назив члана и члан 53а, који гласи: 

„Овлашћено стручно лице (проценитељ) и процена вредности 

Члан 53а 
Овлашћено стручно лице (проценитељ) у поступку стечаја мора бити лице које поседује 

лиценцу за вршење одговарајуће врсте процена у складу са посебним законом. 

У случају да за вршење одговарајуће врсте процена није донет посебан закон, послове 
овлашћеног стручног лица може обављати лице које поседује одговарајућа знања и уписано је у 
листу коју води надлежни орган за вршење послова процене, односно вештачења. 

У случајевима када овај закон прописује да процена која се подноси суду не може бити старија 
од 12 месеци, тај услов сматраће се испуњеним и ако подносилац, уз процену која је старија од 12 
месеци, суду достави писану потврду, не старију од 12 месеци, да је та процена и даље ажурна, 
издату од стране истог овлашћеног стручног лица (проценитеља).”. 

Члан 16. 
У члану 57. став 2. речи: „против кога није дозвољена жалба” бришу се. 

Члан 17. 
У члану 62. став 2. тачка 2) мења се и гласи: 

„2) забранити плаћања са рачуна стечајног дужника без сагласности стечајног судије или 
привременог стечајног управника, ако у тренутку доношења решења из става 1. овог члана рачуни 
стечајног дужника нису блокирани ради извршења основа и налога за принудну наплату код 
организације која спроводи поступак принудне наплате;”. 

После става 2. додају се нови ст. 3, 4, 5. и 6, који гласе: 

„Ако су у тренутку доношења решења из става 1. овог члана рачуни стечајног дужника 
блокирани ради извршења основа и налога за принудну наплату код организације која спроводи 
поступак принудне наплате, стечајни судија може решењем из става 1. овог члана одредити да су 
плаћања са рачуна дозвољена уз сагласност стечајног судије или привременог стечајног управника. 



Ако одреди меру из става 3. овог члана, стечајни судија утврђује решењем из става 1. овог члана 
намене за које се могу вршити плаћања са рачуна стечајног дужника уз сагласност стечајног судије 
или привременог стечајног управника. 

Мера из става 2. тачка 4) овог члана може се изрећи само ако је суд изрекао и меру из става 2. 
тачка 2) овог члана, односно меру из става 3. овог члана. 

Рачуни стечајног дужника, који су на дан подношења предлога за покретање стечајног поступка 
блокирани ради извршења основа и налога за принудну наплату код организације која спроводи 
поступак принудне наплате или су блокирани током трајања претходног стечајног поступка, остају 
блокирани до окончања претходног стечајног поступка, осим ако стечајни дужник не измири све 
доспеле обавезе на основу којих су ови рачуни блокирани.”. 

Досадашњи став 3. постаје став 7. 

Досадашњи став 4. брише се. 

У досадашњим ст. 5. и 6, који постају ст. 8. и 9. речи: „става 2.” замењују се речима: „ст. 2. и 3.”. 

Члан 18. 
У члану 63. став 1. речи: „став 2.” замењују се речима: „ст. 2. и 3.”. 

У ставу 2. после речи: „рачуна” додају се речи: „или мера из члана 62. став 3. овог закона”, а 
после речи: „овог закона” додају се запета и речи: „односно како би се омогућила плаћања у складу 
са одредбама члана 62. став 2. тачка 3) или члана 62. став 3. овог закона”. 

Члан 19. 
У члану 70. став 1. тачка 8) после речи: „рочишта” додају се речи: „када се одржава и прва 

седница скупштине поверилаца”. 

Члан 20. 
У члану 73. после става 1. додају се нови ст. 2. и 3, који гласе: 

„Ако је решење о отварању стечајног поступка по жалби укинуто, а у поновном поступку 
стечајни поступак буде отворен, правне последице отварања стечајног поступка наступају даном 
када је прво решење истакнуто на огласној табли суда. 

У случају укидања решења о отварању стечајног поступка, стечајни управник наставља да 
обавља функцију привременог стечајног управника који преузима сва овлашћења органа стечајног 
дужника до доношења новог решења по предлогу за отварање стечајног поступка.”. 

Досадашњи став 2. постаје став 4. 

Члан 21. 
У члану 93. став 2. речи: „обустављају се” замењују се речима: „прекидају се”. 

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

„Даном доношења решења о закључењу стечајног поступка, поступци из става 1. овог члана 
обустављају се.”. 

Досадашњи ст. 3–7. бришу се. 

Члан 22. 
После члана 93. додају се називи чланова и чл. 93а, 93б, 93в и 93г, који гласе: 

„Пропуштање адекватне заштите или смањење вредности имовине 



Члан 93а 
У случају изрицања мере забране извршења и намирења из члана 62. став 2. овог закона или у 

случају забране извршења и намирења из члана 93. став 1. овог закона, стечајни дужник, односно 
стечајни управник су дужни да обезбеде адекватну заштиту имовине, на начин којим ће осигурати да 
вредност и стање имовине остану непромењени. 

Стечајни судија, на предлог стечајног управника, разлучног повериоца или заложног повериоца 
који докаже да је његово потраживање обезбеђено заложним правом доспело делом или у целости, 
доноси одлуку о укидању мере обезбеђења из члана 62. став 2. тачка 4) овог закона или забране 
извршења и намирења из члана 93. став 1. овог закона, у односу на имовину која је предмет 
обезбеђења, на период од девет месеци почев од дана објављивања огласа из члана 93в став 1. овог 
закона, ако: 

1) стечајни дужник или стечајни управник нису на адекватан начин заштитили предметну 
имовину која је предмет разлучног, односно заложног права тако да је њена безбедност изложена 
ризику или 

2) се вредност предметне имовине смањује, а нема друге могућности да се обезбеди примерена и 
ефикасна заштита од смањења вредности имовине. 

Уместо одлуке о укидању мере обезбеђења или забране извршења и намирења из става 2. овог 
члана, стечајни судија може да донесе одлуку о адекватној заштити имовине која је предмет 
разлучног, односно заложног права одређивањем једне или више од следећих мера: 

1) исплата редовних новчаних надокнада разлучном повериоцу, чији је износ једнак износу за 
који се умањује вредност имовине или надокнада за стварне или предвиђене губитке; 

2) замена имовине или одређивање додатне имовине која ће бити предмет разлучног, односно 
заложног права, на начин да се надокнади смањење вредности или губитак; 

3) исплата дела прихода добијених коришћењем имовине која је предмет разлучног, односно 
заложног права разлучном, односно заложном повериоцу, до висине његовог обезбеђеног 
потраживања или предаја средстава добијених отуђењем ове имовине, ако је имовину отуђио 
стечајни дужник пре или током претходног стечајног поступка; 

4) поправка, одржавање, осигурање или мере посебног обезбеђивања и чувања имовине; 

5) друге заштитне мере или друге врсте надокнада за које стечајни судија сматра да ће 
заштитити вредност имовине разлучног повериоца. 

Имовина која није од значаја за реорганизацију,  

односно за продају правног лица 

Члан 93б 
Стечајни судија, на предлог разлучног повериоца или заложног повериоца који докаже да је 

његово потраживање обезбеђено заложним правом доспело делом или у целости, који садржи 
процену вредности имовине која је предмет разлучног, односно заложног права, сачињену од стране 
овлашћеног стручног лица (проценитеља), која није старија од 12 месеци, доноси одлуку о укидању 
мера обезбеђења из члана 62. став 2. тачка 4) овог закона или забране извршења или намирења из 
члана 93. став 1. овог закона у односу на ту имовину на период од девет месеци почев од дана 
објављивања огласа из члана 93в став 1. овог закона, ако је вредност предметне имовине мања од 
износа обезбеђеног потраживања тог повериоца. 

Стечајни судија неће донети одлуку о укидању мере обезбеђења, односно забране извршења и 
намирења из става 1. овог члана ако стечајни управник докаже да је предметна имовина од кључног 
значаја за реорганизацију, односно за продају стечајног дужника као правног лица. 



Заједничке одредбе за укидање мере обезбеђења,  

односно забране извршења и намирења 

Члан 93в 
О предлогу из чл. 93а и 93б овог закона стечајни судија одлучује решењем, у року од 15 дана од 

дана пријема предлога. У случају укидања мере обезбеђења, односно забране извршења и намирења, 
стечајни судија по правноснажности тог решења објављује оглас о укидању мере обезбеђења, 
односно забране извршења и намирења сходном применом члана 71. став 3. овог закона. Предлагач 
је у обавези да по закључку суда предујми трошкове објављивања овог огласа, у супротном суд ће 
одбацити предлог. 

На решење из става 1. овог члана право жалбе имају стечајни управник, одбор поверилаца и 
разлучни, односно заложни поверилац који има разлучно, односно заложно право на имовини која је 
предмет тог решења. 

Лица повезана са стечајним дужником у смислу члана 125. овог закона немају право на 
подношење предлога из чл. 93а и 93б овог закона, осим лица која се у оквиру своје редовне 
делатности баве давањем кредита и зајмова. 

По правноснажности решења о укидању мере обезбеђења, односно забране извршења и 
намирења из става 1. овог члана, стечајни управник нема право да на било који начин располаже 
имовином која је предмет решења, укључујући давање у закуп или оптерећивање те имовине. 

У случају да је објављен оглас за продају имовине која је предмет предлога из чл. 93а и 93б овог 
закона, рок из става 1. овог члана почиње да тече по неуспелом окончању тог поступка продаје. 

Евентуално оспоравање потраживања или оспоравање разлучног, односно заложног права од 
стране стечајног управника, као и вођење парнице за утврђење постојања потраживања или 
постојање разлучног, односно заложног права, нема утицаја на право разлучног, односно заложног 
повериоца да суду предложи укидање мере обезбеђења, односно забране извршења и намирења у 
складу са чл. 93а и 93б овог закона. 

Последице пропуштања уновчења имовине од стране  

разлучног, односно заложног повериоца 

Члан 93г 
У случају да разлучни, односно заложни поверилац пропусти да уновчи имовину која је предмет 

решења о укидању мере обезбеђења, односно забране извршења и намирења из чл. 93а и 93б овог 
закона у року од девет месеци од правноснажности тог решења, стечајни судија ће по службеној 
дужности донети решење којим ће констатовати да је мера забране извршења и намирења у односу 
на ту имовину поново успостављена. 

На предлог разлучног, односно заложног повериоца који је поднет пре истека рока из става 1. 
овог члана, стечајни судија ће продужити рок из става 1. овог члана једном за три месеца, ако 
разлучни, односно заложни поверилац достави доказ да је у оквиру поступка уновчења објављен 
оглас о продаји имовине из става 1. овог члана. 

По правноснажности решења из става 1. овог члана, стечајни управник стиче право продаје и 
располагања имовином сходно одредбама овог закона.”. 

Члан 23. 
У члану 95. став 3. речи: „или условљавање” бришу се. 

У ставу 4. речи: „члан 93. став 5.” замењују се речима: „чл. 93а и 93в”. 

Став 5. брише се. 

Досадашњи ст. 6–9. постају ст. 5–8. 



Члан 24. 
У члану 104. став 1. тачка 3) после речи: „стечајне масе” додаје се запета и речи: „укључујући и 

као последица ништавих правних послова”. 

У ставу 1. тачка 4) тачка на крају замењује се тачком запетом. 

После тачке 4) додаје се тачка 5), која гласи: 

„5) настале на основу кредита, односно зајма узетог у смислу члана 27. став 2. или члана 157. 
став 1. тачка 10) овог закона, а поверилац по том основу имаће обавезу да стечајног управника у року 
од 30 дана од дана објављивања огласа о отварању стечаја у „Службеном гласнику Републике 
Србије” обавести о постојању и износу таквих обавеза, у супротном неће имати право на камату на 
то потраживање за период трајања стечајног поступка.”. 

Члан 25. 
У члану 105. став 2. речи: „стечајни дужник или треће лице” замењују се речима: „треће лице у 

било којој фази поступка”, после речи: „ствари које” додају се речи: „држи без правног основа или по 
основу правног посла чија је важност престала, а које”, а речи: „стечајном дужнику или” бришу се. 

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

„Одлуке из става 2. овог члана стечајни судија доноси у форми решења, на које право жалбе 
имају стечајни управник и треће лице из става 2. овог члана.”. 

Досадашњи став 3. постаје став 4. 

Члан 26. 
У члану 113. став 2. тачка на крају се замењује запетом и додају се речи: „као и редослед 

намирења разлучних и заложних поверилаца.”. 

Члан 27. 
У члану 116. став 2. после речи: „Стечајни судија ће” додаје се реч: „закључком”. 

Члан 28. 
У члану 117. став 1. после речи: „прекинутог парничног” додају се речи: „или арбитражног”. 

Став 2. мења се и гласи: 

„Поверилац који није поступио на начин из става 1. овог члана губи то право и својство 
стечајног повериоца за оспорено потраживање.” 

У ставу 4. после речи: „прекинуте парнице” додају се речи: „или арбитражног поступка”. 

Члан 29. 
У члану 117а став 2. реч: „прималац” замењује се речју: „пријемник”. 

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

„Пријемник потраживања има право да тражи исправку коначне листе утврђених 
потраживања.”. 

Досадашњи ст. 3. и 4. бришу се. 

Члан 30. 
У члану 118. став 1. мења се и гласи: 



„Ако у тренутку отварања стечајног поступка тече парнични или арбитражни поступак о 
потраживању, стечајни управник ће преузети парнични или арбитражни поступак у стању у ком се 
она налази у тренутку отварања стечајног поступка.”. 

Члан 31. 
У члану 119. додаје се став 5, који гласи: 

„Не могу се побијати уобичајени пригодни дарови, наградни дарови, као ни дарови учињени из 
захвалности нити издвајања у хуманитарне сврхе, под условом да су у време када су учињени били 
сразмерни финансијским могућностима стечајног дужника и уобичајени за привредну грану којој 
стечајни дужник припада.”. 

Члан 32. 
У члану 123. став 1. после речи: „да се радњом оштећују повериоци” додаје се запета и речи: 

„као и ако су правни посао односно правна радња стечајног дужника предузети без накнаде или уз 
незнатну накнаду”. 

Члан 33. 
Назив члана и члан 124. бришу се. 

Члан 34. 
У члану 126. став 1. тачка 1) мења се и гласи: 

„1) узимања кредита или зајма у складу са чланом 27. став 2. овог закона и давање обезбеђења 
по том правном послу, ако је након обуставе стечајног поступка у којем је такав кредит или зајам 
узет дошло до отварања стечаја над истим стечајним дужником, као и закључивања уговора о 
кредиту или зајму у смислу члана 157. став 1. тачка 10) овог закона и давања обезбеђења по том 
правном послу, ако је након обуставе стечајног односно претходног стечајног поступка у којем је 
правноснажно усвојен план реорганизације дошло до отварања стечаја над истим стечајним 
дужником;”. 

Члан 35. 
У члану 131. став 1. тач. 1), 3) и 4) бришу се. 

У ставу 3. после речи: „поверилаца” додају се речи: „и овлашћени предлагач плана 
реорганизације”. 

Члан 36. 
Назив члана и члан 132. мењају се и гласе: 

„Начин уновчења и метод продаје 

Члан 132. 
По доношењу решења о банкротству, стечајни управник започиње и спроводи продају 

целокупне имовине, имовинске целине или појединачне имовине стечајног дужника, односно 
продају стечајног дужника као правног лица (начин уновчења), у складу са овим законом и 
националним стандардима за управљање стечајном масом. 

У случају да стечајни управник предлаже продају целокупне имовине или имовинске целине 
стечајног дужника или продају стечајног дужника као правног лица, дужан је да прибави процену 
целисходности таквог начина уновчења у односу на продају појединачне имовине стечајног дужника 
коју израђује овлашћено стручно лице (проценитељ) и којом ће се одредити одговарајући део 
купопродајне цене на којем разлучни, односно заложни поверилац има право приоритетног 



намирења у складу са чланом 133. став 12. овог закона, као и да такву процену достави суду, одбору 
поверилаца и сваком разлучном, односно заложном повериоцу који има разлучно, односно заложно 
право на имовини која је обухваћена таквом продајом. 

Одбор поверилаца, разлучни поверилац и заложни поверилац овлашћени су да уложе примедбу 
на процену из става 2. овог члана у року од 15 дана од дана пријема, у ком случају ће суд, на основу 
савесне и брижљиве оцене, закључком утврдити целисходност предложеног начина продаје и 
одговарајући део купопродајне цене на којем разлучни, односно заложни поверилац има право 
приоритетног намирења у складу са чланом 133. став 12. овог закона. 

Продаја имовине, односно правног лица врши се јавним надметањем, јавним прикупљањем 
понуда или непосредном погодбом (метод продаје), у складу са овим законом и националним 
стандардима за управљање стечајном масом. 

Уз сагласност одбора поверилаца стечајни управник може ангажовати домаћа или страна лица 
стручна за вршење продаје јавним надметањем ако је предмет продаје уметничко дело, односно 
други специфичан предмет продаје за који постоји специјализовано тржиште или ако сматра да ће се 
таквим ангажовањем остварити већа јавност продаје и повољније уновчење. 

Предлог продаје из става 2. овог члана мора садржати све услове такве продаје, укључујући и 
трошкове ангажовања стручних лица. 

Ако се продаја врши јавним надметањем или јавним прикупљањем понуда, стечајни управник 
дужан је да огласи продају у најмање два високотиражна дневна листа који се дистрибуирају на целој 
територији Републике Србије и на интернет страни овлашћене организације и то најкасније 30 дана 
пре дана одређеног за јавно надметање или достављање понуда. 

Изузетно, ако су трошкови оглашавања несразмерно високи у односу на вредност предмета 
продаје стечајни управник, уз сагласност одбора поверилаца, може огласити продају на начин 
другачији од начина прописаног ставом 7. овог члана. 

Оглас нарочито садржи услове и рокове продаје, као и податке о томе када и где потенцијални 
купци могу да виде имовину која се продаје. 

Продаја непосредном погодбом може се извршити искључиво ако је такав начин продаје 
претходно одобрен од стране одбора поверилаца и уз прибављање претходне сагласности разлучног, 
односно заложног повериоца, ако: 

1) је имовина која се продаје непосредном погодбом предмет разлучног, односно заложног 
права; 

2) предложена купопродајна цена, односно њен део у односу на који постоји право првенственог 
намирења тог повериоца, не покрива износ његовог обезбеђеног потраживања; 

3) претходно није покушана продаја јавним надметањем или јавним прикупљањем понуда.”. 

Члан 37. 
У члану 133. став 1. речи: „Пре продаје имовине стечајни управник” замењују се речима: 

„Стечајни управник”, после речи: „одбору поверилаца,” додају се речи: „разлучним, односно 
заложним”, а речи: „начину продаје, роковима продаје и обавештење о процени целисходности из 
члана 132. став 2. овог закона” замењују се речима: „начину уновчења, методу продаје и роковима 
продаје”. 

У ставу 2. речи: „имовине јавним надметањем или јавним прикупљањем понуда,” бришу се. 

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

„Обавештење о намери, плану продаје, начину уновчења, методу продаје и роковима продаје из 
става 1. овог члана стечајни управник дужан је да достави и овлашћеној организацији у року из става 
2. овог члана.”. 

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



У досадашњем ставу 6, који постаје став 7. речи: „се продаје” замењују се речима: „је 
обухваћена продајом”, а речи: „предложи повољнији начин уновчења имовине, о чему одлучује 
стечајни судија” замењују се речима: „поднесе примедбу на предложену продају, укључујући и 
предлог повољнијег начина уновчења, односно метода продаје имовине”. 

Досадашњи став 7, који постаје став 8. мења се и гласи: 

„Одбор поверилаца, повериоци и друга заинтересована лица, осим разлучног, односно 
обезбеђеног повериоца из става 7. овог члана, могу у року од пет дана од дана пријема обавештења о 
предложеној продаји поднети примедбу на предложену продају из разлога непоштовања одредаба 
овог закона или националних стандарда о управљању стечајном масом у припреми или спровођењу 
продаје.”. 

После досадашњег става 7, који постаје став 8. додаје се нови став 9, који гласи: 

„О примедбама из ст. 7. и 8. овог члана одлучује стечајни судија закључком у року од осам дана, 
а продаја се не може спровести пре доношења одлуке суда.”. 

Досадашњи став 8, који постаје став 10. мења се и гласи: 

„После извршене продаје стечајни управник је дужан да о извршеној продаји, условима и цени 
обавести стечајног судију и одбор поверилаца, као и разлучног, односно заложног повериоца који 
има разлучно, односно заложно право на имовини која је обухваћена продајом, у року од десет дана 
од дана извршене продаје.”. 

Досадашњи став 9. брише се. 

Досадашњи ст. 10. и 11. постају ст. 11. и 12. 

Досадашњи став 12, који постаје став 13. мења се и гласи: 

„Стечајни судија ће решењем констатовати да је продаја извршена и наложити одговарајућем 
регистру упис права својине и брисање терета насталих пре извршене продаје, односно упис других 
права стечених продајом. Наведено решење са доказом о уплати цене је основ за стицање и упис 
права својине купца, без обзира на раније уписе и без терета, као и без икаквих обавеза насталих пре 
извршене купопродаје, укључујући и пореске обавезе и обавезе према привредним субјектима 
пружаоцима услуга од општег интереса које се односе на купљену имовину.”. 

После става 13. додаје се став 14, који гласи: 

„Решење из става 13. овог члана објављује се на огласној и електронској табли суда и доставља 
разлучном, односно заложном повериоцу који има разлучно, односно заложно право на имовини која 
је обухваћена продајом и на њега жалбу могу поднети сва заинтересована лица.”. 

Досадашњи став 13. постаје став 15. 

Члан 38. 
После члана 133. додају се назив члана и члан 133а, који гласе: 

„Обавеза нуђења на продају 

Члан 133а 
Стечајни управник је дужан да сваки део имовине који је предмет разлучног, односно заложног 

права понуди на продају у року од шест месеци од правноснажности решења о банкротству. 

Стечајни судија може решењем, на образложени предлог стечајног управника, рок из става 1. 
овог члана продужити једном за највише шест месеци, ако за одлагање продаје постоје нарочито 
оправдани разлози. 



У случају укидања мере забране извршења и намирења у складу са чл. 93а–93в овог закона 
долази до застоја рока из става 1. овог члана за време током којег стечајни управник нема право да 
врши продају предметне имовине. 

Ако је имовина из става 1. овог члана предмет поднетог захтева за враћање имовине у складу са 
законом којим се уређује враћање имовине и обештећење, рок из става 1. овог члана почиње да тече 
правноснажним окончањем поступка за враћање имовине и обештећење.”. 

Члан 39. 
У члану 135. став 1. речи: „став 5.” замењују се речима: „став 7.”. 

Став 3. брише се. 

Члан 40. 
У члану 136. став 5. брише се. 

Досадашњи став 6. постаје став 5. 

У досадашњем ставу 7, који постаје став 6. речи: „уговора о продаји стечајног дужника као 
правног лица” замењују се речима: „решења из члана 133. став 13. овог закона”. 

Члан 41. 
После члана 136. додају се називи чланова и чл. 136а, 136б, 136в и 136г, који гласе: 

„Право приоритета разлучног, односно заложног повериоца 

Члан 136а 
У случају када је предмет продаје стечајни дужник као правно лице, целокупна имовина 

стечајног дужника или имовинска целина, разлучни и заложни повериоци који су имали заложно, 
односно разлучно право на било ком делу имовине који је обухваћен таквом продајом имају право 
приоритета у деоби оног дела средстава остварених продајом, према рангу приоритета који су стекли 
у складу са законом, а сразмерно процењеном учешћу процењене вредности имовине која је предмет 
заложног, односно разлучног права у укупној процењеној вредности предмета продаје, у складу са 
проценом из члана 132. став 2. овог закона, односно у складу са закључком суда из члана 132. став 3. 
овог закона. 

Полагање цене од стране разлучног или заложног повериоца 

Члан 136б 
Ако је купац имовине разлучни поверилац који има право приоритетног намирења из средстава 

остварених продајом, тај купац има право да своје обезбеђено потраживање пребије са износом 
купопродајне цене, и то на следећи начин: 

1) у случају да његово обезбеђено потраживање премашује износ купопродајне цене, односно 
њеног дела из којег има право приоритетног намирења, дужан је на име цене положити износ 
трошкова продаје и других неопходних трошкова из члана 133. став 12. овог закона, увећан за 
евентуално преостали део купопродајне цене из којег нема право приоритетног намирења; 

2) у случају да његово обезбеђено потраживање не достиже износ купопродајне цене, односно 
њеног дела из којег има право приоритетног намирења, дужан је на име цене положити износ 
трошкова продаје и других неопходних трошкова из члана 133. став 12. овог закона, увећан за 
разлику између његовог обезбеђеног потраживања и пуног износа купопродајне цене. 

Сагласност одбора поверилаца и разлучног, односно заложног повериоца 



Члан 136в 
У случају продаје стечајног дужника као правног лица, целокупне имовине стечајног дужника 

или имовинске целине: 

1) ако је понуђена цена мања од 50% процењене вредности предмета продаје, стечајни управник 
дужан је да такву понуду без одлагања достави одбору поверилаца, а продаја се може спровести ако 
је одобри одбор поверилаца; 

2) ако би у смислу процене из члана 132. став 2. овог закона део средстава остварених продајом 
који се односи на имовину која је под разлучним, односно заложним правом био мањи од 50% 
процењене вредности те имовине, стечајни управник је дужан да такву понуду без одлагања достави 
сваком разлучном и заложном повериоцу који има разлучно, односно заложно право на тој имовини, 
а продаја се може спровести ако је одобри разлучни, односно заложни поверилац који, сходном 
применом члана 35. став 3. овог закона, учини вероватним да се његово обезбеђено потраживање 
може намирити делом или у целости из имовине која је под разлучним, односно заложним правом 
ако би се она продавала појединачно. 

Разлучни, односно заложни поверилац који се предложеном продајом стечајног дужника као 
правног лица, целокупне имовине стечајног дужника или имовинске целине намирује у целости нема 
право из става 1. тачка 2) овог члана. 

У случају да одобрења из става 1. овог члана буду дата, стечајни управник дужан је да прихвати 
такву понуду и спроведе продају. 

Право прече куповине разлучног, односно заложног  

повериоца у случају продаје непосредном погодбом 

Члан 136г 
Када је имовина која је предмет продаје непосредном погодбом предмет разлучног, односно 

заложног права, разлучни, односно заложни поверилац може, у року од пет дана од дана пријема 
обавештења из члана 133. став 6. овог закона, да обавести суд и стечајног управника да прихвата да 
купи предмет продаје под истим (или за стечајног дужника повољнијим) условима из обавештења 
(право прече куповине), при чему је дужан и да наведе да ли ће се користити правом из члана 136б 
овог закона. 

Право прече куповине из става 1. овог члана разлучни, односно заложни поверилац може 
вршити и преко лица које је са њим повезано у смислу закона којима се уређују привредна друштва, 
уз достављање доказа да се ради о повезаном лицу. 

У случају да је разлучни, односно заложни поверилац уложио примедбу на предложену продају 
у складу са чланом 133. став 7. овог закона, рок за вршење права прече куповине из става 1. овог 
члана почиње да тече од дана достављања одлуке суда по тој примедби разлучном, односно 
заложном повериоцу, а продаја се не може спровести пре истека тог рока.”. 

Члан 42. 
У члану 139. став 3. после тачке 4) додаје се тачка 4а), која гласи: 

„4а) износ средстава резервисаних за исплату повериоцима за случај накнадних пријава 
потраживања из члана 130. став 2. овог закона;”. 

Члан 43. 
У члану 144. став 2. мења се и гласи: 

„Изузетно, завршној деоби из става 1. овог члана може се приступити и: 



1) ако у току поступка стечаја стечајни управник, после више покушаја уновчења имовине 
стечајног дужника на начин предвиђен овим законом, не успе да уновчи целокупну стечајну масу, 
односно њен претежни део или 

2) ако су у стечајном поступку намирена потраживања поверилаца у целости, са припадајућом 
каматом у складу са овим законом.”. 

Члан 44. 
У члану 147. став 1. мења се и гласи: 

„У случају да су у стечајном поступку, пре завршне деобе или у завршној деоби, у пуном износу 
намирена потраживања поверилаца у целости са припадајућом каматом у складу са овим законом, 
стечајни управник дужан је да преостали вишак деобне масе, као и евентуално неуновчену имовину 
стечајног дужника из члана 144. став 2. овог закона, расподели члановима привредног друштва, у 
складу са правилима поступка ликвидације. У том случају, решењем о завршној деоби стечајни 
судија налаже брисање свих терета на имовини која се расподељује члановима привредног друштва. 
Изузетно, стечајни управник неће расподелити неуновчену имовину оним члановима привредног 
друштва који се одрекну права на такву расподелу и о томе обавесте стечајног управника писаним 
путем најкасније у року од 15 дана од дана објављивања нацрта за завршну деобу на огласној табли 
суда.”. 

У ставу 4. реч: „стечајних” и речи: „сви стечајни” бришу се. 

Члан 45. 
У члану 148. став 2. после речи: „стечајног поступка” додаје се запета и речи: „али не пре 

доношења решења о главној деоби”. 

Члан 46. 
У члану 155. став 1. после речи: „банкротство” запета и речи: „а посебно ако постоје економско 

оправдани услови за наставак дужниковог пословања” бришу се. 

Члан 47. 
У члану 156. став 1. тачка 4) мења се и гласи: 

„4) висину новчаних износа или имовину која ће служити за потпуно или делимично намирење 
за сваку од класа поверилаца, као и средства резервисана за повериоце оспорених потраживања, 
начин измирења потраживања и временску динамику плаћања;”. 

У тачки 6) речи: „главних елемената” замењују се речју: „мера”, а после речи: „плана 
реорганизације” запета и речи: „ако их је могуће одредити” бришу се. 

У тачки 10) речи: „као и износ и динамику исплате награде за његов рад” замењују се речима: 
„износ и динамику исплате награде за његов рад, уз навођење поступка за његову промену”. 

Тачка 13) мења се и гласи: 

„13) процену вредности имовине стечајног дужника, као и процену новчаног износа намирења 
које би се остварило спровођењем банкротства и спровођењем реорганизације за сваку од класа 
поверилаца посебно, израђену од стране овлашћеног стручног лица (проценитеља) у складу са 
националним стандардима за управљање стечајном масом, не старију од 12 месеци;”. 

Тачка 16) мења се и гласи: 

„16) предлог за именовање чланова комисије поверилаца, ако је планом предвиђено њено 
постојање;”. 

У тачки 18) тачка запета на крају замењује се тачком. 



Тачка 19) брише се. 

У ставу 4. тачка 2) мења се и гласи: 

„2) потписану необавезујућу изјаву већинских поверилаца по вредности потраживања сваке 
планом предвиђене класе да су сагласни са садржином плана реорганизације и спремни да гласају за 
његово усвајање;”. 

Тачка 4) брише се. 

У тачки 5) речи: „ванредни извештај ревизора” замењују се речима: „ванредни извештај са 
мишљењем ревизора о финансијским извештајима стечајног дужника”. 

Члан 48. 
У члану 157. став 1. тачка 7) после речи: „заложног права” додаје се запета и речи: „уз 

сагласност имаоца заложног права”. 

Тачке 11) и 13) бришу се. 

Став 2. мења се и гласи: 

„У случају да је планом реорганизације предвиђена мера претварања потраживања у капитал 
стечајног дужника, предлагач је дужан да уз план реорганизације достави процену капитала 
стечајног дужника, извршену од стране овлашћеног стручног лица (проценитеља), не старију од шест 
месеци.”. 

Ставови 5, 6, 7. и 8. бришу се. 

Досадашњи став 9, који постаје став 5. мења се и гласи: 

„Спровођење мера предвиђених планом реорганизације, а нарочито измене у структури 
капитала стечајног дужника и отуђење или друго располагање непокретном имовином која је 
евидентирана као друштвена својина, не може се вршити супротно одредбама закона којима се 
уређује заштита друштвеног капитала у предузећима која послују већинским друштвеним капиталом, 
односно којима се уређује заштита имовине која је евидентирана као друштвена својина у задругама. 
Подносилац плана реорганизације дужан је да у прилогу плана реорганизације достави претходну 
сагласност на план реорганизације, издату од стране организације из члана 19. став 2. овог закона, а 
та организација у поступку давања претходне сагласности на план реорганизације поступа са 
нарочитом хитношћу и дужна је да донесе акт по захтеву за давање претходне сагласности у року од 
15 дана од дана пријема захтева.”. 

Члан 49. 
У члану 158. став 5. тачка 3) тачка запета на крају замењује се тачком. 

Тачка 4) брише се. 

После става 7. додају се ст. 8, 9. и 10, који гласе: 

„Ако је пре доношења одлуке по предлогу повериоца за покретање стечајног поступка стечајни 
дужник поднео предлог за покретање стечајног поступка у складу са унапред припремљеним планом 
реорганизације, стечајни судија ће прво решавати по предлогу стечајног дужника за покретање 
стечајног поступка у складу са унапред припремљеним планом реорганизације. 

Уколико је предлог за покретање стечајног поступка у складу са унапред припремљеним планом 
реорганизације правноснажно одбијен, односно одбачен, стечајни дужник је овлашћен да поднесе 
нови предлог за покретање стечајног поступка у складу са унапред припремљеним планом 
реорганизације. 

У случају да је пре подношења новог предлога из става 9. овог члана против стечајног дужника 
поднет предлог за покретање стечајног поступка од стране повериоца, суд ће прво решавати по 
предлогу за покретање стечајног поступка који је поднет од стране повериоца.”. 



Члан 50. 
У члану 159. став 1. реч: „познате” брише се. 

После става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 

„Рочиште за одлучивање о предлогу и гласање о плану одржава се најкасније у року од 90 дана 
од дана доношења решења из става 1. овог члана.” 

У досадашњем ставу 2, који постаје став 3. речи: „Решење о покретању претходног поступка за 
испитивање испуњености услова за отварање стечајног поступка у складу са унапред припремљеним 
планом реорганизације” замењују се речима: „Решење из става 1. овог члана, заједно са текстом 
унапред припремљеног плана реорганизације”. 

Досадашњи став 3. постаје став 4. 

У досадашњем ставу 4, који постаје став 5. речи: „из става 2.” замењују се речима: „из става 4.”. 

У досадашњем ставу 5, који постаје став 6. речи: „из става 3.” замењују се речима: „из става 5.”. 

У досадашњем ставу 6, који постаје став 7. речи: „из става 2.” замењују се речима: „из става 4.”, 
а тачка 2) мења се и гласи: 

„2) позив заинтересованим лицима да све примедбе на предлог унапред припремљеног плана 
реорганизације којима оспоравају садржину унапред припремљеног плана реорганизације или основ 
или висину планом обухваћених потраживања, доставе надлежном суду у року од 15 дана од дана 
објављивања огласа у „Службеном гласнику Републике Србије”.”. 

У досадашњем ставу 7, који постаје став 8. речи: „из става 2.” замењују се речима: „из става 4.”. 

У досадашњем ставу 8, који постаје став 9. речи: „30 дана од дана објављивања огласа из става 
3. овог члана” замењују се речима: „60 дана од покретања поступка из става 1. овог члана”. 

Досадашњи ст. 9, 10, 11, 12. и 13. бришу се. 

Члан 51. 
После члана 159. додају се називи чланова и чл. 159а и 159б, који гласе: 

„Примедбе на унапред припремљени план реорганизације  

и измене плана 

Члан 159а 
Примедбе заинтересованих лица достављене суду по истеку рока из члана 159. став 7. тачка 2) 

овог закона неће бити узете у разматрање од стране суда. 

Предлагач плана је у обавези да одговор на примедбе достави надлежном суду у року од 15 дана 
од истека рока из члана 159. став 7. тачка 2) овог закона. 

Одговори на примедбе достављени суду по истеку рока из става 2. овог члана неће бити узети у 
разматрање од стране суда. 

Предлагач може, у року из става 2. овог члана, само једном извршити измену плана 
реорганизације (у облику пречишћеног текста), са јасном назнаком да је у питању измењени план. 

У случају да предлагач суду достави измењени план у складу са ставом 4. овог члана, поступак 
ће се наставити по тако измењеном плану, при чему: 

1) предлагач није у обавези да уз измењени план суду доставља изјаве већинских поверилаца из 
става 156. став 4. тачка 2) овог закона; 

2) суд је дужан да састави и објави оглас о одржавању рочишта за одлучивање о предлогу и 
гласање о плану у складу са чланом 159. ст. 4–9. овог закона. 



Провера тачности података из плана и мера обезбеђења 

Члан 159б 
Током претходног поступка из члана 159. став 1. овог закона стечајни судија може, на захтев 

заинтересованог лица или по службеној дужности, ангажовати овлашћена стручна лица 
(проценитеље, вештаке или ревизоре) у циљу утврђивања тачности података из унапред 
припремљеног плана реорганизације. Трошкови ангажовања стручног лица представљају трошкове 
претходног поступка. 

Стручно лице из става 1. овог члана дужно је да своје изјашњење достави суду најкасније осам 
дана пре одржавања рочишта за расправљање и гласање о плану реорганизације. 

На предлог подносиоца плана или по службеној дужности, стечајни судија током претходног 
поступка из става 1. овог члана може одредити меру спречавања промене финансијског и имовинског 
положаја стечајног дужника, која обухвата: 

1) именовање привременог стечајног управника; 

2) забрану плаћања са рачуна стечајног дужника ако рачуни стечајног дужника нису блокирани, 
без претходне сагласности стечајног судије или привременог стечајног управника, односно дозволу 
плаћања са рачуна стечајног дужника уз сагласност стечајног судије или привременог стечајног 
управника, ако су у тренутку доношења решења из става 1. овог члана рачуни стечајног дужника 
блокирани ради извршења основа и налога за принудну наплату код организације која спроводи 
поступак принудне наплате; 

3) забрану располагања имовином стечајног дужника без претходне сагласности стечајног 
судије или привременог стечајног управника; 

4) забрану одређивања и спровођења извршења или покретања поступка вансудског намирења 
према стечајном дужнику; 

5) забрану организацији која спроводи принудну наплату да спроводи налоге за принудну 
наплату са рачуна стечајног дужника. 

У случају повреде забране располагања из става 3. тачка 3) овог члана, сходно се примењују 
одредбе овог закона о правним последицама повреде забране располагања после отварања стечајног 
поступка. 

Мера обезбеђења из става 3. овог члана важи до правноснажног окончања претходног поступка 
из члана 159. став 1. овог закона, а најдуже шест месеци и не може се поново одредити у истом 
поступку, а стечајни судија може укинути ову меру и пре истека тог рока. 

Ако одреди меру из става 3. овог члана, стечајни судија решењем одређује за које намене се 
могу вршити плаћања са рачуна стечајног дужника уз сагласност стечајног судије. 

Рачуни стечајног дужника који су на дан подношења предлога из члана 158. овог закона 
блокирани ради извршења основа и налога за принудну наплату код организације која спроводи 
поступак принудне наплате или су блокирани током трајања претходног стечајног поступка остају 
блокирани и даље до окончања претходног стечајног поступка, осим ако стечајни дужник измири све 
доспеле обавезе на основу којих су ови рачуни блокирани. 

Решење којим је одређена мера из става 3. овог члана истог дана се доставља организацији која 
спроводи поступак принудне наплате, која о томе без одлагања обавештава све пословне банке, ради 
спречавања преноса средстава и других трансакција стечајног дужника, односно како би се 
омогућила плаћања у складу са ставом 3. овог члана. 

Ради одлучивања по предлогу за одређивање мере обезбеђења из става 3. овог члана стечајни 
судија може заказати и одржати посебно рочиште.”. 

Члан 52. 



У члану 160. став 2. мења се и гласи: 

„Стечајни судија на захтев заинтересованог лица може извршити процену висине потраживања 
за потребе гласања, ако то лице достави доказе да висина потраживања наведена у унапред 
припремљеном плану реорганизације није тачна.”. 

Став 3. брише се. 

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

Досадашњи став 6. брише се. 

У досадашњем ставу 7, који постаје став 5. речи: „чл. 161. до 164.” замењују се речима: „чл. 161–
164б”, а речи: „поступак стечаја” замењују се речима: „претходни поступак стечаја”. 

У досадашњем ставу 8, који постаје став 6. после речи: „плана реорганизације” додаје се запета 
и речи: „као и трошкове претходног поступка стечаја”. 

Члан 53. 
У члану 161. став 1. речи: „стечајни дужник,” бришу се, а тачка на крају замењује се запетом и 

додају речи: „ако на првом поверилачком рочишту није донето решење о банкротству.”. 

После става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 

„У случају да предлагач плана реорганизације није стечајни управник, стечајни управник има 
обавезу да активно сарађује са овлашћеним предлагачем и да му пружи податке о имовини и 
обавезама стечајног дужника, као и све друге податке од значаја за припрему плана реорганизације 
стечајног дужника.”. 

У досадашњем ставу 2, који постаје став 3. речи: „који предложе стечајни управник или стечајни 
дужник” замењују се речима: „који предложи стечајни управник”. 

Члан 54. 
У члану 162. ст. 2. и 3. бришу се. 

Члан 55. 
Назив члана 163. мења се и гласи: „Утврђивање тачности података, измена и одбацивање 

предлога плана реорганизације”. 

У члану 163. после става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 

„Предлагач је овлашћен да у истом стечајном поступку, по пријему примедаба поверилаца и у 
року из члана 164а став 2. овог закона, само једном изврши измену плана реорганизације (у облику 
пречишћеног текста), са јасном назнаком да је у питању измењени план.”. 

У досадашњем ставу 2. који постаје став 3. у тачки 2) тачка на крају замењује се тачком запетом, 
а после тачке 2) додаје се тачка 3), која гласи: 

„3) планом нису обухваћени повериоци који би, да су обухваћени планом, могли да својим 
гласањем утичу на одлуку о усвајању плана.”. 

У досадашњем ставу 3, који постаје став 4. реч: „подносилац” замењује се речју: „предлагач”. 

Члан 56. 
Назив члана и члан 164. мењају се и гласе: 

„Заказивање и оглашавање рочишта за разматрање и гласање о плану реорганизације 

Члан 164. 



Стечајни судија заказује и одржава рочиште за разматрање предлога плана реорганизације и 
гласање од стране поверилаца у року од 90 дана од дана подношења предлога плана реорганизације. 

План реорганизације суд, без одлагања, доставља регистру привредних субјеката, као и другом 
одговарајућем регистру ради објављивања на интернет страни тог регистра. 

Оглас о рочишту за разматрање плана реорганизације и гласању од стране поверилаца суд 
објављује на огласној и електронској огласној табли суда, у „Службеном гласнику Републике 
Србије” и у једном високотиражном листу који се дистрибуира на целој територији Републике 
Србије. 

У огласу се наводи пословно име и матични број стечајног дужника, име, односно пословно име 
предлагача, дан и место одржавања рочишта и поступак гласања, као и начин на који се сва 
заинтересована лица могу упознати са садржином плана. 

Оглас из става 3. овог члана мора да садржи и позив заинтересованим лицима да све примедбе 
на предлог плана реорганизације којима оспоравају садржину плана реорганизације или основ или 
висину планом обухваћених потраживања доставе надлежном суду у року од 15 дана од дана 
објављивања огласа у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

Стечајни судија може наложити подносиоцу предлога да оглас из става 3. овог члана објави и у 
другим домаћим и међународним средствима информисања.”. 

Члан 57. 
После члана 164. додају се назив члана и члан 164а, који гласе: 

„Примедбе на план и измене плана реорганизације 

Члан 164а 
Примедбе заинтересованих лица достављене суду по истеку рока из члана 164. став 5. овог 

закона неће бити узете у разматрање од стране суда. 

Предлагач плана је у обавези да одговор на примедбе заинтересованих лица достави суду у року 
од 15 дана од истека рока из члана 164. став 5. овог закона. 

Одговори на примедбе достављени по истеку рока из става 2. овог члана неће бити узети у 
разматрање од стране суда. 

Рочиште за гласање о плану реорганизације не може се одржати пре истека рока од 60 дана од 
дана подношења плана реорганизације суду. 

У случају да предлагач суду достави измењени план реорганизације у складу са чланом 163. став 
2. овог закона, поступак ће се наставити по тако измењеном плану, при чему је суд дужан да састави 
и објави оглас о одржавању рочишта за одлучивање о предлогу и гласање о плану у складу са чланом 
164. ст. 3–6. овог закона. 

Измењени план реорганизације суд без одлагања доставља регистру привредних субјеката, 
односно другом одговарајућем регистру ради објављивања на интернет страни тог регистра.”. 

Члан 58. 
Назив члана 165. мења се и гласи: „Право гласа и класе поверилаца”. 

У члану 165. став 5. мења се и гласи: 

„Разлучни поверилац, односно друго заинтересовано лице, овлашћен је да суду за потребе 
процене из става 4. овог члана достави процену вредности оптерећене имовине израђену од стране 
овлашћеног стручног лица (проценитеља). Ако је суду достављена само једна процена, стечајни 
судија ће процену вероватноће намирења разлучног потраживања из оптерећене имовине утврдити 
на основу те процене. У случају сумње у достављену процену, стечајни судија може наложити да се 



ангажује друго овлашћено стручно лице (проценитељ), који ће извршити нову процену. За износ 
потраживања који стечајни судија процени, на основу образложене оцене свих достављених процена, 
да се разлучни повериоци не могу намирити из оптерећене имовине, разлучни повериоци остварују 
право гласа у оквиру класе потраживања у коју би њихово потраживање било разврстано да не 
постоји предметно обезбеђење.”. 

У ставу 8. број: „200” замењује се бројем: „100”, број: „20.000” замењује се бројем: „50.000”, а 
после речи: „средстава за” додаје се реч: „претходну”. 

Ставови 9–15. бришу се. 

Члан 59. 
После члана 165. додаје се назив члана и члан 165а, који гласи: 

„Гласање и усвајање плана реорганизације 

Члан 165а 
Пре почетка гласања, суд обавештава све присутне на рочишту о резултатима гласања писменим 

путем (гласање у одсуству). 

План реорганизације се сматра усвојеним у једној класи поверилаца ако су за план 
реорганизације гласали повериоци који имају обичну већину потраживања од укупних потраживања 
поверилаца у тој класи. 

Класа поверилаца чија потраживања према плану реорганизације треба да буду у потпуности 
измирена у новцу пре почетка примене плана реорганизације не гласа за план реорганизације, 
односно сматра се да је план реорганизације у тој класи усвојен. 

План реорганизације се сматра усвојеним ако га на прописани начин прихвате све класе које 
гласају о плану и ако је у складу са одредбама овог закона. 

Даном почетка примене плана реорганизације сматра се дан одређен планом реорганизације, с 
тим да тај дан не може наступити пре дана правноснажности решења о потврђивању плана 
реорганизације, нити по истеку рока од 30 дана од дана правноснажности тог решења. 

Ако се у стечајном поступку поднесе више од једног плана реорганизације, о њима се гласа по 
редоследу подношења, а усвојеним се сматра план реорганизације који је први изгласан. 

Ако план реорганизације, осим плана из члана 158. овог закона, не добије потребан број гласова, 
над стечајним дужником спроводи се банкротство.”. 

Члан 60. 
У члану 167. став 4. речи: „Доношењем решења” замењују се речима: „Правноснажношћу 

решења”, а после речи: „плана реорганизације” додају се речи: „у стечају,”. 

Став 5. мења се и гласи: 

„Стечајни дужник је овлашћен да пре или након истека рока за спровођење плана 
реорганизације поднесе предлог за покретање стечајног поступка у складу са унапред припремљеним 
планом реорганизације, под условима прописаним овим законом.”. 

Члан 61. 
Назив члана 170. мења се и гласи: „Изузетак од примене других прописа”. 

У члану 170. речи: „хартија од вредности” замењују се речју: „проспекта”, а после речи: 
„поништавање акција” додају се речи: „и заштиту поверилаца у случају смањења основног 
капитала”. 



Члан 62. 
У члану 173. став 1. тачка 2) после речи: „плана реорганизације” додају се речи: „или ако је 

такво поступање, односно непоступање планом реорганизације утврђено као стечајни разлог”. 

У ставу 2. после речи: „дошло до” додају се речи: „неке од следећих последица”. 

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

„У случају из става 1. овог члана, стечајни судија током претходног стечајног поступка може 
ангажовати стручно лице или именовати привременог стечајног управника ради утврђивања 
чињеница од значаја за оцену постојања стечајног разлога.”. 

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

Члан 63. 
У члану 187. став 1. реч: „став 4.” замењује се речју: „став 3.”. 

Члан 64. 
У члану 188. став 1. тачка 2) реч: „став 4.” замењује се речју: „став 3.”. 

Члан 65. 
Подзаконски акти донeти на основу овлашћења из Законa о стечају („Службени гласник РС”, бр. 

104/09, 99/11 – др. закон, 71/12 – УС и 83/14), ускладиће се са одредбама овог закона у року од шест 
месеци од дана ступања на снагу овог закона. 

Члан 66. 
Стечајни поступци који до дана ступања на снагу овог закона нису окончани окончаће се по 

прописима који су били на снази до дана ступања на снагу овог закона. 

Члан 67. 
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 финансијској подршци  

породици са децом 

Проглашава се Закон о финансијској подршци породици са децом, који је донела Народна 
скупштина Републике Србије, на Петој седници Другог редовног заседања, 14. децембра 2017. 
године. 

ПР број 81 

У Београду, 17. децембра 2017. године 

Председник Републике, 

Александар Вучић, с.р. 

ЗАКОН 

о финансијској подршци породици са децом 



I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Овим законом уређује се финансијска подршка породици са децом. 

Финансијска подршка породици са децом, у смислу овог закона, додељује се ради: 

1) побољшања услова за задовољавање основних потреба деце; 

2) усклађивања рада и родитељства; 

3) посебног подстицаја и подршке родитељима да остваре жељени број деце; 

4) побољшања материјалног положаја породица са децом, породица са децом са сметњама у 
развоју и инвалидитетом и породица са децом без родитељског старања. 

Члан 2. 
Породицу у смислу овог закона чине: супружници и ванбрачни партнери, деца и сродници у 

правој линији без обзира на степен сродства, као и сродници у побочној линији до другог степена 
сродства под условом да живе у заједничком домаћинству. 

Чланом породице, у смислу става 1. овог члана, сматра се и дете које не живи у породици, а 
налази се на школовању – до краја рока прописаног за то школовање, а најкасније до навршене 26. 
године живота. 

Чланом породице, у смислу става 1. овог члана, сматра се и супружник без обзира где фактички 
живи. 

Изузетно од ст. 1. и 3. овог члана, чланом породице не сматра се извршилац насиља у породици, 
односно његови приходи и имовина не утичу на право жртава насиља у породици да остваре право, 
ако испуњавају друге услове прописане овим законом. 

Чланом породице старатеља сматра се и лице, које се у породици старатеља налази на основу 
решења органа старатељства. 

Изузетно од става 1. овог члана, приликом утврђивања редоследа рођења деце, у породицу се 
убрајају и деца која не живе у њој. 

Заједничко домаћинство, у смислу овог закона, јесте заједница живљења, привређивања и 
трошења средстава свих чланова домаћинства. 

Члан 3. 
Термини изражени у овом закону у граматичком мушком роду подразумевају природни мушки 

и женски род лица на које се односе. 

Члан 4. 
За остваривање права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског одсуства, 

одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета и остваривање права 
на остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета и остваривање права на 
родитељски додатак – редослед рођења деце у породици утврђује се у односу на дан подношења 
захтева за остваривање ових права, према датуму и часу рођења уписаних у матичну књигу рођених. 

За остваривање права на дечији додатак, редослед рођења деце из разведеног брака или 
ванбрачне заједнице која је престала утврђује се према родитељу са којим дете живи по одлуци 
надлежног органа. 

За остваривање права на дечији додатак, редослед рођења деце која су у време развода брака или 
престанка ванбрачне заједнице била пунолетна или за коју је у току поступак утврђивања 
породичноправног статуса пред надлежним органом, утврђује се према родитељу са којим деца живе. 



Чињеница са којим родитељем деца живе, у смислу ст. 2. и 3. овог члана, утврђује се према 
налазу надлежног центра за социјални рад. 

За остваривање права на дечији додатак у редослед рођења рачунају се деца која су дата на 
хранитељство или старатељство. 

За остваривање права предвиђених овим законом у редослед рођења рачунају се и усвојена деца. 

За остваривање права предвиђених овим законом у редослед рођења рачунају се сва живорођена 
деца, а не рачунају се мртворођена деца. 

Члан 5. 
Приходи од утицаја на остваривање права предвиђених овим законом, а који се утврђују у 

просечном месечном износу, на основу остварених прихода у три месеца која претходе месецу у 
коме је поднет захтев, јесу: 

1) приходи који подлежу опорезивању према закону којим се уређује порез на доходак грађана; 

2) приходи остварени од: 

(1) пензија и инвалиднина остварених у земљи и иностранству; 

(2) примања по прописима о правима ратних инвалида; 

(3) сродника који имају законску обавезу издржавања; 

(4) отпремнина у случају престанка потребе за радом запослених услед технолошких, 
економских или организационих промена и накнада по основу социјалних програма остварених у 
години дана пре подношења захтева; 

(5) остале накнаде по основу рођења и неге и посебне неге детета; 

(6) накнада за време незапослености; 

(7) реализованих новчаних и других ликвидних средстава у години дана пре подношења захтева; 

(8) примања од рада код страног послодавца у иностранству; 

(9) осталих активности. 

Када се приход утврђује у паушалном износу за приход се узима основица за обрачунавање 
доприноса за обавезно социјално осигурање (у даљем тексту: доприноси). 

Приходи који се исказују као годишњи узимају се у висини просечног месечног износа. 

Исплатилац прихода, прописаних ставом 1. овог члана, у обавези је да изда потврду о 
оствареним приходима, уколико се до овог податка не може доћи увидом у доступне службене 
евиденције електронским упитом. 

У приходе породице рачунају се и приходи од пољопривредне делатности са имовине на којој 
чланови заједничког домаћинства живе, коју су стекли или је користе на основу уговора или 
договора, без обзира да ли је извршена њена укњижба односно закључен одговарајући правни посао. 

Члан 6. 
У приходе из члана 5. овог закона не урачунавају се накнаде трошкова за долазак и одлазак са 

рада, накнаде трошкова за време проведено на службеним путовањима у земљи и иностранству, 
отпремнине при одласку у пензију, солидарна помоћ, јубиларне награде и помоћи у случају смрти 
корисника или чланова његовог домаћинства, као и примања и приходи који се према закону којим 
се уређује социјална заштита не узимају у обзир приликом утврђивања права на новчану социјалну 
помоћ. 

У приходе из члана 5. овог закона не урачунавају се и износи исплаћених издржавања за дете из 
претходне заједнице које не живи у заједничком домаћинству даваоца издржавања. 



У приходе породице из члана 5. овог закона не рачунају се потраживања по основу 
правноснажне и извршне судске пресуде којом је досуђено издржавање, уколико дужник издржавања 
не плаћа издржавање, а извршење пресуде није могуће обезбедити коришћењем доступних правних 
средстава и поступака. 

Члан 7. 
Право на дечији додатак може се остварити уколико подносилац захтева, односно чланови 

његове породице, не поседују новчана и друга ликвидна средства (остварена продајом 
непокретности, акције, обвезнице и друге хартије од вредности и сл.) у вредности већој од износа две 
просечне зараде по запосленом у Републици без пореза и доприноса по члану породице, а према 
последњем познатом податку у моменту подношења захтева. 

Ако подносилац захтева, односно чланови његове породице поседују новчана и друга ликвидна 
средства у вредности већој од износа две просечне зараде по запосленом у Републици Србији без 
пореза и доприноса по члану породице, а према последњем познатом податку у моменту подношења 
захтева, подносилац захтева не може остварити право на дечији додатак за период сразмеран броју 
месеци који се добија дељењем укупног износа тих средстава са просечном зарадом по запосленом у 
Републици Србији без пореза и доприноса. 

Члан 8. 
Право на дечији додатак може се остварити уколико подносилац захтева, односно чланови 

његове породице, не поседују непокретности на територији Републике Србије ни у иностранству, 
осим стамбеног простора у коме породица живи, а који не може бити већи од собе по члану 
домаћинства увећан за још једну собу. 

Изузетно од става 1. овог члана, право на дечији додатак може се остварити уколико подносилац 
захтева, односно чланови његове породице, који остварују доходак од пољопривреде, не поседују 
непокретности на територији Републике Србије ни у иностранству, осим стамбеног простора у коме 
породица живи, а који не може бити већи од собе по члану домаћинства увећан за још једну собу и 
других нужних економских зграда у пољопривредном домаћинству и земљишта у површини до два 
хектара по члану породице. 

Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана право на дечији додатак може се остварити уколико 
подносилац захтева, односно чланови његове породице, осим стамбеног простора у коме породица 
живи, поседују и другу непокретност на територији Републике Србије и у иностранству, у идеалном 
делу, не већем од 20 квадратних метара, стечену поклоном и у складу са прописима о наслеђивању. 

Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана право на дечији додатак може се остварити уколико 
подносилац захтева, односно чланови његове породице, осим стамбеног простора у коме породица 
живи, поседују и гаражу и изнајмљени пословни простор (закуп) не већи од 20 квадратних метара. 

Члан 9. 
Просечна месечна зарада по запосленом, просечна месечна зарада по запосленом без пореза и 

доприноса и индекс потрошачких цена у Републици Србији утврђују се према подацима које објави 
републички орган надлежан за послове статистике. 

Подаци о висини катастарског прихода и просечног катастарског прихода по једном хектару 
плодног земљишта, у смислу овог закона, утврђују се према подацима републичког органа 
надлежног за геодетске послове. 

Члан 10. 
Права из овог закона јесу лична права и не могу се преносити на друга физичка и правна лица 

нити се могу наслеђивати, али се износи права који су доспели за исплату, а остали су неисплаћени 
услед смрти корисника, могу наслеђивати. 



Новчана примања по основу овог закона не могу бити предмет обезбеђивања или принудног 
извршења. 

II. ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ  
СА ДЕЦОМ 

Члан 11. 
Права на финансијску подршку породици са децом, у смислу овог закона, јесу: 

1) накнада зараде, односно накнада плате за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради 
неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета; 

2) остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета; 

3) родитељски додатак; 

4) дечији додатак; 

5) накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања; 

6) накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу са сметњама у развоју и децу са 
инвалидитетом; 

7) накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу корисника новчане социјалне 
помоћи; 

8) регресирање трошкова боравка у предшколској установи деце из материјално угрожених 
породица. 

Права из става 1. тач. 1) до 7) овог члана јесу права од општег интереса и о њиховом 
обезбеђивању стара се Република Србија. 

О обезбеђивању права из става 1. тачка 8) овог члана стара се општина, односно град, у складу 
са овим законом. 

АП Војводина, општина, односно град могу, ако су обезбедили средства, да утврде и друга 
права, већи обим права од права утврђених овим законом и повољније услове за њихово 
остваривање. 

1. Накнада зараде, односно накнада плате за време  

породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и 

одсуства са рада ради посебне неге детета 

Члан 12. 
Накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради 

неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета остварују запослени код правних и физичких 
лица (у даљем тексту: запослени код послодавца). 

Запослени који је засновао радни однос након рођења детета, изузетно од става 1. овог члана, 
може остварити право на накнаду зараде односно накнаду плате током одсуства чија се дужина 
трајања рачуна од дана рођења детета. 

Накнаду зараде, односно накнаду плате из ст. 1. и 2. овог члана остварује и отац, један од 
усвојитеља, хранитељ, односно старатељ детета, када у складу са прописима о раду користи одсуство 
из става 1. овог члана. 

Накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради 
посебне неге детета, за децу различитог реда рођења, могу истовремено користити оба родитеља. 



Накнаду зараде, односно накнаду плате за време одсуства са рада ради неге детета и одсуства са 
рада ради посебне неге детета, за децу различитог реда рођења, могу истовремено користити оба 
родитеља. 

Накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради 
неге детета, за децу различитог реда рођења, не могу истовремено користити оба родитеља. 

Право на накнаду зараде, односно накнаду плате за време одсуства са рада ради посебне неге 
детета не може се остварити за дете за које је остварено право на додатак за помоћ и негу другог 
лица. 

Члан 13. 
Основица накнаде зараде, односно накнаде плате за лица из члана 12. овог закона, утврђује се на 

основу збира месечних основица на који су плаћени доприноси на примања која имају карактер 
зараде, за последњих 18 месеци који претходе првом месецу отпочињања одсуства због 
компликација у вези са одржавањем трудноће, или породиљског одсуства, уколико није коришћено 
одсуство због компликација у вези са одржавањем трудноће. 

Основица накнаде зараде, односно накнаде плате запосленог који је засновао радни однос након 
рођења детета, утврђује се на основу збира месечних основица на који су плаћени доприноси на 
примања која имају карактер зараде, за последњих 18 месеци који претходе месецу отпочињања 
одсуства по заснивању радног односа. 

Месечна основица накнаде зараде, односно накнаде плате, добија се дељењем збира основица из 
ст. 1. и 2. овог члана са 18 и не може бити већа од три просечне месечне зараде у Републици Србији, 
према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике на дан 
подношења захтева. 

Месечна основица накнаде зараде, односно накнаде плате представља бруто обрачунску 
вредност. 

Члан 14. 
Утврђивање месечне основице накнаде зараде односно накнаде плате, врши надлежни орган 

јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: надлежни орган) на основу података о висини 
основице на коју су плаћени доприноси на примања која имају карактер зараде, односно плате а који 
су евидентирани у Централном регистру обавезног социјалног осигурања, на дан подношења захтева 
за остваривање права. 

Месечни износ накнаде зараде, односно накнаде плате обрачунава се на основу утврђене 
месечне основице накнаде зараде, односно накнаде плате у сразмери броја радних дана у петодневној 
радној недељи, у којима се остварује право у датом месецу и укупног броја радних дана у том 
месецу. 

На основу обрачунатог месечног износа накнаде зараде, односно накнаде плате обрачунава се 
износ накнаде зараде, односно накнаде плате који је умањен за припадајуће порезе и доприносе. 

Приликом исплате износа накнаде зараде, односно накнаде плате из става 3. овог члана, њен 
припадајући износ не умањује се по основу новчаних обустава, рате кредита и слично, већ је 
прималац накнаде зараде односно накнаде плате дужан да те обавезе измири лично или преко 
послодавца. 

Пореску пријаву за обрачунате порезе и доприносе подноси министарство надлежно за 
социјална питања, а централизована исплата месечне накнаде зараде односно накнаде плате врши се 
кад пореска управа прихвати пореску пријаву. 

Приликом обрачуна пореза неопорезиви износ користи се сразмерно радном времену примаоца 
накнаде зараде, односно накнаде плате у односу на пуно радно време у месецу за које је признато 
право, а у складу са прописима којима се уређује порез на доходак грађана. 



Министарство надлежно за социјална питања, из средстава обезбеђених у буџету Републике 
Србије, врши исплату месечних износа накнаде зараде односно накнаде плате без пореза и доприноса 
на текући рачун корисника, а износ припадајућих пореза и доприноса на законом прописан начин. 

Пун месечни износ накнаде зараде, односно накнаде плате за време породиљског одсуства, не 
може бити мањи од минималне зараде утврђене на дан подношења захтева, ако је код надлежног 
органа евидентирано најмање шест најнижих основица на које су плаћени доприноси на примања 
која имају карактер зараде. 

Под минималном зарадом у смислу става 8. овог члана подразумева се износ који се добија када 
се минимална цена рада по сату, утврђена у складу са законом на дан подношења захтева, помножи 
са 184 сата и увећа за припадајуће порезе и доприносе. 

Члан 15. 
Послодавац, надлежни орган, односно министарство надлежно за социјална питања немају 

обавезу достављања обрачунског листића кориснику накнаде зараде, односно накнаде плате из члана 
12. овог закона. 

Надлежни орган има обавезу достављања потврде о годишњим оствареним приходима 
кориснику права из члана 12. овог закона. 

Изузетно од става 1. овог члана надлежни орган је дужан да на захтев корисника права достави 
обрачунски листић и друге потврде о исплаћеним накнадама зараде, односно накнаде плате. 

Члан 16. 
Захтев за остваривање права на накнаду зараде, односно накнаду плате може се поднети до 

истека законом утврђене дужине трајања права које се остварује. 

Корисник права дужан је да до 8. у месецу обавести надлежни орган о свим променама 
чињеница које су од утицаја на исплату права. 

Надлежни орган дужан је да до 15. у месецу евидентира све настале промене које се односе на 
исплату права. 

Послодавац, односно корисник накнаде зараде, односно накнаде плате дужан је да надлежном 
органу пријави сваку промену у радноправном статусу која је од утицаја на исплату накнаде зараде 
односно накнаде плате. 

2. Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета 

Члан 17. 
Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета може остварити мајка која 

је у периоду од 18 месеци пре рођења детета остваривала приходе: 

1) а у моменту рођења детета је незапослена и није остварила право на новчану накнаду по 
основу незапослености; 

2) по основу самосталног обављања делатности; 

3) као носилац породичног пољопривредног газдинства које има статус лица које самостално 
обавља делатност према закону којим се уређује порез на доходак грађана; 

4) по основу уговора о обављању привремених и повремених послова; 

5) по основу уговора о делу; 

6) по основу ауторског уговора. 

Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета може остварити и мајка 
која је у периоду од 24 месеца пре рођења детета била пољопривредни осигураник. 



Право из ст. 1. и 2. овог члана може остварити и жена која је усвојитељ, хранитељ или старатељ 
детета. 

Право на остале накнаде по основу рођења и неге детета остварује се у трајању од годину дана 
од дана рођења детета, без обзира на ред рођења детета. 

Право на остале накнаде по основу рођења и неге детета остварује мајка из ст. 1. и 2. овог члана 
у трајању од три месеца од дана рођења детета, ако се дете роди мртво или умре пре навршена три 
месеца живота, односно до смрти детета уколико оно умре касније. 

Право на остале накнаде по основу рођења и неге детета, може остварити и отац детета, уколико 
мајка није жива, ако је напустила дете, или ако је из објективних разлога спречена да непосредно 
брине о детету. 

Право на остале накнаде по основу посебне неге детета остварује се у складу са овим законом и 
прописима који регулишу остваривање права на накнаду зараде за време одсуства са рада ради 
посебне неге детета за лица запослена код послодавца. 

Захтев за остваривање права на остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге 
детета може се поднети до истека законом утврђене дужине трајања права које се остварује. 

Право на остале накнаде по основу посебне неге детета не може се остварити за дете за које је 
остварено право на додатак за помоћ и негу другог лица. 

Члан 18. 
Основица за остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета за лице из 

члана 17. став 1. овог закона утврђује се сразмерно збиру месечних основица на који су плаћени 
доприноси, осим основице доприноса за приходе који имају карактер зараде, за последњих 18 месеци 
који претходе првом месецу отпочињања одсуства због компликација у вези са одржавањем 
трудноће, или породиљског одсуства, уколико није коришћено одсуство због компликација у вези са 
одржавањем трудноће, односно дану рођења детета. 

Основица за остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета, за лице из 
члана 17. став 2. овог закона, утврђује се сразмерно збиру месечних основица на који су плаћени 
доприноси за обавезно пензијско и инвалидско осигурање за последња 24 месеца који претходе дану 
рођења детета. 

Месечна основица за остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета за 
лица из члана 17. став 1. овог закона добија се дељењем збира основица из става 1. овог члана са 18. 

Месечна основица за остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета за 
лица из члана 17. став 2. овог закона добија се дељењем збира основица из става 2. овог члана са 24. 

Месечна основица за остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета из ст. 
3. и 4. овог члана не може бити већа од три просечне месечне зараде у Републици Србији, према 
последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике на дан 
подношења захтева. 

Месечна основица из ст. 3. и 4. овог члана дели се са одговарајућим коефицијентом према врсти 
прихода и тако се одређује пун месечни износ остале накнаде по основу рођења и неге детета и 
посебне неге детета. 

Приликом утврђивања основице за остале накнаде не узимају се основице за приходе који имају 
карактер зараде, осим за лица која у моменту подношења захтева нису у радном односу, а у 
претходном периоду су остваривала приходе по основу зараде. 

Члан 19. 
Утврђивање пуног месечног износа за остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне 

неге детета врши надлежни орган на основу података о висини основице на коју су плаћени 
доприноси за лице из члана 17. став 1. тач. 1) до 6) овог закона, односно за лице из члана 17. став 2. 



основице на коју су плаћени доприноси за обавезно пензијско и инвалидско осигурање, а који су 
евидентирани код органа који води евиденцију о уплаћеним доприносима обавезног социјалног 
осигурања, на дан подношења захтева за остваривање права. 

Месечни износ осталих накнада обрачунава се на основу утврђеног пуног месечног износа 
накнаде у сразмери броја радних дана у којима се остварује право у датом месецу и укупног броја 
радних дана у том месецу. 

Исплату месечних износа осталих накнада по основу рођења и неге и посебне неге детета, без 
пореза и доприноса, врши министарство надлежно за социјална питања на текући рачун подносиоца 
захтева, из средстава обезбеђених у буџету Републике Србије. 

Изузетно од става 3. овог члана, за лице које нема текући рачун, исплату месечних износа остале 
накнаде по основу рођења и неге и посебне неге детета, без пореза и доприноса, врши министарство 
надлежно за социјална питања на рачун подносиоца захтева за остваривање права отвореног код 
финансијске организације одређене од стране министарства надлежног за социјална питања, из 
средстава обезбеђених у буџету Републике Србије. 

Члан 20. 
Збир накнаде зараде, односно накнаде плате за време породиљског одсуства, одсуства са рада 

ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета и остале накнаде по основу рођења, 
неге и посебне неге детета не може бити већи од три просечне месечне зараде у Републици Србији, 
према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике на дан 
подношења захтева за накнаду зараде. 

Ако корисник права остварује накнаду зараде, односно накнаду плате чији укупни износ 
прелази три просечне зараде у Републици Србији прво се исплаћује накнада зараде, односно накнада 
плате. 

Члан 21. 
О праву на накнаду зараде, односно накнаду плате, односно праву на остале накнаде одлучује се 

по основу поднетог захтева. 

О захтеву за накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског одсуства и одсуства 
са рада ради неге детета, поднетом по отпочињању породиљског одсуства, одлучује се привременим 
решењем у трајању до три месеца. 

Након прибављања потребних доказа по службеној дужности који су потребни за комплетирање 
захтева из става 2. овог члана надлежни орган одлучује решењем. 

Жалба изјављена на решење из ст. 2. и 3. овог члана, не одлаже његово извршење. 

3. Родитељски додатак 

Члан 22. 
Родитељски додатак остварује мајка за прво, друго, треће и четврто дете, под условом да је 

држављанин Републике Србије и да има пребивалиште у Републици Србији. 

Право из става 1. овог члана може остварити и мајка која је страни држављанин и има статус 
стално настањеног странца под условом да је дете рођено на територији Републике Србије. 

Изузетно, ако мајка која има троје деце у следећем порођају роди двоје или више деце, 
оствариће право на родитељски додатак и за свако рођено дете у том порођају, а на основу посебног 
решења министарства надлежног за социјална питања. 

Редослед рођења утврђује се према броју живорођене деце мајке у моменту подношења захтева 
за остваривање права на родитељски додатак. 



Право из ст. 1. и 2. овог члана остварује мајка која непосредно брине о детету за које је поднела 
захтев, чија деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, 
хранитељску, старатељску породицу или дата на усвојење, и која није лишена родитељског права у 
односу на децу претходног реда рођења. 

Право из ст. 1. и 2. овог члана изузетно признаће се и уколико је дете претходног реда рођења 
смештено у установу због потребе континуиране здравствене заштите и неге, а по претходно 
прибављеном мишљењу министарства надлежног за социјална питања. 

Уз захтев за остваривање права на родитељски додатак за мајку која је страни држављанин 
подноси се и уверење надлежне службе из земље чији је мајка држављанин, о испуњености услова из 
ст. 5. и 6. овог члана. 

Право на родитељски додатак, ако испуњава услове из ст. 1–7. овог члана, може остварити и 
отац детета, уколико је мајка детета страни држављанин, није жива, напустила је дете, лишена је 
родитељског права, или је из објективних разлога спречена да непосредно брине о детету. 

Услови за остваривање права на родитељски додатак утврђују се у односу на дан подношења 
захтева. 

Родитељски додатак увећава се за паушал за набавку опреме за дете. 

Члан 23. 
Висину, начин усклађивања и исплате родитељског додатка и паушала за набавку опреме за 

дете, прописује Влада на предлог министра надлежног за социјална питања. 

Висина родитељског додатка утврђује се у односу на дан рођења детета. 

Захтев за остваривање права на родитељски додатак подноси мајка, односно отац детета одмах 
након рођења у здравственој установи у којој је дете рођено, или директно надлежном органу 
најкасније до навршених годину дана живота детета. 

Ако се захтев поднесе у здравственој установи, овлашћени радник здравствене установе 
прослеђује га надлежном органу са својим електронским потписом овереним квалификованим 
дигиталним сертификатом. 

Члан 24. 
Уколико у току исплате права на родитељски додатак која се врши у месечним ратама корисник 

права напусти дете или умре, обуставља се даља исплата права до одлуке министарства надлежног за 
социјална питања. 

Уколико у току исплате права на родитељски додатак која се врши у месечним ратама дете 
умре, наставља се даља исплата права. 

Уколико у току исплате права на родитељски додатак која се врши у месечним ратама дође до 
развода брака или престанка ванбрачне заједнице, обуставља се даља исплата права до одлуке 
министарства надлежног за социјална питања. 

Члан 25. 
Родитељски додатак не може се остварити ако мајка или чланови заједничког домаћинства 

плаћају порез на имовину на пореску основицу већу од 30.000.000 динара или годишњи порез на 
доходак грађана. 

Испуњавање услова из става 1. овог члана утврђује се на основу изјаве подносиоца захтева, а 
надлежни орган проверава податке по службеној дужности. 

Родитељски додатак не може се остварити ако родитељи у моменту подношења захтева живе у 
иностранству. 



Родитељски додатак не може остварити мајка која је страни држављанин уколико је у земљи, 
чији је држављанин, остварила исто или слично право за дете за које је поднет захтев. 

4. Дечији додатак 

Члан 26. 
Дечији додатак остварује један од родитеља који непосредно брине о детету, који је држављанин 

Републике Србије и има пребивалиште у Републици Србији или страни држављанин који има статус 
стално настањеног странца у Републици Србији за прво, друго, треће и четврто дете по реду рођења 
у породици, од дана поднетог захтева, под условима предвиђеним овим законом. 

Изузетно од става 1. овог члана мајка која има троје деце а у следећем порођају роди двоје или 
више деце, оствариће право на дечији додатак и за свако рођено дете у том порођају, а на основу 
посебног решења министарства надлежног за социјална питања. 

Изузетно од става 1. овог члана право на дечији додатак подносилац захтева може остварити и 
за дете вишег реда рођења од четвртог, уколико због старосне границе за неко од прво четворо деце 
по реду рођења више не може остварити право. 

Под условима из става 1. овог члана право на дечији додатак има и старатељ детета. 

Изузетно од става 1. овог члана старатељ детета може остварити право на дечији додатак за 
највише четворо сопствене деце у породици и за свако дете без родитељског старања о коме 
непосредно брине. 

Страни држављанин који ради на територији Републике Србије остварује дечији додатак, ако је 
то одређено међународним споразумом, под условима предвиђеним овим законом. 

Дечији додатак припада деци која живе и похађају програм припреме детета пред полазак у 
основну школу у оквиру предшколског васпитања и образовања на територији Републике Србије. 

Дечији додатак припада деци која живе, школују се и редовно похађају наставу на територији 
Републике Србије, ако међународним споразумом није другачије одређено. 

Дечији додатак припада детету ако има својство ученика основне школе, односно својство 
редовног ученика средње школе до завршетка средњошколског образовања, а најдуже до навршених 
20 година живота. 

Дечији додатак припада и детету које из оправданих разлога не започне школовање у основној 
или средњој школи, односно које започне школовање касније или прекине школовање у својству 
редовног ученика у средњој школи, и то за све време трајања спречености, до завршетка 
средњошколског образовања а најдуже до 21 године живота. 

Изузетно од става 9. овог члана, дечији додатак припада за дете са сметњама у развоју и дете са 
инвалидитетом за које је донето мишљење интерресорне комисије, која је образована у складу са 
прописима из области просвете (у даљем тексту: Комисија) све док је обухваћено васпитно 
образовним програмом и програмом оспособљавања за рад, а за дете над којим је продужено 
родитељско право најдуже до 26 година. 

Надлежни орган дужан је да у сарадњи са одговарајућом школом, у току трајања школске 
године, крајем сваког тромесечја провери редовност похађања наставе детета за које се остварује 
право. 

Члан 27. 
Непосредна брига о детету, у смислу овог закона, подразумева непосредно старање о животу, 

здрављу, васпитавању и образовању детета које живи у заједничком домаћинству подносиоца 
захтева. 



Сматра се да родитељ непосредно брине о детету ако дете живи, похађа програм припреме 
детета пред полазак у основну школу у оквиру предшколског васпитања и образовања и школује се у 
месту пребивалишта. 

Изузетно од става 2. овог члана сматра се да родитељ непосредно брине о детету и ако дете 
похађа: 

а) основну или средњу школу ван места пребивалишта јер у месту пребивалишта не постоји 
основна или средња школа; 

б) основну школу која му је ближа месту становања, односно доступнија; 

в) жељену средњу школу која не постоји у месту пребивалишта, или коју није могло да упише 
због недовољног броја бодова. 

Непосредном бригом не сматра се збрињавање детета у установу социјалне заштите, 
старатељску или хранитељску породицу. 

Члан 28. 
Једнородитељска породица у смислу овог закона, јесте породица у којој један родитељ 

самостално врши родитељско право, под условом: 

1) да је други родитељ непознат; 

2) да је други родитељ преминуо, а није остварено право на породичну пензију; 

3) да је други родитељ постао потпуно и трајно неспособан за рад, а није стекао право на 
пензију; 

4) да је други родитељ преминуо, а остварено је право на породичну пензију; 

5) да је други родитељ на издржавању казне затвора дуже од шест месеци; 

6) да други родитељ не врши родитељско право по одлуци суда; 

7) да други родитељ не доприноси издржавању детета, а извршење обавезе издржавања није 
било могуће обезбедити постојећим и доступним правним средствима и поступцима. 

Не сматра се једнородитељском породицом, у смислу овог закона, породица у којој је родитељ 
који је самостално вршио родитељско право, по престанку раније брачне, односно ванбрачне 
заједнице, засновао нову брачну, односно ванбрачну заједницу. 

Члан 29. 
Школовање у смислу овог закона јесте похађање школе у циљу стицања образовања у основној 

школи и стицања образовања у својству редовног ученика у средњој школи, а у складу са прописима 
којима се уређује просвета. 

Изузетно од става 1. овог члана, својство редовног ученика сматра се да има и лице из 
осетљивих друштвених група и лице са изузетним способностима млађе од 17. година које стиче 
средње образовање или образовање за рад у својству ванредног ученика, ако оправда немогућност 
редовног похађања наставе, уз сагласност министра надлежног за послове просвете. 

Члан 30. 
Право на дечији додатак остварује се: 

1) ако укупан месечни приход, умањен за порезе и доприносе, по члану породице остварен у три 
месеца који претходе месецу у коме је поднет захтев не прелази утврђени цензус, а укупан месечни 
катастарски приход по члану породице у претходној години не прелази износ од 3% просечног 
катастарског прихода по једном хектару плодног земљишта у претходној години или је остварен од 
земљишта до 500 метара квадратних на коме је подигнута стамбена зграда; 



2) ако укупан месечни катастарски приход по члану породице у претходној години не прелази 
износ од 7% просечног катастарског прихода по једном хектару плодног земљишта у претходној 
години, а породица не остварује друге приходе. 

Изузетно од става 1. овог члана право на дечији додатак без поновног достављања доказа о 
материјалном стању породице остварује корисник новчане социјалне помоћи чија деца редовно 
похађају школу, а независно од материјалних услова породице корисник чије дете остварује додатак 
за помоћ и негу другог лица. 

Испуњавање услова из овог члана орган надлежан за решавање о праву утврђује прибављањем 
података из службених евиденција по службеној дужности. 

Члан 31. 
За једнородитељске породице из члана 28. став 1. тач. 1) до 3) цензус утврђен у члану 30. овог 

закона увећава се за 30%. 

За једнородитељске породице из члана 28. став 1. тач. 4) до 7), за старатеље и родитеље детета 
са сметњама у развоју и детета са инвалидитетом за које постоји мишљење Комисије, а које не 
користи услуге смештаја, цензус утврђен у члану 30. овог закона увећава се за 20%. 

Члан 32. 
Номиналне износе и начин усклађивања цензуса за остваривање права на дечији додатак, у 

складу са чл. 30. и 31. овог закона, прописује Влада на предлог министра надлежног за социјална 
питања. 

Члан 33. 
Висину и начин усклађивања дечијег додатка, прописује Влада на предлог министра надлежног 

за социјална питања. 

Износ дечијег додатка, утврђен у ставу 1. овог члана, за једнородитељске породице и старатеље, 
увећава се за 30%, а за родитеље детета са сметњама у развоју и детета са инвалидитетом, за које је 
донето мишљење Комисије, и за дете које остварује додатак за помоћ и негу другог лица, а које не 
користи услуге смештаја, увећава се за 50%. 

Уколико су испуњени услови да се износ дечијег додатка увећа по више основа у складу са 
ставом 2. овог члана, укупан износ увећања не може бити већи од 80%. 

Корисници дечијег додатка чија су деца редовно похађала средњу школу и са успехом завршила 
школску годину у септембру текуће године остварују право на још један дечији додатак. 

5. Накнада трошкова боравка у предшколској установи  

за децу без родитељског старања 

Члан 34. 
Деца предшколског узраста без родитељског старања имају право на накнаду трошкова боравка 

у предшколској установи која има решење министарства надлежног за послове просвете о 
верификацији, у висини учешћа корисника у цени услуге која се прописује одлуком јединице 
локалне самоуправе. 

Деца без родитељског старања на смештају у установама социјалне заштите остварују право на 
накнаду трошкова у складу са ставом 1. овог члана. 

Деца без родитељског старања која су у старатељским породицама, остварују право на накнаду 
трошкова из става 1. овог члана, под условом да је за њих остварено право на дечији додатак у 
складу са овим законом, а од дана од када је остварено право на дечији додатак. 



Деца без родитељског старања која су у хранитељским породицама, остварују право на накнаду 
трошкова из става 1. овог члана, под условом да испуњавају услове прописане за остваривање права 
на дечији додатак. 

6. Накнада трошкова боравка у предшколској установи  

за децу са сметњама у развоју и децу са инвалидитетом 

Члан 35. 
Деца предшколског узраста са сметњама у развоју и деца са инвалидитетом имају право на 

накнаду трошкова боравка у предшколској установи која има решење министарства надлежног за 
послове просвете о верификацији, у висини учешћа корисника у цени услуге која се прописује 
одлуком јединице локалне самоуправе. 

Право из става 1. овог члана не може се остварити уколико је за то дете остварено право на 
накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета. 

7. Накнада трошкова боравка у предшколској установи  

за децу корисника новчане социјалне помоћи 

Члан 36. 
Деца предшколског узраста корисника новчане социјалне помоћи имају право на накнаду 

трошкова боравка у предшколској установи која има решење министарства надлежног за послове 
просвете о верификацији, у висини учешћа корисника у цени услуге која се прописује одлуком 
јединице локалне самоуправе. 

8. Регресирање трошкова боравка у предшколској установи деце из материјално 

угрожених породица 

Члан 37. 
Деца предшколског узраста из материјално угрожених породица, као и деца без родитељског 

старања, деца са сметњама у развоју и деца са инвалидитетом која нису остварила право у складу са 
чл. 34, 35. и 36. овог закона имају, у зависности од материјалног положаја породице, право на 
регресирање трошкова боравка у предшколској установи која има решење министарства надлежног 
за послове просвете о верификацији. 

Начин и услове регресирања трошкова из става 1. овог члана утврђује надлежни орган јединице 
локалне самоуправе. 

III. ПОСТУПАК И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА 

Члан 38. 
Министар надлежан за социјална питања прописује ближе услове и начин остваривања права на: 

накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге 
детета, одсуства са рада ради посебне неге детета; остале накнаде по основу рођења и неге детета и 
посебне неге детета; родитељски додатак; дечији додатак; накнаду трошкова боравка у предшколској 
установи за децу без родитељског старања и накнаду трошкова боравка у предшколској установи за 
децу са сметњама у развоју и децу са инвалидитетом и накнаду трошкова боравка у предшколској 
установи за децу корисника новчане социјалне помоћи. 

Министар надлежан за социјална питања прописује ближе услове одсуства са рада или рада са 
половином пуног радног времена родитеља, односно усвојитеља, хранитеља или старатеља детета 
млађег од пет година коме је потребна посебна нега. 



О степену сметњи у психофизичком развоју и инвалидитету детета мишљење даје надлежна 
комисија фонда за пензијско и инвалидско осигурање, а трошкови њеног рада финансирају се из 
буџета Републике Србије. 

Састав, надлежност и начин рада комисије из става 3. овог члана утврђује министар надлежан за 
социјална питања, у складу са законом. 

Члан 39. 
Права утврђена овим законом остварују се по прописима о општем управном поступку, ако 

овим законом није другачије одређено. 

Податке који су потребни за решавање захтева по овом закону, а налазе се у доступним 
службеним евиденцијама државних органа, органа јединица локалне самоуправе и ималаца јавних 
овлашћења, органи надлежни за решавање о правима по овом закону прибављају по службеној 
дужности у складу са законом који уређује општи управни поступак. 

Органи надлежни за решавање о правима по овом закону преузимају податке из става 2. овог 
члана, из доступних службених евиденција електронским путем уколико су умрежени са базама 
података у складу са законом, за подносиоца захтева и чланове заједничког домаћинства који се 
односе на: ЈМБГ, име и презиме, држављанство из матичних књига, податке о пребивалишту из 
регистра пребивалишта, податке о приходима и имовини из службених евиденција пореске управе, 
податке о пријави на осигурање и плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање из 
Централног регистра обавезног социјалног осигурања, податке о поседовању непокретности из 
катастра непокретности и других јавно доступних евиденција. 

Члан 40. 
Решавање о правима из члана 11. став 1. тач. 1) до 7) овог закона поверава се надлежном органу 

јединице локалне самоуправе. 

О правима из става 1. овог члана надлежни орган решава на основу поднетог захтева. 

За захтев из става 2. овог члана од података о личности надлежни орган може захтевати следеће 
податке о подносиоцу захтева, о члановима његовог домаћинства, oдносно породице, и то: 

1. ЈМБГ, име и презиме, адреса пребивалишта односно боравишта, држављанство, датум и место 
и општина рођења, подаци о банковном рачуну на који се врши исплата, контакт телефон, адреса 
електронске поште, врста сродства; 

2. Податке о социо-економском статусу у обиму који је дефинисан условима за остваривање 
права дефинисаних овим законом – подаци о приходима и имовини, подаци о плаћеним 
доприносима, подаци о запослењу и послодавцу, подаци о стамбеном статусу, брачни статус, статус 
детета уколико се ради о детету са сметњама у развоју и инвалидитетом, подаци о школовању деце, 
подаци о старатељству односно хранитељству уколико постоје; 

3. Податке потребне за обрачун и исплату накнада зараде, односно накнаде плате за она права 
која имају карактер накнаде зараде, односно накнаде плате. 

Члан 41. 
О правима из овог закона у првом степену решава надлежни орган у месту пребивалишта 

подносиоца захтева, осим о праву на накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског 
одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета и праву на 
остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета, о којем решава надлежни орган 
у месту седишта послодавца запосленог односно седишту лица које самостално обавља делатност. 

Уколико пребивалиште подносиоца захтева и седиште послодавца приликом подношења захтева 
за остваривање права на накнаду зараде односно накнаду плате за време породиљског одсуства, 
одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета и праву на остале 
накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета није у истом месту, захтев за 



остваривање права може се поднети и надлежном органу у месту пребивалишта подносиоца захтева, 
који је у обавези да га проследи надлежном органу у месту седишта послодавца, као и да по потреби 
посредује у поступку остваривања права. 

Члан 42. 
По жалбама на првостепена решења о правима из члана 11. став 1. тач. 1) до 7) овог закона у 

другом степену решава министар надлежан за социјална питања. 

Решавање у другом степену по жалбама на првостепена решења о правима из члана 11. став 1. 
тач. 1) до 7) овог закона на територији АП Војводине поверава се одговарајућем органу управе АП 
Војводине. 

Члан 43. 
Корисник права из овог закона који је на основу неистинитих или нетачних података, или 

непријављивањем промена које утичу на губитак или обим права остварио право, дужан је да 
накнади штету, у складу са законом. 

Члан 44. 
Средства за остваривање права од општег интереса утврђених у члану 11. став 1. тач. 1) до 7) 

овог закона обезбеђују се у буџету Републике Србије, у складу са законом, при чему се посебно воде 
средства за накнаде за породиљско одсуство, а посебно средства за децу и породицу. 

Члан 45. 
Министарство надлежно за социјална питања врши надзор над радом органа у вршењу овим 

законом поверених послова државне управе, у складу са законом којим се уређује државна управа, а 
надзор на територији АП Војводине поверава се одговарајућем органу управе АП Војводине. 

IV. ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЗА ИСПЛАТУ ПРАВА 

Члан 46. 
У циљу аутоматизације обрачуна износа за исплате које корисницима права врши Министарство 

по основу овога закона, Министарство успоставља Информациони систем за исплату права (у даљем 
тексту: ИС). 

У ИС уносе се подаци из захтева за остваривање права, приложених и по службеној дужности 
прибављених доказа, из решења донетих по тим захтевима као и подаци из других докумената који 
су овим законом предвиђени да се достављају у току решавања захтева и коришћења права као што 
су потврде о редовном похађању школе. 

На основу унетих података, путем ИС-а води се евиденција поднетих захтева, донетих решења, 
евиденција доказа прибављених по службеној дужности електронским путем посредством ИС-а, као 
и подносилаца захтева и чланова њихових домаћинстава. 

На основу података из става 2. овог члана у ИС се формирају подаци за исплату по правима 
прописаним овим законом укључујући податке за плаћање пореза и доприноса за накнаду зараде, 
односно накнаде плате. У ИС се такође води евиденција исплата по носиоцима права као и података 
о плаћеним порезима и доприносима за она права која имају карактер накнаде зараде, односно 
накнаду плате. 

Уколико подаци из става 2. овог члана нису довољни за правилно одређивање износа за плаћање 
пореза и доприноса који захтевају пореску пријаву, надлежни орган у ИС уноси додатне податке. 

Овлашћена лица надлежног органа имају приступ ИС-у и тим путем се између осталог, врши 
унос података из става 2. овог члана, увид у податке о исплатама, преузимање података за плаћање 



пореза и доприноса, унос повратних информација о прихваћеним пореским пријавама и преглед 
одговарајућих статистичких извештаја. 

Овлашћена лица надлежног органа у оквиру ИС-а имају приступ и функционалностима чија је 
сврха ефикаснији рад надлежног органа као што је увид у службене евиденције других органа у 
случају када постоје технички услови за повезивање. 

Подаци из става 2. овог члана у ИС се могу уносити и од стране запослених у ИС Министарства. 

Ближе услове и начин успостављања ИС, прикупљања, уноса, ажурирања, доступности података 
и друга питања од значаја за тај систем, прописује министар надлежан за социјална питања. 

V. ЗАШТИТА, КОРИШЋЕЊЕ, АЖУРИРАЊЕ И ЧУВАЊЕ  
ПОДАТАКА 

1. Заштита података 

Члан 47. 
Сви видови прикупљања, држања, обраде и коришћења података спроводе се у складу са овим 

законом, уз поштовање начела прописаних законом којим се уређује заштита података о личности. 

За потребе научноистраживачког рада и статистичких анализа, подаци о личности користе се и 
објављују на начин којим се обезбеђује заштита идентитета корисника права, у складу са законом. 

2. Коришћење података 

Члан 48. 
Корисник података из ИС може бити државни и други орган и организација, као и правно и 

физичко лице, под условом да је законом овлашћено да тражи и прима податке, да су ти подаци 
неопходни за извршење послова из његове надлежности или служе за потребе истраживања, уз услов 
да се обезбеди заштита података о личности у складу са законом којим се уређује заштита података о 
личности. 

Подаци у ИС морају бити безбедним мерама заштићени од неовлашћеног приступа и 
коришћења. 

3. Ажурирање и чување података 

Члан 49. 
Подаци у ИС ажурирају се без одлагања, а најкасније у року од 30 дана од дана настанка 

промене. 

Рокови чувања података у ИС уређују се посебним законом. 

VI. ДЕЧИЈА НЕДЕЉА 

Члан 50. 
„Дечија недеља” организује се сваке године у првој пуној недељи месеца октобра, ради 

подстицања и организовања разноврсних културно-образовних, рекреативних и других 
манифестација посвећених деци и предузимања других мера за унапређивање развоја друштвене 
бриге о деци. 

Активности које се организују за време трајања „Дечије недеље” утврђују се програмом који 
доноси министар надлежан за социјална питања. 



Подносиоци предлога програма могу бити удружења, која у својим програмима деловања имају 
активности које доприносе циљевима „Дечије недеље”, а која имају најмање пет година искуства у 
организовању манифестација за децу на републичком нивоу. 

Активности у току „Дечије недеље” финансирају се средствима која се прикупе за време трајања 
„Дечије недеље” и уплате на посебан рачун. 

Средства из става 4. овог члана користе се за реализацију програма и то: 40% за активности на 
републичком нивоу, а 60% за активности на нивоу јединица локалне самоуправе. 

Одобрена средства из става 4. овог члана могу се користити искључиво за спровођење 
прихваћеног програма. 

У буџет програма не могу се уврстити трошкови који се односе на плате запослених у 
удружењу. 

Удружење не може користити одобрена средства за промоцију политичких странака или 
ставова, нити за обављање делатности у циљу стицања профита. 

Након реализације одобреног програма, удружење организатор дужно је да министарству 
надлежном за социјална питања поднесе наративни и финансијски извештај о реализацији програма. 

Јединице локалне самоуправе су у обавези да, у складу са добијеним упутствима, удружењу 
организатору доставе извештај о реализацији „Дечије недеље” на својој територији. 

Члан 51. 
За време трајања „Дечије недеље” плаћа се посебан износ, и то на: 

1) Сваку продату возну карту у међумесном и међународном превозу у железничком, водном, 
ваздушном и друмском саобраћају; 

2) Сваку поштанску пошиљку у унутрашњем поштанском саобраћају, осим за пошиљке новина 
и часописа чији пријем, пренос и уручење обављају јавни поштански оператор и други поштански 
оператори, у складу са законом којим се уређују поштанске услуге; 

3) Сваку продату улазницу за позориште, биоскоп, другу културну манифестацију и спортску 
приредбу за коју се наплаћују улазнице; 

4) Сваки продат носач звука са снимљеним садржајем. 

Наплату износа врше организације и друга правна лица и грађани који продају улазнице – возне 
карте, носаче звука са снимљеним садржајем, односно врше поштанску услугу и дужни су да 
наплаћена средства уплате на посебан рачун у буџет Републике Србије, у року од седам дана од дана 
завршетка „Дечије недеље”. 

Министар надлежан за финансије ближе прописује начин наплате износа из става 1. овог члана. 

Износ из става 1. овог члана утврђује Влада актом који доноси до 1. септембра за текућу годину. 

Члан 52. 
Наплаћена средства за време трајања „Дечије недеље” утврђују се у буџету Републике Србије, а 

министарство надлежно за социјална питања их распоређује организаторима манифестација 
посвећених деци, у складу са извршеним програмом из члана 50. став 2. овог закона. 

VII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 53. 
Новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај послодавац са својством 

правног лица и друго правно лице ако изда неистиниту потврду о оствареним приходима подносиоца 
захтева из члана 5. став 4. овог закона. 



За прекршај из става 1. овог члана казниће се послодавац који је предузетник новчаном казном 
од 20.000 до 100.000 динара. 

Новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај послодавац са својством 
правног лица и друго правно лице ако не поступи у складу са чланом 16. став 4. овог закона. 

За прекршај из става 3. овог члана казниће се послодавац који је предузетник новчаном казном 
од 20.000 до 100.000 динара. 

VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 54. 
Поступци за остваривање права на одсуство са рада и накнаду зараде односно накнаду плате за 

време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и посебне неге детета који су 
започети пре почетка примене овог закона окончаће се у складу са прописима који су били на снази у 
време отпочињања породиљског одсуства. 

Право на родитељски додатак за децу рођену пре почетка примене овог закона, оствариће се у 
складу са прописима који су били на снази на дан рођења детета. 

Исплате по решењима донетим пре почетка примене овог закона као и у поступцима из ст. 1. и 
2. овог члана који су решени у складу са прописима који су били на снази до почетка примене овог 
закона вршиће се у складу са прописима који су били на снази до почетка примене овог закона. 

Члан 55. 
Министар надлежан за социјална питања донеће прописе на основу овлашћења из овог закона у 

року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона. 

Члан 56. 
Даном почетка примене овог закона престају да важе одредбе чл. 73. до 75. Закона о друштвеној 

бризи о деци („Службени гласник РС”, бр. 49/92, 29/93, 53/93, 67/93 – др. закон, 28/94, 47/94, 48/94 – 
др. закон, 25/96, 29/01, 16/02 – др. закон, 62/03 – др. закон, 64/03 – исправка др. закон, 101/05 – др. 
закон и 18/10 – др. закон). 

Даном почетка примене овог закона престаје да важи Закон о финансијској подршци породици 
са децом („Службени гласник РС”, бр. 16/02, 115/05 и 107/09). 

 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике 
Србије”, а примењује се од 1. јула 2018. године. 
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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 раду 

Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона о раду, који је донела Народна скупштина 
Републике Србије, на Петој седници Другог редовног заседања, 14. децембра 2017. године. 

ПР број 82 

У Београду, 17. децембра 2017. године 

Председник Републике, 

Александар Вучић, с.р. 



ЗАКОН 

о изменама и допунама Закона о раду 

Члан 1. 
У Закону о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 – УС) у 

члану 35. додаје се став 2. који гласи: 

„Послодавац је дужан да на основу уговора о раду или другог уговора о обављању послова 
закљученог у складу са овим законом поднесе јединствену пријаву на обавезно социјално осигурање 
у року прописаном законом којим се уређује Централни регистар обавезног социјалног осигурања, а 
најкасније пре ступања запосленог и другог радно ангажованог лица на рад.”. 

Члан 2. 
У члану 55. додаје се став 6. који гласи: 

„Послодавац је дужан да води дневну евиденцију о прековременом раду запослених.”. 

Члан 3. 
У члану 180. додаје се став 3. који гласи: 

„Упозорење се доставља запосленом на начин прописан за достављање решења о отказу уговора 
о раду из члана 185. овог закона.”. 

Члан 4. 
У члану 270. после речи: „радни односи” додају се речи: „и подношење јединствене пријаве на 

обавезно социјално осигурање,”. 

Члан 5. 
У члану 272. став 3. речи: „Министар је дужан” замењују се речима: „Министар, односно лице 

које он овласти дужно је да”. 

Члан 6. 
У члану 275. став 1. на крају тачке 5) тачка се замењује тачком и запетом и додаје се тачка 6) 

која гласи: 

„6) ако запосленом ускрати право на отпремнину у складу са одредбама овог закона (члан 158).”. 

Члан 7. 
У члану 276. уводна реченица у ставу 1. мења се и гласи: 

„Новчаном казном од 150.000 до 300.000 динара казниће се за прекршај послодавац са својством 
правног лица, а предузетник са казном од 50.000 до 150.000 динара:”. 

У тачки 1) речи: „(члан 35)” замењују се речима: „(члан 35. став 1)”. 

После тачке 1) додаје се нова тачка 1а) која гласи: 

„1а) ако не води дневну евиденцију о прековременом раду запослених у складу са одредбама 
овог закона (члан 55. став 6);”. 

Тачка 5) брише се. 

Став 2. мења се и гласи: 



„Новчаном казном од 10.000 до 20.000 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана 
одговорно лице у правном лицу, односно заступник правног лица.”. 

Члан 8. 
После члана 276. додаје се нови члан 276а који гласи: 

„Члан 276а 
Пропуштање прописаног рока за подношење јединствене пријаве на обавезно социјално 

осигурање (члан 35. став 2), представља прекршај за који се изриче новчана казна прописана чланом 
31. Закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања („Службени гласник РС”, бр. 
30/10, 44/14 – др. закон и 116/14).”. 

Члан 9. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике 

Србије”. 

4790 

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

УКАЗ 

о проглашењу Закона о изменама и допунама Закона  

о запошљавању и осигурању за случај незапослености 

Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености, који је донела Народна скупштина Републике Србије, на Петој седници Другог 
редовног заседања, 14. децембра 2017. године. 

ПР број 83 

У Београду, 17. децембра 2017. године 

Председник Републике, 

Александар Вучић, с.р. 

ЗАКОН 

о изменама и допунама Закона о запошљавању  

и осигурању за случај незапослености 

Члан 1. 
У Закону о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС”, бр. 

36/09, 88/10 и 38/15), у члану 21. став 4. после речи: „начин” додају се речи: „и висину трошкова”. 

Члан 2. 
У члану 22. после тачке 2. тачка се замењује тачком и запетом и додаје се тачка 3. која гласи: 

„3. оснивач агенције коме је актом надлежног инспекцијског органа утврђено да као 
нерегистровани привредни субјекат обавља послове запошљавања, у року од три године од дана 
доношења тог акта.”. 

Члан 3. 
У члану 37. став 3 речи: „најкасније до 31. јула текуће године” замењују се речима: „у текућој 

години”. 



Члан 4. 
У члану 43. став 1. тачка 8. речи: „лица која траже запослење”, замењују се речима: „или 

одржању запослености, у складу са актом Владе”. 

У ставу 2. речи: „усмерене ка запошљавању лица” бришу се. 

Члан 5. 
У члану 52. став 1. речи: „за чијим је радом престала потреба” бришу се, а после речи: 

„обезбедити” додају се речи: „или одржати”. 

У ставу 3. после речи: „послодавац” додају се речи: „или Национална служба до износа 
расположивих средстава, у складу са општим актом”. 

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

„Трошкове обуке за потребе послодавца за запосленог ради стицања додатних знања и вештина 
у циљу одржања запослења код послодавца може да сноси Национална служба, у складу са 
расположивим средствима, а на предлог тела надлежног за економски развој и по прибављеној 
сагласности министра надлежног за послове запошљавања. 

Национална служба води посебну евиденцију о послодавцу и запосленом из става 5. овог члана. 

Ближе критеријуме и услове за укључивање запосленог у обуке за потребе послодавца ради 
стицања додатних знања и вештина прописује министар надлежан за послове запошљавања.”. 

Члан 6. 
Члан 69. мења се и гласи: 

„Члан 69. 
Месечни износ новчане накнаде представља производ дневне новчане накнаде и броја 

календарских дана у месецу за који се остварује право и врши исплата. 

Дневна новчана накнада утврђује се множењем основице дневне новчане накнаде са личним 
коефицијентом. 

Основица дневне новчане накнаде у себи садржи припадајуће доприносе за здравствено и 
пензијско и инвалидско осигурање и износи 1.000 динара. 

Лични коефицијент из става 2. овог члана представља однос укупне зараде, односно накнаде 
зараде, основице осигурања и висине уговорене накнаде у последњих 12 месеци који претходе 
месецу у коме је престао радни однос, односно престало осигурање и просечне годишње зараде по 
запосленом исплаћене у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног 
за послове статистике у тренутку остваривања права на новчану накнаду. 

Месечни износ новчане накнаде утврђује се сразмерно броју календарских дана у месецу за који 
се остварује право и врши исплата новчане накнаде, с тим да за цео календарски месец не може бити 
нижи од 22.390 динара, нити виши од 51.905 динара.“. 

Члан 7. 
Члан 70. мења се и гласи: 

„Члан 70. 
Основица дневне новчане накнаде, као и најнижи и највиши месечни износ новчане накнaде из 

члана 69. овог закона усклађују се са годишњим индексом потрошачких цена у календарској години 
која претходи години у којој се усклађивање врши, према подацима републичког органа надлежног 
за послове статистике. 



Усклађене износе из става 1. овог члана објављује Национална служба на свом веб сајту, 
најкасније у року од седам дана од дана објављивања индекса из става 1. овог члана. 

Усклађени износи из става 2. овог члана примењују се од првог дана наредног месеца по 
објављивању тих износа.”. 

Члан 8. 
У члану 80. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 

„Жалба изјављена на решење из става 2. овог члана не одлаже његово извршење.”. 

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

Члан 9. 
У члану 87. у ставу 1. после тачке 7. додаје се тачка 7а која гласи: 

„7а. не обавести Националну службу о свакој промени која утиче на стицање или губљење права 
или обавеза по овом закону, најкасније пет дана од настанка промене;”. 

Члан 10. 
Министар надлежан за послове запошљавања донеће акта на основу овлашћења из овог закона у 

року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона. 

Национална служба ускладиће општа акта са овим законом у року од 30 дана од дана ступања на 
снагу овог закона. 

Члан 11. 
Лица која су до дана ступања на снагу овог закона остварила права у складу са прописима и 

општим актима који су били на снази до дана ступања на снагу овог закона, остварују права у обиму 
и трајању утврђеним тим прописима и општим актима. 

Национална служба, из својих прихода, у складу са расположивим средствима, наставља да 
исплаћује привремене и посебне накнаде установљене у складу са посебним мерама и актима Владе 
и постојећим евиденцијама Националне службе. 

Поступци започети пре ступања на снагу овог закона окончаће се по одредбама закона и општих 
аката по којима су започети. 

Члан 12. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике 

Србије”, с тим што одредбе члана 6. почињу да се примењују од 1. јануара 2018. године, а одредбе 
члана 7. почињу да се примењују од 1. јануара 2019. године. 

 

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

УКАЗ 

о проглашењу Закона о изменама и допунама  

Закона о запошљавању странаца 

Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона о запошљавању странаца, који је донела 
Народна скупштина Републике Србије, на Петој седници Другог редовног заседања, 14. децембра 
2017. године. 

ПР број 84 

У Београду, 17. децембра 2017. године 



Председник Републике, 

Александар Вучић, с.р. 

ЗАКОН 

о изменама и допунама Закона о запошљавању странаца 

Члан 1. 
У Закону о запошљавању странаца („Службени гласник РС”, број 128/14), у члану 2. тачка 5) 

после речи: „домаће” додају се речи: „или страно”. 

Члан 2. 
У члану 3. став 2. после тачке 1) додаје се тачка 1а) која гласи: 

„1а) је члан породице члана дипломатско-конзуларног представништва државе са којом 
Република има закључен билатерални споразум којим се лицу омогућава обављање плаћене 
делатности у Републици;”. 

После тачке 8) додаје се тачка 9) која гласи: 

„9) је члан ауторске или глумачке екипе који на територији Републике производи аудиовизуелно 
дело, у складу са законом.”. 

У ставу 3. тачка 4) реч: „лично” брише се, a речи: „активности, односно” замењују се речима: 
„активности или”. 

Члан 3. 
У члану 18. после тачке 3) додају се тачка и запета и тачка 4) која гласи: 

„4) оспособљавање и усавршавање.”. 

Члан 4. 
У члану 19. после става 3. додаје се нови став 4. који гласи: 

„Радна дозвола за упућена лица може се продужити најдуже до две године, уз сагласност 
министарства надлежног за послове запошљавања, а по претходно прибављеном мишљењу 
министарства надлежног за област којом се уређује делатност послодавца за пословe или услуге од 
интереса за Републику.”. 

Досадашњи став 4. постаје став 5. 

Члан 5. 
У члану 21. после става 3. додаје се став 4. који гласи: 

„Радна дозвола за кретање у оквиру привредног друштва може се продужити најдуже до две 
године, уз сагласност министарства надлежног за послове запошљавања, а по претходно 
прибављеном мишљењу министарства надлежног за област којом се уређује делатност послодавца за 
пословe или услуге од интереса за Републику.”. 

Члан 6. 
После члана 22. додаје се нови члан 22а који гласи: 

„Члан 22а 



Радна дозвола за оспособљавање и усавршавање издаје се на захтев послодавца, односно 
странца ради обављања обуке, приправничког стажа, стручне праксе, стручног оспособљавања, 
односно усавршавања. 

Радна дозвола из става 1. овог члана издаје се ако странац поседује: 

1) одобрење за привремени боравак; 

2) закључен уговор са послодавцем о обављању обуке, приправничког стажа, стручне праксе, 
стручног оспособљавања, односно усавршавања, који садржи место и рок трајања. 

Радна дозвола из става 1. овог члана издаје се на период трајања обуке, приправничког стажа, 
стручне праксе, стручног оспособљавања, односно усавршавања, али не дуже од годину дана, уз 
могућност продужења за још годину дана.”. 

Члан 7. 
У члану 27. став 1. речи: „за период који је назначен у захтеву за издавање дозволе, а” бришу се. 

Члан 8. 
У члану 28. став 2. речи: „15 дана” бришу се. 

Члан 9. 
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 запосленима у јавним службама 

Проглашава се Закон о запосленима у јавним службама, који је донела Народна скупштина 
Републике Србије, на Петој седници Другог редовног заседања, 14. децембра 2017. године. 

ПР број 85 

У Београду, 17. децембра 2017. године 

Председник Републике, 

Александар Вучић, с.р. 

ЗАКОН 

о запосленима у јавним службама 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Предмет закона 

Члан 1. 
Овим законом уређују се права, обавезе и одговорности из радног односа запослених, односно 

права и обавезе по основу рада у јавним службама које је основала Република Србија, аутономна 
покрајина, општина, град или градска општина у складу са законом којим се уређује оснивање и рад 
јавних служби, осим у јавним предузећима и привредним друштвима основаним за обављање 
делатности у областима у којима се оснивају јавне службе. 



Одредбе овог закона примењују се и на запослене у организацијама обавезног социјалног 
осигурања и другим правним лицима које се оснивају или делују у складу са прописима о јавним 
службама. 

Поједина права и обавезе из радног односа могу се законом који уређује област у којој се обавља 
делатност за коју се оснива јавна служба (у даљем тексту: закон којим се уређује рад јавне службе) 
уредити и другачије ако то произилази из природе послова јавне службе. 

Специфичности радноправног положаја наставника и сарадника високошколских установа које 
произлазе из Уставом зајемчене аутономије универзитета високошколских и научних установа, 
прописују се законом којим се уређује високо образовање, а на остала питања која се тичу њихових 
права, обавеза и одговорности из радног односа примењују се одредбе овог закона. 

Одредбе овог закона не примењују се на запослене у јавним службама за које је законом или 
актом надлежног органа у складу са законом предвиђена обавезна приватизација. 

Послодавац запослених 

Члан 2. 
Послодавац у смислу овог закона је јавна служба, организација обавезног социјалног осигурања, 

односно правно лице које запошљава или ангажује лица по основу уговора ван радног односа за 
обављање послова из делатности, односно у вези са радом јавне службе. 

Дефиниција појмова 

Члан 3. 
Појмови употребљени у овом закону имају следеће значење: 

1) запослени је физичко лице које обавља рад за послодавца на основу уговора о раду; 

2) радно место је одређење за назив посла који је садржан у акту о систематизацији радних 
места јавне службе; 

3) општи акт je колективни уговор, односно правилник о раду којим се уређују права, обавезе и 
одговорности из радног односа у складу са законом; 

4) додатни рад је рад у радном односу и ван радног односа које запослени обавља за другог 
послодавца. 

Изрази који се користе у овом закону имају родно значење, користе се неутрално и односе се 
једнако на мушки и женски пол, осим ако из смисла поједине одредбе не произлази другачије. 

Остваривање права из радног односа, односно по основу рада 

Члан 4. 
Права из радног односа, односно по основу рада, уређена овим законом запослено, односно лице 

ангажовано по основу уговора ван радног односа остварује код послодавца. 

Примена закона којим се уређује област рада, колективног уговора и правилника о раду 

Члан 5. 
На права, обавезе и одговорности запослених која нису уређена овим законом, односно законом 

којим се уређује рад јавне службе, примењују се закон којим се уређује област рада, колективни 
уговор, односно правилник о раду. 



Ако се правилником о раду, у складу са законом, уређују права, обавезе и одговорности 
запослених, правилник о раду доноси се уз претходно прибављену сагласност оснивача, односно 
надлежног органа из чијих средстава се обезбеђују средстава за рад јавне службе и прибављено 
мишљење репрезентативног синдиката код послодавца. 

II. НАЧЕЛА ДЕЛОВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА 

Законитост, непристрасност и политичка неутралност  

у обављању послова 

Члан 6. 
Запослени, односно лице ангажовано по основу уговора ван радног односа у јавној служби је 

дужан да поступа у складу са Уставом, законом и другим прописом, према правилима струке, 
непристрасно и на начин којим омогућава заштиту и остваривање права грађана и правних лица и 
чиме се не наноси штета другим лицима и јавном интересу. 

Запослени, односно лице ангажовано по основу уговора ван радног односа у јавној служби које 
обавља послове из делатности послодавца је дужан да у обављању послова поступа политички 
неутрално. 

Нико не сме вршити утицај на запосленог, односно лице ангажовано по основу уговора ван 
радног односа да нешто чини или не чини супротно ст. 1. и 2. овог члана. 

Доступност информација о раду запослених у јавној служби 

Члан 7. 
Информације о раду запослених, односно лица ангажованих по основу уговора ван радног 

односа у јавној служби доступне су јавности, у складу са законом којим се уређује слободан приступ 
информацијама од јавног значаја. 

Обавеза професионалног и примереног односа према  

корисницима јавних служби 

Члан 8. 
Запослени, односно лице ангажовано по основу уговора ван радног односа у јавној служби је у 

обавези да се професионално и примерено односи према корисницима јавних услуга при чему се 
руководи правилом једнаког поступања независно од личних или других својстава и особина 
корисника. 

Економично коришћење средстава 

Члан 9. 
Запослени, односно лице ангажовано по основу уговора ван радног односа у јавној служби је 

дужан да користи финансијска и друга средства и опрему јавне службе на економичан, рационалан и 
ефикасан начин само за потребе посла и обављање рада у јавној служби. 

III. ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОЈ СЛУЖБИ 

Једнака доступност радних места 

Члан 10. 



При запошљавању у јавним службама кандидатима су под једнаким условима доступна сва 
радна места. 

Избор кандидата за рад у јавним службама заснива се на стручној оспособљености, знању и 
вештинама, односно компетенцијама. 

При запошљавању у јавним службама се ради постизања одговарајуће заступљености 
припадника националних мањина, првенство даје једнако квалификованим кандидатима 
припадницима националних мањина. 

Услови рада 

Члан 11. 
Запослени, односно лице ангажовано по основу уговора ван радног односа у јавној служби има 

право на услове рада који му неће угрозити живот и здравље, на техничке и друге услове потребне за 
рад и на заштиту од претњи, напада и свих других врста угрожавања безбедности и здравља на раду 
и на поштовање његове личности. 

Заштита из става 1. овог члана остварује се у складу са законом којим се уређује рад јавне 
службе, односно кривичним законом. 

Послодавац је дужан да предузме мере за заштиту безбедности и здравља на раду запослених, 
односно лице ангажовано по основу уговора ван радног односа у складу са прописима који уређују 
безбедност и здравље на раду. 

Право на вредновање радне успешности 

Члан 12. 
Запослени има право на вредновање радне успешности у циљу остваривања права у складу са 

законом. 

Примања 

Члан 13. 
Запослени, односно лице ангажовано по основу уговора ван радног односа у јавној служби има 

право на плату, накнаду плате, односно накнаду за рад, накнаду трошкова и друга примања у складу 
са законом и општим актом. 

Одмори и одсуства 

Члан 14. 
Запослени, односно лице ангажовано по основу уговора ван радног односа у јавној служби има 

право на одморе и одсуства у складу са законом и општим актом. 

Стручно усавршавање 

Члан 15. 
Запослени има право и обавезу да се стручно усавршава у складу са потребама јавне службе на 

начин утврђен законом, односно општим актом. 

Професионално напредовање 

Члан 16. 



Запослени има право да професионално напредује у складу са законом којим се уређује рад 
јавне службе. 

Заштита од злостављања и дискриминације на раду 

Члан 17. 
Запослени, односно лице ангажовано по основу уговора ван радног односа у јавној служби има 

право на заштиту од злостављања и дискриминације на раду коју је дужан да обезбеди послодавац у 
складу са законима којим се уређује забрана злостављања на раду и забрана дискриминације. 

Право приговора и право на судску заштиту 

Члан 18. 
Запослени има право приговора на решење којим послодавац одлучује о његовим правима и 

обавезама из радног односа, ако је законом којим се уређује рад јавне службе утврђен двостепени 
поступак у остваривању права запослених. 

Запослени има право на судску заштиту својих права из радног односа у роковима и на начин 
утврђеним законом којим се уређује област рада, односно другим законом којим се уређују његова 
права и обавезе. 

Послодавац је дужан да одлучи о праву запосленог из радног односа, у року од 15 дана од дана 
подношења захтева, ако се право запосленог остварује на основу његовог захтева, осим ако законом 
није одређен другачији рок. 

Право на синдикално и професионално удруживање и штрајк 

Члан 19. 
Запослени у јавној служби има право да буде члан синдиката и професионалног удружења и 

њихових органа, као и право на штрајк, у складу са законом. 

Друга права 

Члан 20. 
Општим актом у складу са законом могу да се утврде друга права која овим законом нису 

утврђена, ако су обезбеђена финансијска средства за њихово остваривање. 

IV. ОБАВЕЗЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОЈ СЛУЖБИ 

Професионално поступање 

Члан 21. 
Запослени, односно лице ангажовано по основу уговора ван радног односа у јавној служби је 

дужан да поступа у складу са законом, правилима струке и кодексом понашања донетим у складу са 
законом, као и да предузима све мере и радње које омогућавају правним и физичким лицима да 
остваре своја, законом и другим прописом, гарантована права и интересе. 

Одговорност за рад 

Члан 22. 



Запослени, односно лице ангажовано по основу уговора ван радног односа у јавној служби је 
одговоран за законитост, стручност и делотворност свог рада. 

Запослени, односно лице ангажовано по основу уговора ван радног односа у јавној служби 
одговара послодавцу за последице свог рада, недостатке учинка и доношење одлука, као и за 
квалитет, благовременост и ефикасност у обављању послова. 

Запослени, односно лице ангажовано по основу уговора ван радног односа у јавној служби је 
дужан да поштује циљеве, интересе, углед и интегритет јавне службе у којој обавља послове. 

Извршење налога 

Члан 23. 
Запослени, односно лице ангажовано по основу уговора ван радног односа у јавној служби је 

дужан да изврши налог руководиоца који је дат у оквиру овлашћења која произлазе из прописа или 
правила струке, односно из описа послова које запослени обављају на свом радном месту. 

Ако запослени, односно лице ангажовано по основу уговора ван радног односа сматра да је 
налог супротан прописима или правилима струке, дужан је да о томе обавести руководиоца. 

Ако руководилац понови налог из става 1. овог члана у писменом облику уз образложење, 
запослени, односно лице ангажовано по основу уговора ван радног односа је дужан да га изврши и о 
томе писмено обавести директора, односно орган којем директор одговара за свој рад, ако је 
директор издао писмени налог. 

Запослени, односно лице ангажовано по основу уговора ван радног односа је дужан да одбије 
извршење усменог или писменог налога из ст. 1. и 3. овог члана ако би извршењем налога учинио 
кажњиво дело и да о томе писмено обавести директора, односно орган којем директор одговара за 
свој рад, ако је директор издао усмени или писмени налог. 

Запослени, односно лице ангажовано по основу уговора ван радног односа може одбити 
извршење налога руководиоца истичући приговор савести у складу са законом којим се уређује рад 
јавне службе. 

Запослени, односно лице ангажовано по основу уговора ван радног односа не може да трпи 
штетне последице због одбијања извршења налога из разлога из ст. 4. и 5. овог члана. 

Премештај на друго радно место и у друго место рада 

Члан 24. 
Запослени је дужан да прихвати одговарајуће радно место на које је трајно или привремено 

премештен у истом или другом месту рада, под условима и на начин одређен законом, односно 
општим актом. 

Изузетно од става 1. овог члана, у случају елементарних непогода, више силе или других 
непредвидивих околности које доводе до угрожавања здравља, безбедности или онемогућавања 
обављања услуга према корисницима јавних служби, запослени је дужан да, по писменом налогу 
непосредног руководиоца без измене уговорених услова рада, ради на радном месту које не одговара 
његовој врсти и степену стручне спреме, ако испуњава услове за њихово обављање, док трају те 
околности, ако није могуће обезбедити обављање послова јавне службе на другачији начин. 

Непредвидивим околностима у смислу става 2. овог члана не сматра се повећан обим посла, 
односно замена одсутног запосленог. 

Запослени из става 2. овог члана, за то време задржава права која произлазе из његовог радног 
места ако су за њега повољнија. 

Додатно оптерећење на раду 



Члан 25. 
Запослени је дужан да у складу са општим актом, у оквиру редовног радног времена, по 

писменом налогу непосредног руководиоца, ради и послове који нису у опису његовог радног места 
ако за њих испуњава услове, односно додатно већи обим посла свог радног места, због привремено 
повећаног обима посла, замене одсутног запосленог или у случају да на одређеном радном месту 
није запослено ниједно лице (у даљем тексту: додатно оптерећење на раду). 

Врсту и трајање послова из става 1. овог члана, одређује непосредни руководилац писменим 
налогом, најдуже до 30 радних дана у периоду од дванаест месеци. 

Запослени може да одбије рад по писменом налогу из става 1. овог члана, ако се ради о 
пословима који не одговарају врсти и степену стручне спреме који се захтевају за послове које 
запослени обавља на свом радном месту. 

На радним местима на којима се послови обављају према нормативима рада у складу са законом 
којим се уређује рад јавне службе, додатним оптерећењем на раду у оквиру пуног радног времена 
сматра се рад преко пуне норме. 

Поштовање радног времена 

Члан 26. 
Запослени је дужан да поштује радно време код послодавца. 

Ако је спречен да ради, запослени је дужан да лично или на други начин о разлозима недоласка 
на рад обавести непосредног руководиоца без одлагања, а најкасније у року од 24 сата од настанка 
разлога, осим када то није било могуће из здравствених или других оправданих разлога. 

V. СПРЕЧАВАЊЕ СУКОБА ИНТЕРЕСА 

Забрана примања поклона и коришћења рада у јавној служби 

Члан 27. 
Запослени, односно лице ангажовано по основу уговора ван радног односа не сме да тражи или 

прима поклоне, услуге или било какву корист за себе или повезана лица, а који могу утицати или се 
чини да утичу на непристрасно или професионално обављање послова, односно који се могу 
сматрати наградом у вези са вршењем њихових послова, осим протоколарног поклона и пригодног 
поклона мање вредности. 

Запослени, односно лице ангажовано по основу уговора ван радног односа не сме да користи 
рад у јавној служби да би утицао на остваривање својих права или права повезаних лица. 

На одређивање круга повезаних лица са запосленим, односно радно ангажованим и на пријем 
поклона сходно се примењују прописи којима се уређује спречавање сукоба интереса при вршењу 
јавних функција. 

Додатни рад 

Члан 28. 
Запослени, односно радно ангажовани може ван радног времена да ради за другог послодавца 

ако додатни рад није забрањен законом или другим прописом, односно ако не ствара могућност 
сукоба интереса запосленог. 

Сукоб интереса у смислу става 1. овог члана постоји ако запослени, односно радно ангажовани 
има приватни интерес који утиче или може да утиче на непристрасно обављање послова његовог 
радног места. Приватни интерес нарочито постоји ако обављањем послова свог радног места 



запослени, односно радно ангажовани ствара или може да створи корист или погодност за себе или 
другог послодавца код кога обавља додатни рад, односно у другим случајевима прописаним законом. 

Запослени, односно радно ангажовани је дужан да у року од три дана од дана сазнања да постоји 
сукоб интереса, пријави послодавцу постојање свог приватног интереса који може да утиче на 
непристрасно обављање послова његовог радног места. 

Послодавац је дужан да предузме мере у складу са законом којима се може отклонити сукоб 
интереса, као што су налагање запосленом, односно радно ангажованом да се изузме у конкретном 
случају у одлучивању у раду одређених тела или комисија, давање извршења одређеног посла 
другом запосленом или другу одговарајућу меру која одговара околностима које изазивају одређен 
сукоб интереса којом се не умањују права запосленог, односно радно ангажованог у складу са овим 
законом и омогућава запосленом даље обављање додатног рада. 

Ако мерама из става 4. овог члана не може да се отклони сукоб интереса, послодавац може 
забранити додатни рад запосленог, односно радно ангажованог којим наступају околности из става 1. 
овог члана уз упозорење о последицама непоступања по забрани. 

Ближи услови под којима се може забранити додатни рад запосленог у складу са овим чланом 
могу се уредити колективним уговором. 

Запослени, односно радно ангажовани који обављају или су обављали додатни рад код другог 
послодавца не смеју учествовати у вршењу надзора или контроле рада тих правних лица, односно 
предузетника или обављати друге послове који се односе на утврђивање права тих лица за време 
обављања додатног рада и у периоду од две године од дана престанка обављања додатног рада. 

Ограничење оснивања привредних друштава, јавних служби и бављења предузетништвом 

Члан 29. 
Запослени може да оснује, односно да буде власник удела привредног друштва, јавне службе 

или да се бави предузетништвом ако то није забрањено законом, односно другим прописом, ако тиме 
не наступају околности прописане чланом 28. став 1. овог закона или под другим условима 
одређеним законом којим се уређује рад јавне службе. 

VI. ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА 

Правилник о организацији и систематизацији послова 

Члан 30. 
Правилником о организацији и систематизацији послова у јавној служби (у даљем тексту: 

Правилник), утврђују се организациони делови у јавној служби, радна места у организационим 
деловима, као и радна места за која се као посебан услов предвиђа познавање језика и писама 
националне мањине који је у службеној употреби на територији јединице локалне самоуправе у којој 
се налази седиште јавне службе, односно њене организационе јединице, опис послова који се 
обављају на радним местима, одређење стручне спреме, односно образовања потребног за обављање 
послова радног места, број извршилаца и други посебни услови за рад на тим пословима. 

Радно место у Правилнику је одређење за назив посла који се обавља код послодавца и које се 
уноси у Правилник према називима одређеним актом Владе за радна места која су утврђена актом 
Владе. 

У Правилник се уноси назив радног места из акта Владе чији типичан опис посла највише 
одговара опису посла који је дат у Правилнику. Ако се према опису посла у Правилнику, на једном 
радном месту обављају послови који одговарају типичним описима послова два или више радних 
места из акта Владе, у Правилник се уноси назив оног радног места из акта Владе чији се послови 
обављају претежним делом радног времена. 



На радним местима која поред типичних описа послова из акта Владе обухватају и руковођење 
унутрашњом организационом јединицом у складу са организацијом рада код послодавца, а у акту 
Владе није одређено радно место са описом руковођења које одговара опису посла који се обавља 
код послодавца, у Правилник се поред назива радног места из акта Владе уноси назив везан за 
руковођење (шеф службе, начелник одељења и др.). 

При одређивању назива радних места у јавним службама које у складу са законом којим се 
уређује систем плата запослених у јавном сектору називе уређују Правилником, води се рачуна да 
називи упоредивих радних места, односно радних места на којима се обављају исти или слични 
послови као на радним местима која се утврђују актом Владе, одговарају у што већој мери називима 
из акта Владе. 

Опис посла у Правилнику је опис радњи, задатака и задужења који се обављају на одређеном 
радном месту и који се уноси у Правилник у складу са потребама јавне службе за обављањем тих 
послова, при чему се имају у виду типични описи послова који су дати у акту Владе. 

Стручна спрема, односно образовање у Правилнику се одређује навођењем врсте и нивоа, 
односно степена образовања потребног за обављање послова одређеног радног места, при чему на 
истом радном месту, ако природа посла то дозвољава, може бити одређено највише два узастопна 
нивоа, односно степена образовања. 

Број извршилаца у Правилнику, на радним местима на којима се послови обављају према 
нормативима рада у складу са законом којим се уређује рад јавне службе, утврђује се тако што се 
број запослених изражава нормом непосредног рада. За остала радна места у Правилнику, број 
извршилаца утврђује се према броју запослених, независно од тога да ли раде пуно или непуно радно 
време. 

Стручна спрема, односно образовање у Правилнику, као и потребни услови за рад на радном 
месту морају да одговарају стручној спреми, односно образовању и условима за рад који су 
прописани у акту Владе за радна места која су утврђена актом Владе, при чему послодавац у 
Правилнику може потпуније да одреди захтевани ниво и врсту образовања, као и да утврди друге 
услове за рад потребне на том радном месту. 

Начела за израду Правилника 

Члан 31. 
Правилник се доноси уз примену начела рационалности, функционалности и ефикасности и уз 

поштовање утврђених стандарда и кадровског плана који су прописани законом, односно другим 
прописом. 

Начело рационалности подразумева успостављање економичне организационе структуре јавне 
службе потребне за ефикасно, стручно и успешно обављање послова уз што мање трошкове, тако да 
број руководилаца унутрашњих организационих јединица јавне службе, укључујући и директора 
јавне службе не може бити већи од 20% укупног броја запослених. 

Начело функционалности подразумева организацију вршења послова у складу са њиховом 
природом, начином обављања и њиховом међусобном функционалном повезаношћу, као и 
остваривање потпуне ангажованости свих извршилаца на начин адекватан врсти, сложености и 
обиму послова. 

Начело ефикасности подразумева организацију рада успостављену на начин којим се у највећој 
мери, са оптималним бројем запослених, омогућава ефикасно извршавање послова и задовољавање 
потреба корисника јавних услуга. 

Ко доноси Правилник 

Члан 32. 



Правилник доноси директор јавне службе уз претходно прибављену сагласност органа 
управљања, осим ако законом којим се уређује рад јавне службе није другачије одређено и након 
затраженог мишљења репрезентативног синдиката код послодавца. 

Кадровски план 

Члан 33. 
Ако законом којим се уређује рад јавне службе није другачије одређено, планирање кадрова у 

јавној служби врши се кадровским планом јавне службе. 

Кадровски план доноси директор уз претходно прибављену сагласност надлежног органа 
оснивача, односно надлежног органа из чијих средстава се обезбеђују средства за рад запослених у 
јавној служби. 

Предлог кадровског плана доставља се надлежном органу за усвајање финансијског плана у току 
израде и усвајања финансијског плана јавне службе. 

Кадровски план доноси директор у року од 30 дана од дана усвајања финансијског плана јавне 
службе и мора да буде усаглашен са обезбеђеним финансијским средствима. 

Кадровски план обавезно садржи укупан број запослених у јавној служби, број запослених на 
неодређено и одређено време који су потребни у години за коју се доноси кадровски план и друге 
податке о кадровској обезбеђености јавне службе у складу са законом којим се уређује рад јавне 
службе, односно општим актом. 

Правилник мора да буде усаглашен са донетим кадровским планом. 

Допуштеност попуњавања радних места 

Члан 34. 
Радно место може да се попуни заснивањем радног односа на неодређено време ако је радно 

место утврђено Правилником, ако није попуњено, ако су обезбеђена средства за остваривање права 
запослених на том радном месту и ако су испуњени други услови у погледу допуштености 
попуњавања радног места прописани законом. 

За радно место на којем ради запослени са непуним радним временом, односно запослени са 
непуном нормом непосредног рада, сматра се да није попуњено за део радног времена до пуног 
радног времена, односно за део до утврђене норме непосредног рада тог радног места одређеног 
Правилником. 

Кад се испуне услови из става 1. овог члана, директор јавне службе одлучује да ли је потребно 
да се радно место попуни и начин на који се попуњава. 

Запосленом се отказује уговор о раду ако се у року од једне године од заснивања радног односа 
утврди да је радни однос заснован супротно ставу 1. овог члана. 

Послодавац је дужан да пре отказа уговора о раду запосленом из става 4. овог члана достави 
писмене разлоге за отказ и омогући му да се о њима изјасни, односно да размотри мишљење 
синдиката чији је запослени члан које је запослени доставио уз изјашњење. 

Рок за изјашњење запосленог не може бити краћи од осам дана од дана достављања писмених 
разлога за отказ. 

Услови за заснивање радног односа 

Члан 35. 
У радни однос у јавној служби може да се прими лице под следећим условима: 



1) да има здравствену (психичку и физичку) способност за рад на пословима које обавља ако је 
наведена способност прописана законом којим се уређује рад јавне службе, другим прописом, 
односно Правилником у складу са законом; 

2) да зна језик и писмо националне мањине који је у службеној употреби на територији јединице 
локалне самоуправе у којој се налази седиште јавне службе, односно њене организационе јединице, 
ако је познавање језика и писма услов за рад у складу са овим законом; 

3) да испуњава друге услове за рад на радном месту одређене законом, другим прописом, 
односно Правилником. 

Услови из става 1. овог члана морају да испуњавају и лица ангажована по основу уговора ван 
радног односа код послодавца ако обављају послове за које се тражи испуњеност тих услова. 

Уговор о раду 

Члан 36. 
Радни однос се заснива уговором о раду који закључују запослени и директор, односно 

запослени којег он овласти. 

Уговор о раду садржи елементе прописане законом којим се уређује област рада, с тим што се 
као назив посла у уговору о раду наводи назив радног места из Правилника. 

Ако запослени обавља послове више радних места из Правилника, у уговор о раду уносе се 
називи свих радних места чије послове обавља и дужина радног времена на сваком радном месту, 
тако да укупно радно време запосленог не може да буде дуже од пуног радног времена. 

VII. ПОПУЊАВАЊE РАДНИХ МЕСТА 

Начин попуњавања радних места 

Члан 37. 
Радно место код послодавца попуњава се на један од следећих начина: 

1) трајним премештајем запосленог; 

2) на основу споразума о преузимању; 

3) спровођењем конкурса. 

Изузетно од става 1. овог члана, радно место директора јавне службе попуњава се именовањем, 
након спроведеног изборног поступка у складу са законом. 

Законом којим се уређује рад јавне службе може се уредити редослед начина попуњавања 
радних места из става 1. овог члана. 

VIII. ПРЕМЕШТАЈ ЗАПОСЛЕНИХ 

Премештај запослених због потребе рада послодавца 

Члан 38. 
Запослени на неодређено време може, због потребе рада, да буде трајно или привремено 

премештен на друго одговарајуће радно место код послодавца у складу са законом, односно општим 
актом. 



Одговарајуће радно место јесте оно чији се послови раде у истом степену и врсти стручне 
спреме, односно образовања као и послови које је запослени обављао пре премештаја из става 1. овог 
члана и за које запослени испуњава све услове прописане Правилником. 

За премештај из става 1. овог члана није потребна сагласност запосленог, осим ако законом, 
односно општим актом није другачије одређено. 

Трајни премештај 

Члан 39. 
Запослени може да буде трајно премештен на друго одговарајуће радно место, ако то налажу 

организација рада, рационализација послова или други оправдани разлози који произлазе из 
организације посла или потребе процеса рада јавне службе. 

Послодавац може пре трајног премештаја да спроведе претходну проверу стручне 
оспособљености, знања и вештина запосленог, односно компетенција на начин прописан општим 
актом. 

Привремени премештај 

Члан 40. 
Запослени може да буде привремено премештен на друго одговарајуће радно место због замене 

одсутног запосленог или повећаног обима посла, при чему задржава сва права на свом радном месту 
ако су за њега повољнија, осим ако овим законом није другачије одређено. 

Привремени премештај траје најдуже 45 радних дана у периоду од 12 месеци, после чега 
запослени има право да се врати на радно место на којем је радио пре премештаја. 

Промена места рада услед премештаја 

Члан 41. 
Ако због привременог или трајног премештаја долази до промене места рада, премештај се може 

извршити без сагласности запосленог само ако је место рада на које се запослени премешта удаљено 
мање од 50 km од места рада на којем је запослени радио пре премештаја. 

Запослени може да буде премештен у друго место рада на одговарајуће радно место ван случаја 
из става 1. овог члана само уз своју писмену сагласност. 

Решење о премештају 

Члан 42. 
О привременом и трајном премештају запосленог доноси се решење о премештају којим се 

одређује радно место и послови на које се запослени премешта, односно место рада и које по сили 
закона замењује одговарајуће одредбе уговора о раду. 

Привремени премештај код другог послодавца 

Члан 43. 
Запослени на неодређено време може да буде привремено премештен на рад код другог 

послодавца у оквиру делатности исте јавне службе ради обављања послова који одговарају 
пословима који су у опису његовог радног места, због потребе извршења одређеног посла или 
повећаног обима посла код другог послодавца, односно због привременог престанка потребе за 



радом запосленог, ако рад у јавној служби из које се премешта може да се несметано организује без 
додатног запошљавања. 

Запослени може да буде привремено премештен на рад код другог послодавца у друго место 
рада под условима из члана 41. овог закона. 

Привремени премештај из ст. 1. и 2. овог члана траје док трају разлози за премештај а најдуже 
три месеца у току календарске године без сагласности запосленог. 

Запослени може уз своју сагласност да буде премештен на рад код другог послодавца ради 
обављања послова који одговарају пословима који су у опису његовог радног места и дуже од три 
месеца, односно и из других разлога. 

После протека времена на који је премештен запослени има право да се врати на радно место на 
којем је радио пре премештаја. 

Запослени остварује сва права из радног односа (право на плату на свом радном месту, накнаду 
плате, годишњи одмор и др.) код послодавца од кога је премештен. 

Начин привременог премештаја код другог послодавца 

Члан 44. 
О привременом премештају запосленог од једног код другог послодавца директори закључују 

писмени споразум. 

Споразумом се уређује и начин обезбеђивања средстава за плату, накнаду плате због 
привремене спречености за рад и накнаду других трошкова који се везују за рад запосленог. 

На основу писменог споразума из става 1. овог члана, послодавац код кога се запослени 
премешта доноси решење којим се одређују послови које запослени обавља код њега, место рада и 
време трајања премештаја. 

За време привременог премештаја запослени одговара за рад послодавцу код кога је премештен. 

IX. СПОРАЗУМ О ПРЕУЗИМАЊУ 

Преузимање запосленог из исте јавне службе 

Члан 45. 
Запослени на неодређено време може бити преузет без конкурса код другог послодавца у оквиру 

делатности исте јавне службе на одговарајуће радно место у смислу члана 38. став 2. овог закона, ако 
се о томе споразумеју директори тих јавних служби и ако запослени на то пристане. 

Начин преузимања 

Члан 46. 
О преузимању запосленог директори јавних служби закључују писмени споразум, у којем се 

запослени саглашава са преузимањем. 

Споразумом из става 1. овог члана уређује се начин остваривања права које је запослени стекао 
код послодавца од кога се преузима (коришћење годишњег одмора, исплата плате и осталих 
примања). 

На основу писменог споразума из става 1. овог члана, запосленом даном одређеним у споразуму 
престаје радни однос код послодавца од којег се преузима, а наредног дана заснива радни однос са 
послодавцем који га преузима. 



Преузимање из друге јавне службе 

Члан 47. 
У јавну службу може да буде преузет запослени на неодређено време из друге јавне службе из 

члана 1. овог закона која обавља другу делатност, на начин прописан чл. 45. и 46. овог закона. 

У случају преузимања запосленог у исту или другу јавну службу, јавна служба у коју се врши 
преузимање може да спроведе претходну проверу стручне оспособљености, знања и вештина, 
односно компетенција запосленог, на начин прописан општим актом. 

Узајамно преузимање 

Члан 48. 
Јавне службе могу вршити узајамно преузимање запослених на неодређено време, на 

одговарајуће послове. 

Узајамно преузимање врши се тако што јавна служба преузима запосленог из друге јавне службе 
истовремено када друга јавна служба преузима његовог запосленог. 

О узајамном преузимању директори јавне службе закључују писмени споразум, у којем се 
запослени саглашавају са преузимањем. 

На основу писменог споразума из става 2. овог члана, запосленом даном одређеном у споразуму 
престаје радни однос код послодавца од којег се преузима, а наредног дана заснива радни однос са 
послодавцем који га преузима. 

Споразумом из става 2. овог члана уређују се права у складу са чланом 46. став 2. овог закона. 

Ближи услови за узајамно преузимање могу се утврдити законом којим се уређује рад јавне 
службе, односно општим актом. 

X. УПУЋИВАЊЕ НА РАД КОД ДРУГОГ ПОСЛОДАВЦА 

Члан 49. 
Запослени у радном односу на неодређено време може да буде упућен на рад код другог 

послодавца, на начин и у случајевима у складу са законом којим се уређује област рада, ако овим 
законом није другачије одређено. 

XI. КОНКУРСНИ ПОСТУПАК ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА 

Конкурс 

Члан 50. 
Конкурс се спроводи ради попуњавања радних места која нису попуњена код послодавца 

премештајем, односно преузимањем. 

Изузетно од става 1. овог члана, ако запослени поднесе писмени отказ уговора о раду или у 
другим случајевима у којима је извесно време престанка радног односа запосленог (навршење радног 
века и др.), конкурс се може спровести за попуњавање радног места које је попуњено у моменту 
расписивања конкурса, али се радно место не може попунити до коначног престанка радног односа. 

Конкурс се спроводи ради пријема у радни однос на неодређено време, а на одређено време ако 
је законом којим се уређује рад јавне службе, односно општим актом тако одређено. 

Оглас о конкурсу 



Члан 51. 
Конкурс започиње доношењем одлуке директора о спровођењу конкурса, након чега се конкурс 

оглашава на огласној табли и интернет презентацији јавне службе и периодичном издању огласа 
организације надлежне за послове запошљавања. 

Уколико оглас објављује јавна служба која се налази на територији јединице локалне 
самоуправе у којој је у службеној употреби и језик националне мањине, обавештење о огласу се 
објављује и у једним локалним или међуопштинским новинама које излазе на том језику. 

Садржина огласа 

Члан 52. 
Оглас о конкурсу садржи податке о послодавцу, радном месту, условима за запослење на радном 

месту, месту рада, стручној оспособљености, знањима и вештинама, односно компетенцијама које се 
оцењују у изборном поступку и начину њихове провере, року у коме се подносе пријаве, лично име 
лица задуженог за давање обавештења о конкурсу, адресу на коју се пријаве подносе, податке о 
доказима који се прилажу уз пријаву, месту и дану када се очекује да ће започети провера 
оспособљености, знања и вештина, односно компетенција кандидата у изборном поступку. 

Ако се попуњава радно место код кога је као посебан услов предвиђено знање језика и писма 
националне мањине, у огласу о конкурсу се посебно наводи овај услов, као и евентуална писана 
провера његове испуњености. 

Ако су припадници националне мањине недовољно заступљени међу запосленима, у огласу о 
конкурсу се посебно наводи да припадник те националне мањине има предност код избора у случају 
једнаке оцене квалификованих кандидата. 

Сматра се да је заступљеност припадника одређене националне мањине међу запосленима 
недовољна, уколико није сразмерна проценту њиховог учешћа у становништву на територији 
јединице локалне самоуправе у којој јавна служба, односно њена организациона јединица има 
седиште, у складу са резултатима последњег пописа становништва, под условом да се о својој 
националној припадности изјаснило најмање 30% запослених у седишту јавне службе, односно њене 
организационе јединице, према подацима из Регистра запослених у јавној управи у складу са 
законом. 

Оглас може да садржи и друге податке у вези са радом на радном месту које се попуњава. 

Пријава на конкурс 

Члан 53. 
Пријава на конкурс обавезно садржи податке о радном месту на које кандидат конкурише и 

податке о кандидату (име и презиме, адреса пребивалишта односно боравишта, контакт телефон 
кандидата, адреса електронске поште ако је кандидат поседује). 

Рок за подношење пријава на конкурс не може бити краћи од десет дана од дана оглашавања 
конкурса у периодичном издању огласа организације надлежне за послове запошљавања. 

Конкурсна комисија 

Члан 54. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија од три члана коју именује директор пре него што се 

огласи конкурс. 

Чланови конкурсне комисије морају да имају најмање исти степен стручне спреме, односно 
образовања које се захтева за радно место за које се спроводи конкурс. 



Конкурсна комисија утврђује које стручне оспособљености, знања и вештине, односно 
компетенције се оцењују у изборном поступку и начин њихове провере пре оглашавања конкурса. 

Конкурсна комисија о свом раду води записник који потписују сви чланови конкурсне комисије. 

Одбацивање пријава 

Члан 55. 
Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви 

потребни докази, конкурсна комисија одбацује решењем против кога се може изјавити приговор 
директору јавне службе у року од пет дана од дана пријема решења. 

Директор одлучује о приговору у року од седам дана од дана његовог подношења. 

Ако директор у утврђеном року не одлучи о приговору или ако је незадовољан коначном 
одлуком по приговору, кандидат може да оствари заштиту пред судом опште надлежности у року од 
15 дана од истека рока за одлучивање директора, односно од достављања одлуке по приговору. 

Изборни поступак 

Члан 56. 
Након истека рока за подношење приговора, односно истека рока за одлучивање директора по 

поднетом приговору, конкурсна комисија саставља списак кандидата који према приложеним, 
односно прибављеним доказима, испуњавају услове за запослење на радном месту и међу њима 
спроводи изборни поступак. 

Ако је законом којим се уређује рад јавне службе прописан начин провере стручних 
оспособљености, знања и вештина, односно компетенција које се захтевају за одређено радно место, 
конкурсна комисија је дужна да изврши њихову проверу на прописан начин. 

Изборни поступак може да се спроведе у више делова, писменом провером, усменим разговором 
или на други одговарајући начин који утврди конкурсна комисија. 

У изборном поступку се, оцењивањем или проценом стручне оспособљености, знања и вештина, 
односно компетенција утврђује резултат кандидата према критеријумима и мерилима прописаним за 
избор које утврђује конкурсна комисија пре почетка изборног поступка. 

Мерилом се вреднује оспособљеност, знање и вештина, односно компетенција кандидата и може 
бити одређено оценама, одредницама „задовољава”, „делимично задовољава” или „не задовољава” 
или на други начин који одреди конкурсна комисија. 

Критеријумом се утврђује у којој мери или у ком обиму кандидат мора да покаже одговарајући 
ниво оспособљености, знања и вештина, односно компетенција при вредновању утврђеним мерилом. 

Конкурсна комисија је дужна да пре провере у изборном поступку упозна кандидате са 
критеријумима и мерилима прописаним за избор. 

Изузетно од става 3. овог члана, оцена одређених стручних оспособљености, знања и вештина, 
односно компетенција, које је утврдила изборна комисија, може бити дата на основу резултата теста 
или других начина провере кандидата које су израдила или спровела стручна правна или физичка 
лица за област у којој се провера врши. 

Начин обавештавања 

Члан 57. 



У изборном поступку јавна служба слободно бира начин обавештавања кандидата, водећи 
рачуна о његовој правној заштити, економичном трошењу средстава и једноставности поступка, 
осим ако друкчије није прописано законом. 

Кратка и хитна обавештења могу да се дају телефоном или на други погодан начин, о чему се 
сачињава писмена белешка. 

Избор кандидата 

Члан 58. 
Конкурсна комисија одлучује о избору кандидата који је са најбољим резултатом испунио 

мерила прописана за избор. 

Конкурсна комисија приликом доношења одлуке из става 1. овог члана даје првенство једнако 
квалификованим кандидатима припадницима националних мањина, у циљу постизања одговарајуће 
заступљености припадника националних мањина и пуне равноправности између припадника 
националне мањине и грађана који припадају већини. 

Ако је више кандидата испунило мерила прописана за избор са једнаким најбољим резултатом, 
конкурсна комисија поново проверава оспособљеност, знање и вештине, односно компетенције 
кандидата према утврђеним критеријумима и мерилима из члана 56. став 4. овог закона, све док не 
одреди оне међу њима чији резултати највише одговарају захтевима радног места. 

Ако је више кандидата испунило мерила прописана за избор са једнаким најбољим резултатом, 
предност за запошљавање има кандидат који припада групи лица која се налазе у неједнаком 
положају, као што су жртве насиља у породици и партнерским односима, особе са инвалидитетом, 
припадници ромске националне мањине, а законом којим се уређује рад јавне службе, односно 
колективним уговором могу се одредити и друге групе лица које се налазе у неједнаком положају. 

Одлука о избору кандидата доставља се свим кандидатима који су учествовали у изборном 
поступку на адресу наведену у пријави на конкурс. 

Уколико достављање из става 5. овог члана није успело, о томе се саставља писмена белешка а 
одлука се објављује на огласној табли јавне службе и по истеку осам дана од дана објављивања 
сматра се достављеном. 

Одредба става 6. овог члана примењује се на достављање решења из чл. 55, 59. и 61. овог закона. 

Право на приговор кандидата који су учествовали у изборном поступку 

Члан 59. 
Кандидат који је учествовао у изборном поступку има право да у року од осам дана од дана 

пријема одлуке о избору кандидата из члана 58. став 5. овог закона изјави приговор директору јавне 
службе ако сматра да изабрани кандидат не испуњава услове за запослење на радном месту или да су 
се у изборном поступку десиле такве неправилности које би могле утицати на законитост његовог 
исхода. 

О приговору се одлучује у року од седам дана од дана подношења. 

Ако сматра да је приговор основан, директор може да решењем усвоји приговор и наложи 
конкурсној комисији да исправи неправилности и преиспита одлуку о избору, а конкурсна комисија 
може да, након исправке неправилности донесе нову одлуку о избору кандидата или остане при 
старој одлуци ако исправка неправилности није утицала на ваљаност одлуке о избору. 

Директор може решењем да одбаци приговор ако није благовремен, допуштен или не садржи 
разлоге због којих је поднет, односно да га одбије ако утврди да није основан. 

Кандидат који је учествовао у изборном поступку има право да, под надзором овлашћеног лица 
у јавној служби, прегледа сву конкурсну документацију, у складу са законом. 



Податке из конкурсне документације, кандидат из става 5. овог члана може да користи само за 
остваривање права утврђених законом. 

Судска заштита у конкурсном поступку 

Члан 60. 
Ако директор у утврђеном року не одлучи о приговору из члана 59. овог закона или ако је 

незадовољан коначном одлуком по приговору, кандидат може да оствари заштиту пред судом опште 
надлежности у року од 15 дана од истека рока за одлучивање директора, односно од достављања 
одлуке по приговору. 

Неуспех конкурса 

Члан 61. 
Конкурс није успео ако конкурсна комисија утврди: 

1) да није било пријава на конкурсу, 

2) ако су пријаве одбачене у складу са чланом 55. овог закона, 

3) ако ниједан од кандидата који је позван није учествовао у изборном поступку, 

4) ако ниједан кандидат који је учествовао у изборном поступку није испунио мерила прописана 
за избор. 

Директор доноси решење о неуспеху конкурса на основу извештаја о чињеницама из става 1. 
овог члана које му доставља конкурсна комисија у року од 15 дана од дана достављања извештаја. 

Решење о неуспеху конкурса које је донето на основу става 1. тач. 3) и 4) овог члана доставља се 
свим кандидатима који су учествовали у изборном поступку. 

Кандидати из става 3. овог члана могу да остваре судску заштиту у року из члана 60. став 1. овог 
закона. 

Решење о неуспеху конкурса које је донето на основу става 1. тач. 1) и 2) овог члана, објављује 
се на огласној табли послодавца. 

Заснивање радног односа 

Члан 62. 
Са изабраним кандидатом на конкурсу се у року од 15 дана од дана доношења коначне одлуке о 

избору заснива радни однос закључењем уговора о раду, односно доноси се решење о премештају 
ако је изабрани кандидат запослен на неодређено време у истој јавној служби. 

Ако суд поништи конкурс, односно одлуку о избору кандидата, запосленом који је изабран на 
конкурсу престаје радни однос најкасније у року од 30 дана од дана правноснажности судске одлуке. 

Члан 63. 
Одредбе чл. 50–62. овог закона не примењују се на заснивање радног односа истраживача у 

институтима основаним у складу са законом којим се уређује научноистраживачка делатност. 

XII. РАД У РАДНОМ ОДНОСУ И ВАН РАДНОГ ОДНОСА 

Радни однос на неодређено време 

Члан 64. 



Радни однос у јавној служби заснива се уговором о раду, по правилу на неодређено време. 

Радни однос на одређено време 

Члан 65. 
Радни однос на одређено време заснива се у складу са законом којим се уређује област рада, 

односно у складу са законом којим се уређује рад јавне службе када природа послова који се 
обављају у одређеној јавној служби оправдава потребу ограниченог временског трајања радног 
односа. 

Радни однос на одређено време ради замене запосленог  

који је именован за директора 

Члан 66. 
Радни однос на одређено време може да се заснује ради замене запосленог који је именован за 

директора јавне службе из члана 1. овог закона, најдуже за време трајања једног мандата директора 
осим ако законом којим се уређује рад јавне службе није другачије одређено. 

Пробни рад 

Члан 67. 
Пробни рад, као облик проверавања одговарајућих радних и стручних способности запосленог, 

може бити утврђен уговором о раду као посебан услов за рад за обављање послова одређеног радног 
места, у складу са законом којим се уређује област рада, односно законом којим се уређује рад јавне 
службе. 

Вредновање радних и стручних способности запослених на пробном раду, врши се на начин 
утврђен законом, односно општим актом или уговором о раду. 

Запосленом који не задовољи на пробном раду престаје радни однос. 

Пробном раду не подлежу приправници. 

Допунски рад 

Члан 68. 
Запослени може да закључи уговор о допунском раду у складу са законом којим се уређује 

област рада и законом којим се уређује рад одређене јавне службе. 

Запослени је дужан да о допунском раду писмено обавести директора јавне службе. 

Уговори о обављању приправничког стажа 

Члан 69. 
Лице у својству приправника може да заснује радни однос у јавној служби на неодређено време 

или на одређено време док траје приправнички стаж или да закључи уговор о стручном 
оспособљавању ради обављања приправничког стажа, ако је то као услов за рад на одређеним 
пословима утврђено законом или Правилником. 

Ближи услови за обављање приправничког стажа уређују се законом којим се уређује рад јавне 
службе, односно општим актом. 



За пријем приправника у радни однос на одређено и неодређено време примењују се одредбе 
овог закона о конкурсу за пријем у радни однос на неодређено време, с тим да се у конкурсном 
поступку не проверавају стручне оспособљености кандидата. 

Уговором о стручном оспособљавању не заснива се радни однос. 

Ако је послодавац у складу са законом обезбедио новчану накнаду лицу које обавља 
приправнички стаж по основу уговора о стручном оспособљавању, висина новчане накнаде утврђује 
се у висини основне плате коју би на истом радном месту остваривао приправник у радном односу. 

Лице које обавља приправнички стаж по основу уговора о стручном оспособљавању без права 
на накнаду за рад, може да оствари право на накнаду трошкова у складу са законом, општим актом, 
односно уговором о стручном оспособљавању. 

Програм обуке приправника 

Члан 70. 
За време приправничког стажа приправник се уводи у посао по програму који утврђује јавна 

служба у складу са законом, односно општим актом. 

Престанак радног односа приправника 

Члан 71. 
Приправнику који је засновао радни однос на неодређено време, радни однос престаје ако не 

положи стручни испит у складу са законом у року од шест месеци од дана окончања приправничког 
стажа, осим ако законом којим се уређује рад јавне службе није одређен другачији рок. 

За време док не положи стручни испит након окончања приправничког стажа приправник из 
става 1. овог члана остварује права по основу рада као приправник. 

Приправнику који је засновао радни однос на одређено време радни однос престаје даном 
истека приправничког стажа и не може да прерасте у радни однос на неодређено време. 

Уговор о стручном усавршавању 

Члан 72. 
Уговор о стручном усавршавању може да се закључи, ради стручног усавршавања и стицања 

посебних знања и способности за рад у струци, односно за обављање специјализације, за време 
утврђено програмом усавршавања, односно специјализације, у складу са законом којим се уређује 
рад јавне службе. 

Послодавац може лицу на стручном усавршавању да обезбеди новчану накнаду и друга права, у 
складу са законом којим се уређује рад јавне службе, општим актом или уговором о стручном 
усавршавању, односно специјализацији. 

Друга радна ангажовања код послодавца 

Члан 73. 
Радно ангажовање запослених на факултетима здравствене струке који обављањем послова свог 

радног места истовремено пружају здравствене услуге у здравственим установама, уређује се у 
складу са споразумом између јавних служби уз сагласност запосленог. 

Ближа садржина споразума из става 1. овог члана прописује се законом којим се уређује рад 
јавне службе. 



На основу споразума из става 1. овог члана, директор јавне службе у којој се пружају 
здравствене услуге закључује уговор о радном ангажовању којим утврђује послове здравствене 
заштите које пружа запослени, место обављања тих послова, део радног времена које запослени 
проведе у обављању тих послова и радно време запосленог. 

Запослени одговара за извршавање послова здравствене заштите јавној служби у којој те 
послове обавља. 

Запослени може да пружа здравствене услуге у здравственој установи и након радног времена 
утврђеног уговором из става 3. овог члана на основу уговора ван радног односа у складу са законом. 

Законом којим се уређује рад јавне службе може да се пропише други уговор ван радног односа 
којим се остварује радно ангажовање лица код послодавца, услови за његово закључивање и права и 
обавезе радно ангажованих лица. 

XIII. РАДНИ ОДНОС ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ 

Именовање директора 

Члан 74. 
Именовање директора, односно другог лица које руководи радом јавне службе (у даљем тексту: 

директор) врши се након спроведеног конкурсног, односно изборног поступка за директора 
заснованог на вредновању кандидата у складу са законом којим се уређује рад јавне службе. 

Ако законом којим се уређује рад јавне службе није уређен конкурсни, односно поступак за 
избор кандидата за директора заснован на вредновању кандидата, примењују се одредбе овог закона 
о конкурсном поступку за пријем у радни однос запосленог. 

Конкурсни поступак у случају из става 2. овог члана спроводи орган управљања јавне службе, а 
директора именује надлежни орган у складу са законом којим се уређује рад јавне службе (у даљем 
тексту: надлежни орган), на основу одлуке о избору органа управљања. 

Директор остварује права из радног односа, односно по основу обављања дужности директора у 
јавној служби од дана ступања на дужност, осим ако законом којим се уређује рад јавне службе није 
другачије одређено. 

Вршилац дужности директора 

Члан 75. 
Ако након спроведеног конкурса није извршено именовање директора или ако директор 

престане да обавља дужност пре истека времена на које је именован, до именовања директора у 
складу са чланом 74. овог закона, надлежни орган може именовати вршиоца дужности директора без 
спровођења конкурсног поступка а најдуже на годину дана, осим ако законом којим се уређује рад 
јавне службе није одређен други период. 

Надлежни орган може да именује вршиоца дужности директора и у случају дужег одсуства 
директора са дужности уз накнаду плате, до његовог повратка на рад. 

Вршилац дужности мора да испуњава услове који су законом, другим прописом, односно 
Правилником одређени за директора. 

Вршилац дужности директора има иста права, обавезе и одговорности као директор јавне 
службе. 

Уговор са директором 

Члан 76. 



Орган управљања јавне службе закључује са директором уговор о раду на одређено време или 
уговор о обављању дужности директора ван радног односа којим се уређују његова права и обавезе, 
док траје мандат директора. 

Ако је за директора именовано лице из реда запослених у тој јавној служби, доноси се решење о 
његовом премештају на радно место директора које по сили закона замењује одговарајуће одредбе 
уговора о раду. 

Директор који је именован из реда запослених код другог послодавца из члана 2. овог закона, 
остварује право на мировање радног односа на основу решења о именовању, у складу са законом 
којим се уређује област рада. 

Лице из ст. 2. и 3. овог члана има право да се након престанка дужности директора у једном 
мандату врати на радно место чије послове је обављао пре именовања за директора, осим ако 
законом којим се уређује рад јавне службе није одређен другачији рок. 

Ако је законом којим се уређује рад јавне службе, односно статутом јавне службе тако одређено, 
директор који је именован из реда запослених у јавној служби, може да поред послова свог радног 
места обавља дужност директора са најмање половином пуног радног времена. 

Престанак дужности директора 

Члан 77. 
Директору престаје дужност: 

1) истеком мандата – даном истека мандата; 

2) поништајем конкурсног поступка, односно одлуке о именовању – протеком рока од 30 дана 
од дана правноснажности судске одлуке; 

3) разрешењем на лични захтев – даном одређеним у акту о разрешењу, односно даном 
разрешења; 

4) разрешењем у другим случајевима у складу са законом – даном одређеним у акту о 
разрешењу, односно даном разрешења; 

5) престанком радног односа – даном престанка радног односа; 

6) у другим случајевима утврђеним законом. 

Директор престаје да остварује права из радног односа у јавној служби даном престанка 
дужности, осим у случају из члана 76. став 2. овог закона. 

Престанак дужности директора не сматра се престанком вршења јавне функције у смислу 
остваривања права на накнаду плате након истека мандата. 

Захтев за мировање радног односа директора у јавној служби у којој обавља дужност директора, 
сматра се захтевом за разрешење. 

Удаљење директора са дужности 

Члан 78. 
Надлежни орган може удаљити са дужности директора против кога је покренут поступак за 

разрешење, до доношења решења о разрешењу. 

За време удаљења са дужности директор остварује право на накнаду плате у складу са законом 
којим се уређује област рада. 

Одлучивање о правима, обавезама и одговорностима  

директора 



Члан 79. 
Уговор из члана 76. став 1. овог закона са директором закључује орган управљања. 

О правима, обавезама и одговорностима из радног односа, односно по основу обављања 
дужности директора одлучује решењем орган управљања. 

Одредбе ст. 1. и 2. овог члана примењују се и на вршиоца дужности директора. 

Заменици, односно помоћници директора 

Члан 80. 
Одредбе овог закона о директору примењују се на заменика, односно помоћника директора ако 

се у јавној служби у складу са законом којим се уређује рад јавне службе врши њихово именовање од 
стране оснивача. 

XIV. ИНТЕРНО ТРЖИШТЕ РАДА У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА 

Члан 81. 
Законом којим се уређује рад јавне службе могу да се уреде евиденције запослених и права и 

обавезе запослених за чијим радом престаје потреба (у даљем тексту: интерно тржиште рада) у циљу 
планирања кадрова у области рада јавне службе, остваривања потреба јавних служби за кадровским 
капацитетима, утврђивања података о радним местима у јавним службама која нису попуњена, 
података о запосленима за чијим радом је престала потреба, као и података о другим кадровским 
потребама. 

Законом из става 1. овог члана утврђује се начин попуњавања радних места запосленима са 
интерног тржишта рада и однос тог попуњавања са начинима попуњавања радних места из члана 37. 
овог закона. 

XV. РАДНО ВРЕМЕ, ОДМОРИ И ОДСУСТВА 

Распоред радног времена 

Члан 82. 
Распоред, почетак и завршетак радног времена јавне службе утврђује послодавац, у складу са 

потребама грађана, процеса и организације рада и несметаног пружања услуга корисницима, осим 
ако законом којим се уређује рад јавне службе није другачије одређено. 

Ако распоред радног времена није утврђен у складу са потребама из става 1. овог члана, 
распоред може да утврди оснивач јавне службе. 

Приправност 

Члан 83. 
Запослени може бити обавезан да буде стално доступан ради пружања неопходних услуга 

корисницима јавне службе ван свог радног времена, ако се укаже таква потреба (у даљем тексту: 
приправност). 

Обавеза приправности у јавној служби утврђује се законом којим се уређује рад јавне службе, а 
одлуком о увођењу приправности коју доноси директор јавне службе нарочито се утврђује време 
приправности и запослени који су приправни, водећи рачуна о ефикасности, економичности и 
рационалности те организације, као и подједнакој оптерећености запослених, у складу са општим 
актом. 



Трудници, једном од родитеља са дететом до три године живота, самохраном родитељу детета 
до седме година живота или детета са инвалидитетом и умерено до тешко ометеном у развоју, може 
се одредити приправност само уз његову писмену сагласност. 

Скраћено радно време 

Члан 84. 
Запослени може да ради на пословима са скраћеним радним временом у складу са законом којим 

се уређује област рада. 

Прековремени рад 

Члан 85. 
Запослени је дужан да настави пружање услуге кориснику јавне службе и након истека свог 

радног времена ако би прекидом рада могао да угрози живот и здравље корисника, док траје 
неопходност пружања услуге а најкасније док му се не обезбеди замена. 

Прековремени рад у случају из става 1. овог члана може да траје и дуже од ограничења 
утврђеног законом којим се уређује област рада и обавља се на основу процене запосленог о 
неопходности таквог рада без налога послодавца. 

О обављању прековременог рада у случају из става 1. овог члана запослени је дужан да писмено 
обавести непосредног руководиоца најкасније наредног радног дана. 

Запослени је дужан да обавља прековремени рад и у другим случајевима и на начин прописан 
законом којим се уређује област рада, односно законом којим се уређује рад јавне службе. 

Непуно радно време 

Члан 86. 
Запослени може да заснује радни однос, односно да буде ангажован да ради са непуним радним 

временом. 

Запослени са дететом до седме године живота има право да на свој захтев, из радног односа са 
пуним пређе у радни однос са непуним радним временом најмање са половином пуног радног 
времена. 

Послодавац је дужан да запосленом из става 2. овог члана који је радио са непуним радним 
временом омогући прелазак на пуно радно време на његов захтев а најкасније даном истека 
околности које су биле основ за прелазак на рад са непуним радним временом. 

Дежурство 

Члан 87. 
Дежурство представља организацију рада јавне службе којом се обезбеђује континуирано 

обављање делатности јавне службе, ако је законом којим се уређује рад јавне службе прописана 
обавеза непрекидне доступности услуга јавне службе корисницима. 

Дежурство се уводи ако радом у сменама, прерасподелом радног времена или на други начин у 
складу са законом којим се уређује област рада није могуће да се обезбеди непрекидно пружање 
услуге корисницима без повећања трошкова рада јавне службе. 

За време дежурства запослени обавља послове у јавној служби у складу са одлуком о дежурству, 
тако да просечно недељно радно време, са прековременим радом и дежурством, на четворомесечном 
нивоу не може да буде дуже од 48 часова. 



Колективним уговором може се утврдити да се просечно радно време из става 3. овог члана 
везује за период дужи од четири месеца, а најдуже девет месеци. 

У случају рада из ст. 3. и 4. овог члана, укупно радно време не може да траје дуже од 60 часова 
недељно, осим у недељама у којима се нерадно празнују државни и верски празници у складу са 
законом, када радно време не може да траје дуже од 70 часова недељно. 

Запосленом који се сагласио да у организацији рада са дежурством ради дуже од времена 
утврђеног у ставу 3. овог члана, часови рада дужи од просечног радног времена, укључујући и 
прековремени рад обрачунавају се и исплаћују као прековремени рад. 

Изузетно, запосленом из става 6. овог члана часови прековременог рада могу да се прерачунају у 
слободне сате у референтном периоду из ст. 3. и 4. овог члана, у складу са правилима утврђеним 
законом којим се уређује систем плата у јавном сектору. 

Запослени који дежура може да ради најдуже 24 часа дневно укључујући и дневно радно време, 
у ком случају дневни одмор мора да траје најмање 24 часа након истека радног времена. 

Одлуку о дежурству доноси послодавац најкасније пет дана пре истека текућег месеца за 
наредни месец. 

Обавезе оснивача у праћењу трошкова организације рада  

јавних служби 

Члан 88. 
Оснивач јавних служби најмање једном у пет година врши анализу трошкова рада насталих 

организацијом радног времена у сменама, прерасподелом радног времена или дежурству у јавним 
службама које оснива како би се утврдила економичност такве организације и рад јавне службе 
организовао на начин којим се трошкови њеног рада умањују. 

Годишњи одмор 

Члан 89. 
Запослени има право на годишњи одмор од најмање 20, а највише 35 радних дана за годину дана 

рада код послодавца, према мерилима одређеним општим актом. 

Изузетно од става 1. овог члана, због природе делатности која се обавља у јавним службама 
право на годишњи одмор може појединим категоријама запослених општим актом бити утврђено у 
трајању највише од 40 радних дана. 

Годишњи одмор у јавним службама у области образовања запослени по правилу користи за 
време школског распуста. 

Евиденција доласка и одласка са посла 

Члан 90. 
Послодавац је у обавези да води евиденцију доласка и одласка са посла запослених, ради 

остваривања права и утврђивања одговорности запослених по основу присуства на раду. 

Евиденцију из става 1. овог члана за запосленог који је привремено премештен на послове код 
другог послодавца у складу са овим законом, води послодавац код кога запослени обавља послове за 
време привременог премештаја и ту евиденцију на крају текућег месеца доставља послодавцу од кога 
је запослени премештен. 

XVI. ПЕРСОНАЛНИ ДОСИЈЕ 



Члан 91. 
Послодавац је дужан да води персонални досије за сваког запосленог. 

Персонални досије садржи документа која су у складу са законом и другим прописом од значаја 
за заснивање радног односа и остваривање права и утврђивање одговорности запосленог и која у 
току трајања радног односа доноси или прибавља јавна служба, односно доставља запослени. 

Приликом трајног преузимања запосленог персонални досије доставља се послодавцу који је 
извршио преузимање, а послодавац претходник у својој евиденцији задржава копију докумената из 
персоналног досијеа. 

XVII. СТРУЧНИ ИСПИТ И ЛИЦЕНЦА 

Члан 92. 
За рад у јавној служби може као посебан услов за рад на одређеним радним местима бити 

прописана обавеза полагања стручног испита или обавеза стицање лиценце. 

Програм, начин полагања и услови за полагање стручног испита за рад у јавној служби или 
стицање лиценце, као и последице губитка и одузимања лиценце на радноправни статус запослених 
прописују се законом којим се уређује рад јавне службе. 

XVIII. ВРЕДНОВАЊЕ РАДНЕ УСПЕШНОСТИ 

Циљеви вредновања радне успешности 

Члан 93. 
Утврђивање радне успешности запосленог уводи се у циљу успостављања квалитетног, 

благовременог и ефикасног извршавања циљева и задатака јавне службе и извршења послова радног 
места запосленог у складу са oствареним резултатима рада и испуњеним другим мерилима за оцену 
радне успешности. 

Вредновањем радне успешности запосленог успостављају се услови за: 

1) напредовање кроз платне разреде, односно увећање плате по основу радне успешности изнад 
очекиване; 

2) процену радних и стручних способности за обављање послова радног места запосленог на 
пробном раду; 

3) правилно одлучивање о упућивању запослених на стручно усавршавање и додатно 
образовање; 

4) изрицање мера за неостваривање очекиване радне успешности у складу са законом; 

5) одлучивање о другим правима и обавезама запосленог. 

Постављање система вредновања радне успешности 

Члан 94. 
Систем вредновања радне успешности заснива се на утврђивању очекиваних резултата рада за 

обављање одређених послова и других мерила за оцену радне успешности, на утврђивању радних 
циљева запосленог, на утврђивању остварених резултата рада и испуњености других мерила и 
изражавању њихове вредности. 

Очекивани резултати рада за обављање послова запослених морају бити постављени тако да се 
може очекивати да најмање 60% запослених оствари очекиване захтеве радног места, односно да 
највише 20% запослених оствари резултате рада изнад очекиваних. 



Радни циљеви запосленог утврђују се на основу постављених очекиваних резултата рада за 
обављање одређених послова, стратешких и оперативних циљева јавне службе, односно дела јавне 
службе у којој се обављају организационо и функционално повезани послови који представљају 
основ за вредновање квалитета њеног рада и на основу описа послова које запослени обавља. 

Уз сваки радни циљ који је квантитавно мерљив наводи се мерило и начин мерења, а који је 
квалитативно мерљив наводи се начин на који ће се утврдити резултат рада запосленог (показатељ 
остварених резултата), као и рокови за извршење посла. 

При мерењу радне успешности могу да се примењују и следећа мерила: самосталност у 
обављању послова, креативност, сарадња, оријентисаност ка корисницима услуга, прецизност у раду, 
односно постављене компетенције и друга мерила која произлазе из природе послова јавне службе и 
описа послова радног места запосленог. 

Ако испуњење радног циља зависи и од испуњења циља организационе јединице, односно 
тимова или групе запослених који обављају функционално повезане послове, начин мерења 
остваривања радног циља мора да се прилагоди правима, обавезама и одговорностима које произлазе 
из описа послова радног места запосленог. 

Општим актом уређују се очекивани резултати рада за послове који се обављају у јавној служби, 
мерила и начин њиховог мерења у складу са природом тих послова, начином њиховог обављања и 
другим елементима који утичу на обављање послова који произлазе из закона или других прописа 
којима се уређује рад јавне службе. 

Изражавање вредности радне успешности 

Члан 95. 
На основу остварених резултата рада и испуњености других мерила за оцену радне успешности 

утврђује се да је запослени остварио утврђене радне циљеве и друга мерила или да је успешност у 
обављању послова испод или изнад очекиваних. 

Вредновање радне успешности 

Члан 96. 
Рад запосленог на неодређено и одређено време прати се током целе календарске године а 

вреднује најмање једном у календарској години. 

Изузетно од става 1. овог члана, ако се праћењем рада запосленог у периоду од три месеца 
непрекидно утврди да не остварује резултате рада у складу са задатим радним циљевима, односно не 
испуњава друга мерила за оцену радне успешности, може се извршити вредновање његове радне 
успешности и пре утврђеног рока. 

Ако се радна успешност запосленог вреднује једном у календарској години, неће се вредновати 
рад запосленог који је у периоду вредновања радио мање од шест месеци у претходној календарској 
години. 

Акт којим се ближе уређује вредновање радне успешности 

Члан 97. 
Начин праћења рада запослених, поступак вредновања, мерила за вредновање радне успешности 

и њихов утицај на оцену радне успешности, ближе се уређује: 

1) актом Владе донетим на предлог министра надлежног за јавну службу из члана 1. став 1. овог 
закона и министра надлежног за плате у јавним службама – за послодавце за која се радна места 
утврђују актом Владе; 



2) актом послодавца на који је претходно прибављена сагласност министра у чијем делокругу је 
област у којој послодавац обавља делатност и министра надлежног за плате у јавним службама – за 
послодавца за која се радна места утврђују Правилником тих лица. 

У изради акта из става 1. овог члана, предлагач је дужан да сарађује са репрезентативним 
синдикатом у области рада јавне службе, односно доносилац акта је дужан са сарађује са 
репрезентативним синдикатом код послодавца. 

Вредновање радне успешности директора 

Члан 98. 
Вредновање радне успешности директора врши се у циљу успостављања квалитетног, 

благовременог и ефикасног извршавања циљева и задатака јавне службе, предузимања мера у складу 
са законом за неизвршавање, односно недовољно ефикасно и непрофесионално пружање услуга 
корисницима јавне службе или вршење дужности директора и предузимање других мера органа 
управљања, односно надлежног органа у вези са радом директора и јавне службе. 

Вредновање радне успешности директора врши се на основу оствареног програма рада јавне 
службе, квалитета пружања услуга корисницима, унапређења процеса и квалитета рада јавне службе, 
оцене рада јавне службе од стране корисника, остварених циљева јавне службе и резултата рада 
запослених и других елемената које орган управљања утврди као целисходне за оцену руковођења 
јавном службом. 

Вредновање радне успешности директора врши орган управљања јавне службе у роковима и 
изражавањем вредности као за остале запослене у јавној служби са детаљним и потпуним 
образложењем вредновања заснованог на навођењу конкретних резултата рада и других мерила за 
оцену радне успешности. 

XIX. ВИШАК ЗАПОСЛЕНИХ 

Члан 99. 
Јавна служба је дужна да донесе програм решавања вишка запослених (у даљем тексту: 

програм), ако утврди да ће због технолошких, економских или организационих промена доћи до 
престанка потребе за радом запослених на неодређено време, у складу са законом којим се уређује 
област рада. 

Ако јавна служба нема обавезу доношења програма у складу са законом, дужна је да пре 
престанка радног односа запосленог у складу са чланом 145. став 1. тачка 1) овог закона, примени 
критеријуме за утврђивање вишка запослених који су прописани општим актом, односно одлуком 
послодавца о потреби утврђивања вишка запослених, ако критеријуми нису утврђени општим актом. 

Члан 100. 
Права запослених за чијим радом престаје потреба на интерном тржишту рада уређују се 

законом којим се уређује рад јавне службе. 

XX. РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА И ОПТИМИЗАЦИЈА РАДА ЈАВНИХ СЛУЖБИ 

Члан 101. 
Рационализација и оптимизација рада јавних служби подразумева предузимање мера које 

спроводи оснивач, односно надлежни орган из чијих средстава се финансира рад јавне службе и 
којима се врши промена организације у обављању делатности јавних служби у складу са потребама 
њеног рада или смањење трошкова рада јавних служби, у циљу побољшања ефикасности, увођења 
сврсисходнијих метода и начина рада, задовољења потреба корисника или рационалнијег коришћења 
финансијских средстава. 



Ако због рационализације и оптимизације рада јавних служби из става 1. овог члана престаје 
потреба за радом одређеног броја запослених код више послодаваца који обављају делатност те јавне 
службе, оснивач може да донесе одлуку о рационализацији и оптимизацији рада јавних служби. 

Одлука из става 2. овог члана нарочито садржи: мере које се спроводе у циљу рационализације и 
оптимизације рада јавних служби, обавезе јавних служби по основу спровођења наведених мера, рок 
за спровођење мера, висина отпремнине запосленима за чијим радом престаје потреба због 
спровођења наведених мера, начин исплате отпремнине, критеријуме за утврђивање запослених за 
чијим радом престаје потреба и мере за запошљавање које се односе на све јавне службе које су 
обухваћене мерама. 

Оснивач је дужан да на предлог одлуке из става 2. овог члана прибави мишљење 
репрезентативних синдиката у одређеној делатности јавне службе, основаних за територију 
оснивача, као и републичке организације надлежне за запошљавање. 

Критеријуми за утврђивање запослених за чијим радом је престала потреба који се утврђују у 
одлуци оснивача, могу се разликовати од критеријума који су утврђени посебним колективним 
уговором за одређену јавну службу, само ако постоји сагласност репрезентативних синдиката из 
става 4. овог члана. 

Примена критеријума за утврђивање запослених за чијим радом је престала потреба из става 3. 
овог члана, не односи се на јавне службе које престају са радом услед предузимања мера које 
спроводи оснивач. 

Ако оснивач не донесе одлуку о рационализацији и оптимизацији рада јавних служби, а услед 
мера које спроводи долази до технолошких, економских или организационих промена код 
послодаваца у јавној служби у чијој области се предузимају те мере, због којих престаје потреба за 
радом одређеног броја запослених на неодређено време, јавна служба је дужна да поступи у складу 
са чланом 99. овог закона. 

XXI. УДАЉЕЊЕ СА РАДА 

Члан 102. 
Запослени може бити удаљен са рада у складу са законом којим се уређује област рада, односно 

законом којим се уређује рад јавне службе. 

XXII. ПЛАТА И ДРУГА ПРИМАЊА 

Право на плату и друга примања 

Члан 103. 
Запослени у јавној служби остварују право на основну плату, увећану плату, накнаду плате, 

накнаду трошкова и друга примања у складу са законом којим се уређује систем плата у јавном 
сектору и овим законом. 

Права из става 1. овог члана утврђују се и општим актом у складу са законом. 

Лица која су ангажована ван радног односа у јавној служби могу да остваре право на новчану 
накнаду за свој рад у складу са законом. 

Исплата плате 

Члан 104. 
Плата за текући месец исплаћује се најкасније до краја наредног месеца. 



Ако се плата исплаћује у једном делу или у више делова, пуна плата, односно последњи део 
плате исплаћује се у наредном месецу за претходни месец. 

Ближи рокови за исплату плате утврђују се општим актом. 

Основна плата 

Члан 105. 
Основна плата одређује се множењем основице са коефицијентом за обрачун плате. 

Основна плата одређује се за радно место за које је запослени закључио уговор о раду, односно 
на које је премештен у складу са законом. 

Ако је уговором о раду одређено да запослени обавља послове више радних места, основна 
плата одређује се за свако радно место сразмерно времену проведеном на раду на том радном месту. 

Запослени остварује основну плату из става 1. овог члана за остваривање очекиване радне 
успешности за послове које обавља. 

Право на минималну зараду 

Члан 106. 
Запослени код послодавца из члана 2. овог закона остварује право на минималну зараду 

обрачунату у складу са законом којим се уређује област рада. 

Основица 

Члан 107. 
Основица за обрачун и исплату основне месечне плате запослених утврђује се у складу са 

законом којим се уређује систем плата запослених у јавном сектору. 

Члан 108. 
Основица из члана 107. oвог закона служи за обрачун месечне плате запосленог. 

Основица за обрачун основне плате за остварене сате рада за запосленог који у току месеца није 
остварио пун фонд радних сати због одсуства са рада у складу са законом или због рада са непуним 
радним временом, добија се дељењем основице из члана 107. oвог закона са бројем 174. 

Ближа мерила за примену критеријума за сврставање радних места у платне групе и 

платне разреде 

Члан 109. 
Сва радна места вреднују се на основу критеријума сложености послова који се обављају, 

потребне компетентности за рад на тим пословима, одговорности за рад и доношење одлука у 
обављању послова, аутономије у раду, захтеване пословне комуникације и услова рада и сврставају у 
одговарајуће платне групе и платне разреде. 

Критеријум сложености послова изражава се кроз мерила: решавање проблема, креативност и 
утицај на организациони учинак, критеријум компетентност кроз мерила: образовање, радно 
искуство, способност и захтевана додатна знања за рад на одговарајућем радном месту, критеријум 
одговорности кроз мерила: одговорности за доношење одлука, руковођење, финансијске 
одговорности, давање савета и мишљења, критеријум аутономија у раду изражава се кроз степен 
самосталности, критеријум пословне комуникације изражава се кроз захтевани ниво контаката за рад 



на одговарајућем радном месту, док рад ноћу и у сменама, окружење и физички и психички напор 
одређују услове рада. 

Примена критеријума и мерила врши се оценом њихове заступљености у описима послова 
одређеног радног места и то тако што сваки критеријум остварује одређено процентуално учешће у 
укупној вредности радног места, од чега сложеност послова представља 25%, компетентност 23%, 
одговорност 20%, аутономија у раду 15%, пословна комуникација 8% и услови рада 9% вредности. 

Платне групе, платни разреди и коефицијент радног места 

Члан 110. 
Почетним коефицијентом радног места изражава се вредност свих захтева за обављање послова 

тог радног места. 

Почетни коефицијент радног места одређује се у распону вредности платног разреда оне платне 
групе из закона којим се уређује систем плата у јавном сектору у коју су сврстана та радна места 
применом критеријума и мерила из члана 109. овог закона. 

Сврставање радних места запослених у платне групе и платне разреде и одређивање почетног 
коефицијента утврђује се актом Владе. 

Сврставање радних места у платне групе и платне разреде и одређивање почетног коефицијента 
за радна места у јавној служби чији се називи и описи у складу са законом којим се уређује систем 
плата у јавном сектору одређују њиховим Правилником, утврђује се општим актом, при чему се води 
рачуна да се упоредива радна места на којима се обављају исти или слични послови као на радним 
местима која се утврђују актом Владе, сврстају у платне групе и платне разреде у које су та радна 
места сврстана актом Владе. 

Општи акт послодавца из става 4. овог члана доноси се уз претходно прибављену сагласност 
оснивача. 

Сврставање радног места директора у платне групе и платне разреде и одређивање почетног 
коефицијента за јавне службе из става 4. овог члана утврђује се решењем органа управљања. 

Одређивање коефицијента при заснивању радног односа 

Члан 111. 
Лицу које заснива радни однос, уговором о раду одређује се почетни коефицијент радног места 

чије послове обавља. 

Изузетно од става 1. овог члана, лице које има радно искуство на пословима радног места на 
којима заснива радни однос у трајању од најмање осам година и посебна знања којима може да 
допринесе унапређењу рада и квалитету обављања послова на свом радном месту, уговором о раду 
може да се одреди већи коефицијент у распону до два платна разреда у односу на платни разред 
платне групе у који је његово радно место сврстано. 

Приликом одређивања висине увећања коефицијента из става 2. овог члана води се рачуна о 
квалификацијама и стручности запосленог у односу на послове радног места које обавља. 

Коефицијент из става 2. овог члана сматра се почетним коефицијентом у смислу других 
одредаба овог закона. 

Корективни коефицијент 

Члан 112. 
Коефицијент за обрачун и исплату плате здравствених радника који раде у тимовима у 

областима интервентне кардиологије, интервентне неурологије и за пресађивање органа, ћелија и 



ткива, као и коефицијент за обрачун и исплату плате здравствених сарадника који раде у тимовима за 
пресађивање органа, ћелија и ткива увећава се за 20%. 

Коефицијент запосленог који је трајно премештен  

на одговарајуће радно место у истој служби 

Члан 113. 
Запослени који је трајно премештен на друго одговарајуће радно место одређује се почетни 

коефицијент радног места на које је премештен. 

Ако је почетни коефицијент радног места на које је премештен, нижи од почетног коефицијента 
радног места са којег се премешта, запослени задржава право по основу напредовања које је имао на 
радном месту са којег је премештен тако што му се почетни коефицијент радног места на које је 
премештен увећава за процентуално увећање коефицијента по основу напредовања које је имао на 
радном месту са којег је премештен. 

Ако је почетни коефицијент радног места на које је премештен исти као почетни коефицијет 
радног места са којег је премештен, запослени задржава право по основу напредовања на радном 
месту са којег је премештен тако што му се одређује коефицијент који је имао пре премештаја. 

Ако је почетни коефицијент радног места на које је премештен виши од почетног коефицијента 
радног места са којег је премештен, али је нижи од коефицијента који је запослени стекао по основу 
напредовања на радном месту са којег се премешта, одређује му се коефицијент који је имао пре 
премештаја. 

Коефицијент из става 1–4. овог члана одређује се решењем које по сили закона замењује 
одговарајуће одредбе уговора о раду. 

Коефицијент запосленог који је привремено премештен  

на одговарајуће радно место у истој јавној служби 

Члан 114. 
Запосленом који је привремено премештен на друго одговарајуће радно место задржава 

коефицијент који је имао до премештаја. 

Изузетно од става 1. овог члана, ако је почетни коефицијент радног места на које је запослени 
привремено премештен већи од коефицијента који је запослени имао до премештаја, одређује му се 
већи коефицијент. 

Коефицијент запосленог из става 2. овог члана одређује се решењем које по сили закона 
замењује одговарајуће одредбе уговора о раду. 

Коефицијент код преузимања у другу јавну службу 

Члан 115. 
Ако се запослени преузима на исто радно место чије послове је обављао пре преузимања, 

одређује му се коефицијент платног разреда које је имао до преузимања. 

Ако се запослени преузима на друго радно место, одређује му се почетни коефицијент радног 
места на које се преузима. 

Изузетно од става 2. овог члана, споразумом о преузимању може се утврдити да запослени 
задржава право по основу напредовања које је имао на радном месту са којег је преузет, под 
условима из члана 113. ст. 2–4. овог закона. 

Коефицијент приправника 



Члан 116. 
Приправнику у радном односу одређује се коефицијент који износи 80% коефицијента радног 

места за које је закључио уговор о раду. 

Право на коефицијент по основу напредовања 

Члан 117. 
Запослени који је две године узастопно постигао радну успешност изнад очекиване у складу са 

овим законом, може да оствари већи коефицијент (у даљем тексту: напредује) највише до краја 
распона наредна два платна разреда у односу на платни разред чији коефицијент остварује. 

Запослени који је у периоду од четири године узастопно остварио очекивану радну успешност, а 
бар једном у том периоду је остварио радну успешност изнад очекиване, може да напредује највише 
до краја распона наредног платног разреда у односу на платни разред чији коефицијент остварује. 

Запослени који је у периоду од пет година узастопно остварио очекивану радну успешност може 
да напредује највише до краја распона наредног платног разреда у односу на платни разред чији 
коефицијент остварује. 

Након сваког оствареног напредовања из ст. 1–3. овог члана почиње да тече наредни период за 
напредовање. 

Запослени може да напредује највише за онај број платних разреда који представља разлику 
између укупног броја платних разреда у платној групи у коју је разврстано његово радно место и 
трећег платног разреда. 

Право из ст. 1–3. овог члана немају запослени чији опис радног места у акту Владе којим се 
утврђују радна места, утврђује одговорност везану за руковођење јавном службом, као ни запослени 
на радним местима која су разврстана у 12. и 13. платну групу. 

Висину напредовања запослених у јавној служби одређује директор у складу са средствима 
обезбеђеним у буџету, oдносно финасијском плану за напредовање, при чему процентуално увећање 
коефицијената запослених из става 1. овог члана мора да буде дупло веће од процентуалног увећања 
коефицијента запослених из ст. 2. и 3. овог члана. 

Ако је на вредновању радне успешности из ст. 1–3. овог члана засновано стицање звања 
запослених у складу са законом којим се уређује рад јавне службе, то вредновање не узима се у обзир 
за напредовање, под условом да стицање звања утиче на одређивање веће плате запосленог. 

Изузетно од ст. 1–8. овог члана, напредовање на основу остварене радне успешности запослених 
у научним звањима остварује се стицањем већег звања у складу са прописима којима се уређује рад 
јавне службе. 

Одсуство запосленог са рада у складу са законом, због којег није вреднован његов рад у 
одређеној години, не сматра се прекидом узастопног вредновања. 

Члан 118. 
Ако је за исто радно место актом Владе одређено више почетних коефицијената у зависности од 

стеченог звања запосленог, услова рада или других околности под којима се обављају послови тог 
радног места, решењем послодавца одређује се одговарајући почетни коефцијент наступањем тих 
околности. 

При одређивању коефицијента из става 1. овог члана сходно се примењују правила из члана 113. 
ст. 2–4. овог закона. 

Увећана плата 

Увећана плата за руковођење 



Члан 119. 
Запослени остварује право на увећану плату за руковођење унутрашњом организационом 

јединицом aкo руковођење није вредновано у коефицијенту радног места, у висини од 10% своје 
основне плате ако непосредно руководи радом до 20 запослених, односно у висини од 15% своје 
основне плате ако непосредно руководи радом најмање 20 запослених. 

Увећану плату за руковођење не остварује запослени који је пре привременог премештаја 
остваривао ово увећање, ако ново радно место на које је премештен није руководеће. 

Запослени у високошколским установама остварују право на увећану плату по основу 
руковођења, и то: 

1) ректор универзитета – 40% од основне плате; 

2) проректор, декан факултета – 30% од основне плате; 

3) директор, руководилац института, продекан – 20% од основне плате; 

4) шеф катедре, шеф студија – 10% од основне плате. 

Увећана плата за дежурство и рад по позиву 

Члан 120. 
Запослени остварује право на увећану плату за дежурство у висини од 26% основне плате за 

сваки сат дежурства, осим ако рад у дежурству није вреднован у коефицијенту радног места чије 
послове запослени обавља. 

За рад по позиву запослени остварује право на увећану плату у складу са ставом 1. овог члана, 
ако се рад по позиву обавља ван редовног радног времена запосленог. 

Увећана плата због посебних услова рада 

Члан 121. 
Запослени остварује право на увећану плату због посебних услова рада aкo наведени услови 

рада нису вредновани у коефицијенту радног места чије послове запослени обавља, и то: 

1. у области културе за: 

1) обављање послова извођачког стваралаштва у отежаним условима рада (отежани временски 
или температурни услови, рад под великим физичким оптерећењем и сл.) – у висини 5% основне 
плате, за време рада у отежаним условима; 

2) археологе, етнологе, конзерваторе и друге стручњаке из области заштите културног наслеђа 
који учествују у рекогносцирањима и другим теренским истраживањима покретног, непокретног и 
нематеријалног културног наслеђа – у висини 5% основне плате, за време обављања послова 
рекогносцирања и ових истраживања; 

3) израду идејних и главних пројеката санације, конзервације, рестаурације, реконструкције, 
ревитализације и презентације непокретних културних добара – у висини 5% основне плате, за време 
трајања пројекта; 

2. у области здравства за: 

1) за рад недељом – 20% од основне плате за сваки сат рада недељом; 

3. у области образовања за: 

1) васпитача у васпитној групи у којој има деце са сметњама у развоју – 5% по детету; 



2) наставнику који ради у школи или издвојеном одељењу тешко приступачном, удаљеном 
најмање 5 km од станица линија јавног превоза – 8% од основне плате за време док трају околности 
које су основ за увећање; 

3) за запослене у установама ученичког и студентског стандарда за рад недељом – 20% од 
основне плате за сваки сат рада недељом; 

4) за васпитаче за рад у развојној групи – 10% од основне плате за време рада у развојној групи; 

5) за педагошког саветника – 5% од основне плате, за самосталног педагошког саветника – 7% 
од основне плате, за вишег педагошког саветника – 10% од основне плате и за високог педагошког 
саветника – 12% од основне плате; 

4. у области социјалне заштите за: 

1) запослене стручне раднике у центрима за социјални рад који обављају послове старатеља до 
десет штићеника у име органа старатељства када дужност старатељства врши орган старатељства 
непосредно у висини од 2% од основне плате, односно преко десет штићеника у висини од 4% од 
основне плате; 

2) директора, односно запосленог у установама социјалне заштите за смештај корисника који је 
постављен за старатеља до десет штићеника смештених у тој установи у висини од 2% од основне 
плате, односно преко десет штићеника у висини од 4% од основне плате; 

3) за рад недељом – 20% од основне плате за сваки сат рада недељом. 

Увећана плата због додатног оптерећења на раду 

Члан 122. 
Увећана плата за додатно оптерећење од најмање пет радних дана месечно износи 4% основне 

плате, односно 5% основне плате ако запослени замењује руководиоца унутрашње јединице. 

Увећање плате за додатно оптерећење од најмање десет радних дана месечно износи 8% основне 
плате, односно 10% основне плате ако запослени замењује руководиоца унутрашње јединице. 

Увећање плате за додатно оптерећење на раду искључује увећање плате за обављање тих 
послова у прековременом раду. 

На радним местима на којима се послови обављају према нормативима рада у складу са законом 
којим се уређује рад јавне службе, вредност рада преко прописане норме утврђује се и исплаћује на 
начин на који се утврђује и исплаћује вредност рада у норми. 

Увећана плата за посебну стручну оспособљеност 

Члан 123. 
Запослени који је стекао научни назив доктора наука, односно доктора уметности у области рада 

чије послове обавља на свом радном месту и које није услов за обављање послова његовог радног 
места, може у складу са општим актом, да оствари увећање плате до 6% основне плате за стечено 
звање. 

Запослени који има стечен академски назив магистар наука, односно стручни назив 
специјалиста према прописима о високом образовању који су се примењивали до 10. септембра 2005. 
године, односно запослени који има стечен стручни назив специјалиста академских студија или 
примаријус, у области рада чије послове обавља на свом радном месту, мoже у складу са општим 
актом, да оствари увећање плате до 4% основне плате ако стицање тог звања, односно назива није 
услов за обављање послова његовог радног места. 

Запосленом који у складу са законом којим се уређује рад јавне службе обавља послове ментора, 
може се у складу са општим актом, увећати плата до 10% основне плате. 



Увећану плату из става 3. овог члана не могу да остваре запослени који обављају послове 
ментора који прати рад приправника за време приправничког стажа. 

Увећање плате за остварену радну успешност изнад очекиване 

Члан 124. 
Запослени код послодавца који основицу за обрачун и исплату плата утврђује општим актом у 

складу са законом којим се уређује систем плата у јавном сектору, остварује право на увећање плате 
по основу постигнуте радне успешности изнад очекиване за послове његовог радног места, које може 
да износи до 30% његове основне плате. 

Критеријуми за увећање плате из става 1. овог члана и начин увећања утврђују се општим актом. 

Део средстава који је од укупно утврђеног износа средстава за плате намењен за увећање плате 
из става 1. овог члана, одређује се у финансијским плановима јавне службе. 

Запослени из става 1. овог члана не остварују право на напредовање из члана 117. овог закона. 

Право на друга увећања плате 

Члан 125. 
Запослени остварује право на друга увећања плате за рад ноћу, рад на дан празника који није 

радни дан, прековремени рад, приправност и минули рад применом закона којим се уређује систем 
плата у јавном сектору. 

Увећање плате из сопствених прихода 

Члан 126. 
Запосленом у високообразовној и научној установи и установи културе, односно другој 

установи која, поред средстава за плате која обезбеђује оснивач или која се обезбеђују из средстава 
доприноса за обавезно социјално осигурање, остварује и сопствене приходе у складу са законом, 
може да се увећава основна плата сразмерно учешћу трошкова рада запосленог у стицању 
сопствених прихода. 

Елементи за утврђивање учешћа трошкова рада запосленог у стицању сопствених прихода 
уређују се општим актом. 

Удео средстава за увећање плата запослених из става 1. овог члана у сопственом приходу 
установе утврђује се на основу критеријима прописаних законом којим се уређује рад јавне службе, 
при чему увећање основне плате по запосленом не може бити веће од 30%, осим за запослене у 
вискошколским установама које самостално располажу сопственим приходима у складу са законом 
којим се уређује високо образовање, односно за запослене у здравственим установама које остварују 
сопствене приходе из допунског рада и пружањем других услуга у складу са законом. 

Члан 127. 
Основица за обрачун увећане плате запосленог која се исплаћује у току месеца по радним 

сатима, добија се дељењем основице из члана 107. oвог закона са бројем 174. 

Право на накнаду плате 

Члан 128. 
Запослени остварује право на накнаду плате у складу са законом којим се уређује систем плата у 

јавном сектору. 



Право на накнаду трошкова превоза 

Члан 129. 
Запослени остварује право на накнаду трошкова превоза за долазак и одлазак са рада (у даљем 

тексту: накнада за превоз) у висини цене превозне карте у јавном саобраћају, ако послодавац није 
обезбедио сопствени превоз. 

Ако од места становања до места рада не постоји јавни саобраћај запослени има право на 
накнаду за превоз у висини цене месечне претплатне карте у јавном саобраћају за сличну најближу 
релацију за коју постоји јавни превоз, односно у висини цене карте ако не постоји месечна 
претплатна карта или ако распоред радног времена запосленог не одговара организацији јавног 
превоза за који се утврђује месечна претплатна карта, а на основу потврде јавног превозника. 

У случају промене места становања запосленог након заснивања радног односа, послодавац није 
у обавези да накнади увећане трошкове превоза настале променом места становања, осим ако 
наведена промена није последица премештаја запосленог на захтев послодавца због потребе посла 
или организације рада или ако послодавац прихвати накнаду увећаних трошкова. 

У случају промене места рада запосленог на захтев послодавца у складу са законом, запослени 
има право на накнаду за превоз у висини цене превозне карте у јавном саобраћају. 

Ако у случају из става 4. овог члана, од места становања до места рада не постоји јавни 
саобраћај запослени има право на накнаду трошкова за коришћење сопственог превоза у висини која 
је прописана за коришћење сопственог превоза за службени пут запосленог у земљи, односно на 
обезбеђивање превоза од стране послодавца ако запослени не може да користи сопствени превоз. 

Ако запослени нема трошкове настале због одласка и доласка на рад зато што због близине 
места становања месту рада не користи јавни или сопствени превоз, запослени не остварује право на 
накнаду трошкова превоза. 

Ближи услови за остваривање права на накнаду трошкова превоза уређују се општим актом. 

Право на накнаду других трошкова 

Члан 130. 
Запослени остварује право на накнаду трошкова за време проведено на службеном путу у земљи 

или иностранству, за смештај и исхрану док ради и борави на терену и на накнаду трошкова који су 
изазвани привременим или трајним премештајем у друго место рада, ако остваривање наведених 
права није обезбеђено на другачији начин, у складу са актом Владе. 

Општим актом може ближе да се уреди начин остваривања накнаде трошкова из става 1. овог 
члана, као и накнаде других трошкова који произлазе из обављања послова запосленог у складу са 
обезбеђеним финансијским средствима за те намене. 

Запослени има право на накнаду трошкова за исхрану у току рада и регрес за коришћење 
годишњег одмора у складу са законом којим се уређује систем плата у јавном сектору. 

Отпремнина због одласка у пензију 

Члан 131. 
Запослени остварује право на отпремнину у случају престанка радног односа због испуњења 

услова за остваривање права на пензију у висини три просечне плате код послодавца, односно три 
просечне плате запосленог, односно три просечне зараде у Републици Србији, у зависности шта је за 
њега повољније. 

Под просечном платом из става 1. овог члана сматра се просечна плата која је остварена у 
последња три месеца која претходе месецу престанка радног односа, односно просечна зарада у 



Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове 
статистике, на дан престанка радног односа због одласка у пензију. 

Отпремнина запосленог који је утврђен вишком запослених 

Члан 132. 
Послодавац је дужан да запосленом у случају престанка радног односа у смислу члана 145. став 

1. тачка 1) овог закона исплати отпремнину као меру материјалне накнаде и привременог обезбеђења 
њега и његове породице настале због престанка радног односа и привремене незапослености. 

Висина отпремнине из става 1. овог члана утврђује се у висини збира трећине просечне плате 
запосленог за сваку навршену годину рада код свих послодаваца одређених законом о систему плата 
у јавном сектору. 

За утврђивање отпремнине из става 1. овог члана рачуна се време проведено у радном односу 
код послодавца у јавном сектору који је престао да постоји, односно променио облик организовања 
ако је за време рада запосленог његов оснивач била Република Србија, аутономна покрајина или 
јединица локалне самоуправе. 

Запослени не може да оствари отпремнину за исти период за који му је већ исплаћена 
отпремнина код послодавца у јавном сектору. 

Изузетно од ст. 2. и 4. овог члана, корисник старосне пензије и запослени који на дан престанка 
радног односа испуњава услове за остваривање права на старосну пензију, има право на отпремнину 
у висини из члана 131. овог закона, односно запослени који на дан престанка радног односа 
испуњава услове за остваривање права на превремену старосну пензију и запослени који у складу са 
прописима о запошљавању и осигурању за случај незапослености испуњава услове за остваривање 
права на новчану накнаду за случај незапослености у дужем трајању од општег правила, има право 
на отпремнину у висини двоструког износа из члана 131. овог закона. 

Отпремнину из става 1. овог члана не може да оствари запослени који је у радном односу на 
одређено време. 

Отпремнина се исплаћује пре престанка радног односа запосленог. 

Средства за отпремнину планирају се и обезбеђују у финансијском плану јавне службе. 

Отпремнина запосленог коме престаје радни однос услед  

рационализације и оптимизације 

Члан 133. 
Послодавац је дужан да запосленом у случају престанка радног односа у смислу члана 145. став 

1. тачка 2) утврди право на отпремнину која се исплаћује из средстава обезбеђених у буџету 
оснивача. 

Висина отпремнине утврђује се одлуком оснивача о рационализацији и оптимизацији најмање у 
висини из члана 132. овог закона. 

Запослени који оствари отпремнину има право на новчану накнаду за случај незапослености у 
складу са прописима о запошљавању и осигурању за случај незапослености. 

Отпремнина се исплаћује у року од 30 дана од дана престанка радног односа, изузев у случају 
престанка рада јавне службе када се исплаћује до дана престанка радног односа. 

Члан 134. 
Под просечном платом из чл. 132. и 133. овог закона сматра се просечна плата запосленог 

остварена у претходна три месеца пре месеца у којем је утврђен престанак радног односа. 



Ако запослени није остварио плату у последња три месеца пре престанка радног односа, 
просечном платом за одређивање висине отпремнине из чл. 131–133. овог закона сматра се основна 
плата коју би запослени остварио у том периоду увећана за минули рад. 

Друга примања према закону којим се уређује област рада 

Члан 135. 
Општим актом могу да се утврде право на јубиларну награду и друга примања у складу са 

законом којим се уређује област рада. 

XXIII. ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА 

Престанак радног односа споразумом 

Члан 136. 
Послодавац и запослени могу да закључе писмени споразум о престанку радног односа у складу 

са законом којим се уређује област рада, којим се одређује и дан када престаје радни однос. 

Писменим споразумом не може да престане радни однос директору. 

Престанак радног односа по сили закона 

Члан 137. 
Запосленом престаје радни однос независно од његове воље и воље послодавца (по сили 

закона): 

1) када наврши 65 година живота ако има најмање 15 година стажа осигурања (навршење радног 
века), односно навршењем година живота и стажа осигурања у складу са одредбама закона којим се 
уређује рад јавне службе; 

2) ако не положи посебан стручни испит који је услов за рад на радном месту – истеком 
последњег дана рока у којем је запослени према условима утврђеним законом којим се уређује рад 
јавне службе дужан да положи стручни испит; 

3) истеком мандата директора који није именован из реда запослених у тој јавној служби – 
истеком последњег дана мандата; 

4) из других разлога прописаних законом којим се уређује област рада, односно законом којим 
се уређује рад јавне службе. 

Орган управљања јавне службе доноси решење о престанку радног односа директора по сили 
закона и доставља га надлежном органу ради доношења решења о престанку обављања дужности. 

Отказ који даје запослени 

Члан 138. 
Запосленом престаје радни однос писменим отказом уговора о раду на начин и у отказном року 

у складу са законом којим се уређује област рада. 

Отказни рок може општим актом, односно уговором о раду да буде утврђен у дужем трајању од 
трајања утврђеног законом којим се уређује област рада али не дужем од 60 дана, на радним местима 
на којима потребе процеса рада и услуга које јавна служба пружа захтева несметано и континуирано 
пружање услуга корисницима. 



Писмени отказ из става 1. овог члана обавезује запосленог, осим ако се послодавац и запослени 
другачије не договоре. 

Отказ који даје директор јавне службе сматра се личним захтевом за разрешење. 

Отказ који даје послодавац 

Члан 139. 
Послодавац отказује радни однос запосленом ако: 

1) постоје оправдани разлози који се односе на радну способност запосленог и његово 
понашање; 

2) својом кривицом учини тежу повреду обавеза из радног односа, односно повреду радне 
дисциплине; 

3) наступе оправдани разлози који се односе на потребе послодавца. 

Отказ због радне способности запосленог и његовог понашања 

Члан 140. 
Запосленом престаје радни однос ако постоје оправдани разлози који се односе на његову радну 

способност и понашање и то: 

1) ако се у току радног односа утврди да не испуњава услове у погледу здравствене (психичке и 
физичке) способности које су као посебан услов за рад на радном месту за које је запослени 
закључио уговор о раду, утврђене законом, односно Правилником, а нема другог одговарајућег 
радног места на које може бити премештен и за које испуњава услове за рад; 

2) ако је радна успешност запосленог вреднована испод очекиване за послове његовог радног 
места; 

3) у другим случајевима прописаним законом. 

Отказ због престанка испуњавања здравствених услова за рад 

Члан 141. 
Отказ из члана 140. тачка 1) овог закона послодавац даје запосленом у року од 30 дана од дана 

сазнања за чињенице које су основ за давање отказа. 

Послодавац је дужан да запосленог, наредног дана од дана сазнања за чињенице из става 1. овог 
члана упути на плаћено одсуство које траје до престанка радног односа, односно до обезбеђивања 
одговарајућег радног места, осим ако запослени не одсуствује са рада услед привремене спречености 
за рад због болести или по другом основу. 

За време плаћеног одсуства из става 2. овог члана запослени остварује право на накнаду плате у 
висини основне плате коју би остварио за рад на свом радном месту. 

Изузетно од става 3. овог члана, запосленом се продужава плаћено одсуство и рок за давање 
отказа до достављања правноснажне одлуке надлежног органа о оцени његове радне способности, 
ако се у току његовог одсуства са рада у смислу става 2. овог члана одлучује о остваривању права из 
пензијског и инвалидског осигурања због потпуног губитка радне способности. 

Ако надлежни орган утврди да је запослени изгубио радну способност, запосленом престаје 
радни однос по сили закона у складу са законом којим се уређује област рада. 

Запослени коме радни однос престане по основу члана 140. тачка 1) овог закона има право на 
отпремнину због престанка радног односа у висини утврђеној чланом 132. овог закона. 



Отказ због неостваривања очекиване радне успешности 

Члан 142. 
Ако запослени не остварује очекивану радну успешност на свом радном месту, послодавац је 

дужан да му у поступку редовног, односно ванредног вредновања његовог рада у складу са овим 
законом, укаже на недостатке у раду и остави рок од најмање 30 дана за побољшање рада, након 
којег се његов рад вреднује поново. 

Послодавац може из средстава обезбеђених за ове намене, у року из става 1. овог члана да упути 
запосленог на стручно оспособљавање, односно да му омогући одговарајућу обуку или сачини лични 
програм развоја у циљу отклањања недостатака у његовом раду. 

Послодавац може да откаже уговор о раду запосленом, коме је након остављеног рока, рад 
вреднован испод очекиване радне успешности за његово радно место. 

Послодавац може да уместо отказа уговора о раду изрекне једну од следећих мера: 

1) да запосленог премести на друго одговарајуће радно место које одговара његовим знањима и 
способностима, односно компетенцијама и за које запослени испуњава услове за рад прописане 
Правилником; 

2) да одреди коефицијент за обрачун и исплату основне плате запосленог у распону нижег 
платног разреда у односу на платни разред чији коефицијент запослени остварује, а највише до 
почетног коефицијента за послове његовог радног места – за запослене који остварују право на 
коефицијент по основу напредовања; 

3) да умањи плату у висини до 20% његове основне плате за месец у којем је донета мера, у 
трајању до три месеца, која се извршава обуставом од плате, односно накнаде плате – за запослене 
који остварују право на увећање плате за остварену радну успешност изнад очекиване. 

Отказ због тежих повреда обавеза из радног односа,  

односно повреда радне дисциплине 

Члан 143. 
Послодавац може да откаже уговор о раду запосленом који својом кривицом учини тежу 

повреду обавеза из радног односа, односно повреду радне дисциплине и то ако: 

1) неоправдано одбије извршење налога непосредног руководиоца мимо услова одређених овим 
законом; 

2) уништава, оштећује, скрива или износи евиденције и друге службене списе, односно обрасце 
јавне исправе или јавне исправе; 

3) незаконито, ненаменски или неодговорно користи и располаже финансијским и другим 
средствима и опремом јавне службе; 

4) несавесно, неблаговремено или немарно извршава пословe свог радног места или налоге 
руководиоца; 

5) не користи или ненаменски користи обезбеђена средства или опрему за личну заштиту на 
раду чиме угрожава своју безбедност и здравље на раду или безбедност и здравље корисника услуга 
јавне службе; 

6) обавља додатни рад супротно забрани послодавца која је дата у складу са законом; 

7) спречава и омета кориснике услуга и странака у остваривању њихових права и на праву 
заснованих интереса; 



8) тражи или прима поклоне, услуге или било какву корист за себе или повезана лица или 
користи рад у јавној служби да би утицао на остваривање својих права или права повезаних лица 
мимо одредаба овог закона; 

9) је оснивач, односно има власништво или удео привредног друштва, јавне службе или се бави 
предузетништвом супротно закону; 

10) одбија да пређе на радно место на које је премештен или неоправдано одбија да обавља 
послове тог радног места у случајевима када није потребна сагласност запосленог; 

11) врши незаконит рад или пропушта да изврши радње за које је дужан да предузме ради 
спречавања незаконитости или штете; 

12) саопштава поверљиве податке и информације о корисницима услуга јавне службе супротно 
закону; 

13) користи права из радног односа супротно закону ради остваривања за себе или другог 
материјалне или друге користи; 

14) незаконитим поступањем повређује права других запослених; 

15) недолично, насилнички или увредљиво се понаша према корисницима услуга јавне службе 
или запосленима; 

16) неоправдано изостане с рада најмање три узастопна радна дана; 

17) у року од шест месеци изврши најмање две лакше повреде обавеза из радног односа 
утврђене решењем којим је изречена одговарајућа мера; 

18) ако не достави потврду о привременој спречености за рад у складу са законом којим се 
уређује област рада; 

19) ако злоупотреби право на одсуство због привремене спречености за рад; 

20) због доласка на рад под дејством алкохола или других опојних средстава, односно употребе 
алкохола и других опојних средстава у току радног времена, које има или може да има утицај на 
обављање посла; 

21) ако је дао нетачне податке који су били одлучујући за заснивање радног односа; 

22) ако одбије да буде подвргнут оцени здравствене способности у складу са законом; 

23) врши друге теже повреде радне обавезе утврђене законом којим се уређује рад јавне службе, 
односно општим актом. 

Поступак пре престанка радног односа и изрицање других мера 

Члан 144. 
Послодавац је дужан да пре отказа уговора о раду у случају из члана 143. овог закона спроведе 

поступак отказа у складу са законом којим се уређује област рада, односно у складу са законом којим 
се уређује рад јавне службе. 

Послодавац је дужан да у поступку отказа, ради утврђивања чињеница које су основ за давање 
отказа, образује комисију из реда запослених која сачињава извештај о свим подацима и околностима 
које могу бити од утицаја на одлуку о отказу. 

Састав, начин рада и обавезе чланова Комисије из става 2. овог члана уређују се општим актом 
послодавца. Чланови Комисије немају право на накнаду за рад. 

Послодавац може, ако постоје олакшавајуће околности, да уместо отказа запосленом изрекне 
једну од следећих мера: 



1) опомену са најавом отказа у којој се наводи да послодавац може да запосленом откаже уговор 
о раду без поновног упозорења у складу са законом, ако у наредном року од шест месеци учини исту 
тежу повреду обавезе из радног односа; 

2) умањење плате у висини од 10% до 20% његове основне плате за месец у коме је донета мера, 
у трајању до три месеца, које се извршава обуставом од плате, односно накнаде плате; 

3) другу меру одређену законом којим се уређује рад јавне службе. 

Отказ због потреба послодавца 

Члан 145. 
Запосленом на неодређено време може да престане радни однос ако за то постоји оправдани 

разлог који се односи на потребе послодавца и то: 

1) ако услед технолошких, економских или организационих промена престане потреба за 
обављањем одређеног посла или дође до смањења обима посла; 

2) ако се услед рационализације и оптимизације рада јавних служби на основу одлуке оснивача 
утврди обавеза смањења броја запослених код послодавца или престанак рада послодавца; 

3) ако одбије закључење анекса уговора о раду у смислу закона којим се уређује област рада. 

У случају из ставa 1. тачка 3) овог члана може престати радни однос и запосленом на одређено 
време. 

Члан 146. 
Ако откаже уговор о раду запосленом у случају из члана 145. тачка 1) овог закона, послодавац 

не може на истом радном месту да запосли друго лице у року од шест месеци од дана престанка 
радног односа. 

Ако откаже уговор о раду запосленом у случају из члана 145. тачка 2) овог закона, послодавац 
не може на истом радном месту да запосли друго лице у периоду спровођења рационализације и 
оптимизације и једну годину након спроведене рационализације и оптимизације. 

Члан 147. 
Запосленом престаје радни однос и у другим случајевима утврђеним законом којим се уређује 

област рада, односно законом којим се уређује рад јавне службе. 

Улога синдиката у поступку отказа 

Члан 148. 
У поступку отказа запослени остварује право на заштиту од стране синдиката у складу са 

законом којим се уређује област рада. 

Рок застарелости 

Члан 149. 
На рокове застарелости отказа уговора о раду сходно се примењују одредбе закона којим се 

уређује област рада. 

Члан 150. 



Теже повреде обавеза из радног односа, односно повреде радне дисциплине, као и друге повреде 
дужности које су за директора утврђене законом којим се уређује рад јавне службе, утврђују се у 
поступку разрешења директора. 

У случају из става 1. овог члана, директору престаје радни однос даном разрешења. 

XXIV. ОДГОВОРНОСТ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА ЛАКШЕ ПОВРЕДЕ ОБАВЕЗА ИЗ РАДНОГ 
ОДНОСА 

Члан 151. 
Запослени је одговоран за лакше повреде обавеза из радног односа. 

Лакшим повредама из става 1. овог члана у складу са општим актом сматра се: 

1) учестало закашњавање, неоправдано одсуствовање у току радног времена или учестали 
ранији одлазак с рада; 

2) несавесно чување службених списа или података без наступања штетних последица; 

3) неоправдан изостанак с рада један радни дан; 

4) неоправдано необавештавање непосредно претпостављеног о разлозима спречености за 
долазак на рад у року од 24 сата од настанка разлога; 

5) повреда правила струке, односно акта о радној дисциплини у јавној служби која није 
обухваћена неком од тежих повреда обавеза из радног односа предвиђених у складу са законом; 

6) друге лакше повреде обавеза из радног односа утврђене законом којим се уређује рад јавне 
службе, односно општим актом. 

За лакше повреде из става 2. овог члана послодавац може запосленом да изрекне једну од 
следећих мера: 

1) опомену; 

2) умањење плате до 10% његове основне плате за месец у коме је донета мера, у трајању од 
једног месеца, које се извршава обуставом од плате, односно накнаде плате. 

Послодавац је дужан да омогући запосленом да се изјасни о лакшој повреди обавезе из радног 
односа пре изрицања мере за лакшу повреду, односно да размотри мишљење синдиката чији је 
запослени члан које је запослени доставио уз изјашњење. 

Изрицање мера за лакше повреде обавезе из радног односа застарева у року од три месеца од 
дана сазнања за учињене повреде, односно у року од шест месеци од дана учињене повреде. 

XXV. НАДЗОР НАД СПРОВОЂЕЊЕМ ЗАКОНА 

Члан 152. 
Надзор над применом овог закона врши министарство у чијем делокругу су радни односи и 

плате у јавним службама. 

Инспекцијски надзор над применом овог закона врши инспекција рада, осим ако законом којим 
се уређује рад јавне службе није утврђена надлежност друге инспекције. 

XXVI. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 153. 
Новчаном казном од 100.000 до 500.000 динара, казниће се за прекршај послодавац: 

1) ако закључи уговор о раду супротно одредбама члана 35. став 1. овог закона; 



2) ако са лицем које ради није закључио уговор о раду или други уговор ван радног односа у 
смислу овог закона (члан 36. и чл. 64–73); 

3) ако заснује радни однос без спроведеног конкурса (члан 50); 

4) ако не изврши исплату плате у складу са чланом 104. овог закона; 

5) ако откаже уговор о раду супротно одредбама овог закона (чл. 139–148). 

Новчаном казном од 100.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана 
директор, односно одговорно лице код послодавца. 

Ако је директор супротно члану 34. став 1. овог закона примио у радни однос лице на радно 
место чије попуњавање није било допуштено, орган управљања јавне службе је дужан да о томе 
обавести надлежни орган за именовање директора ради покретања поступка његовог разрешења у 
складу са законом. 

Члан 154. 
Новчаном казном од 50.000 до 200.000 динара, казниће се за прекршај послодавац: 

1) ако изврши премештај запосленог супротно одредбама овог закона (чл. 38–44); 

2) ако одреди приправност запосленом супротно члану 83. став 3. овог закона; 

3) ако не омогући прелазак запосленом на пуно радно време супротно члану 86. став 3. овог 
закона; 

4) ако запосленом одреди дежурство супротно члану 87. овог закона; 

5) ако не води евиденцију доласка и одласка са посла у складу са чланом 90. овог закона; 

6) ако не води персонални досије у складу са чланом 91. овог закона; 

7) ако не изврши вредновање радне успешности запослених у складу са чланом 96. став 1. овог 
закона; 

8) ако запосленом не одреди напредовање, односно ако запосленом одреди напредовање 
супротно члану 117. овог закона; 

9) ако запосленом не исплати накнаду трошкова и друга примања у складу са одредбама овог 
закона (чл. 129–133); 

10) ако запосленог коме по сили закона престаје радни однос и даље држи у радном односу у 
јавној служби (члан 137). 

Новчаном казном од 50.000 до 100.000 динара, за прекршај из става 1. овог члана, казниће се 
директор, односно одговорно лице код послодавца. 

XXVII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Утврђивање основице 

Члан 155. 
Основица за обрачун и исплату плата која се утврђује у буџету Републике Србије за 2019. 

годину утврдиће се тако да се применом овог закона трошкови за плате и друга примања запослених 
у 2019. години крећу у оквиру расположиве масе средстава за исплату плата и других примања 
запослених чије се плате финансирају из буџета Републике Србије, односно у висини којом се 
почетком примене овог закона не нарушава финансијска стабилност буџета и којом се обезбеђује 
дугорочна финансијска одрживост. 



Основица за обрачун и исплату плата која се утврђује у буџету аутономне покрајине, односно 
јединице локалне самоуправе за 2019. годину утврдиће се тако да се применом овог закона укупна 
средства за плате и друга примања запослених у 2019. години крећу у оквиру расположиве масе 
средстава за исплату плата и других примања запослених чије се плате финансирају из тих буџета, 
односно у висини којом се почетком примене овог закона не нарушава финансијска стабилност тих 
буџета и којом се обезбеђује дугорочна финансијска одрживост. 

Основица за обрачун и исплату плата за 2019. годину која се утврђује општим актом јавних 
служби у складу са законом, утврдиће се тако да се применом овог закона укупна средства за плате и 
друга примања запослених у 2019. години крећу у оквиру расположиве масе средстава за плате 
утврђене одобреним финансијским плановима тих правних лица. 

Привремено задржавање затечене плате 

Члан 156. 
Запослени чија би основна плата, применом овог закона била мања од затечене плате на радном 

месту чије послове обавља на дан почетка примене овог закона утврђене у складу са законом којим 
се уређује систем плата у јавном сектору, задржава право на плату коју је имао до почетка примене 
овог закона док његова основна плата, применом одредаба овог закона не достигне плату коју је 
имао. 

Затечена плата запослених у здравственим установама чија се основна плата одређивала 
множењем коефицијента, основице за обрачун плате и корективног коефицијента, садржи у себи 
увећање плате за радни учинак у износу увећања плате за радни учинак обрачунатог за последњи 
квартал 2018. године. 

Ако би применом члана 113. овог закона запосленом који је био у радном односу на дан почетка 
примене овог закона била одређена мања основна плата од затечене плате радног места на које је 
премештен, запослени задржава затечену плату радног места на које је премештен све док његова 
основна плата применом одредаба овог закона не достигне затечену плату тог радног места. 

Ако би применом члана 115. овог закона запосленом који је био у радном односу на дан почетка 
примене овог закона била одређена мања основна плата од затечене плате другог радног места на 
које је преузет или од затечене плате истог радног места у јавној служби која обавља другу 
делатност, запослени задржава затечену плату радног места на које је преузет све док његова основна 
плата применом одредаба овог закона не достигне затечену плату тог радног места. 

Рок за доношење подзаконских аката 

Члан 157. 
Акт из члана 110. став 3. и члана 130. став 1. донеће се до почетка примене овог закона. 

Акти из члана 97. став 1. донеће се у року од годину дана од дана почетка примене овог закона. 

Акте за извршавање овог закона јавне службе су дужне да донесу до почетка примене овог 
закона. 

Актом Владе из члана 130. став 1. овог закона не могу се умањити права која запослени 
остварује у складу са посебним колективним уговорима у јавним службама који су на снази на дан 
почетка примене овог закона. 

Примена важећих општих аката послодавца 

Члан 158. 
Одредбе колективног уговора који је на снази на дан почетка примене овог закона, а које нису у 

супротности са овим законом и законом којим се уређује систем плата у јавном сектору остају на 



снази до закључивања колективног уговора у складу са овим законом и законом којим се уређује 
систем плата у јавном сектору, односно до истека важења колективног уговора. 

Јавне службе које права, обавезе и одговорности запослених из радног односа на дан ступања на 
снагу овог закона уређују правилником о раду, дужне су да ускладе Правилник о раду са одредбама 
овог закона до почетка примене овог закона. 

Члан 159. 
Јавне службе дужне су да донесу Правилник усклађен са одредбама закона којим се уређује 

систем плата у јавном сектору и овог закона, у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона. 

Јавне службе дужне су да у року од 30 дана од дана ступања на снагу Правилника из става 1. 
овог члана донесу решења којим се утврђују називи радних места чије послове запослени обављају у 
складу са називима из Правилника. Овим решењима мењају се по сили закона одредбе уговора о 
раду које се односе на називе послова које запослени обављају. 

Јавне службе дужне су да пријаве податак о радним местима из решења из става 2. овог члана у 
Регистар запослених, изабраних, именованих и постављених лица у јавном сектору у року од 30 дана 
од дана њиховог доношења. 

Решењем из става 2. овог члана не може да се врши премештај запослених на друге послове код 
послодавца. 

Јавне службе дужне су да донесу решења о коефицијентима за запослене у складу са одредбама 
овог закона до почетка примене овог закона. 

Праћење примене закона и остваривање права запослених 

Члан 160. 
Посебним колективним уговором за јавне службе образује се Комисија састављена од 

представника учесника у његовом закључивању, у циљу праћења примене и остваривања права 
запослених утврђених овим законом. 

Престанак примене и важења ранијих прописа 

Члан 161. 
Даном почетка примене овог закона на запослене у јавним службама престају да се примењују: 

1) Закон о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 34/01, 
62/06 – др. закон, 116/08 – др. закон, 92/11, 99/11 – др. закон, 10/13, 55/13, 99/14 и 21/16 – др. закон); 

2) Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама 
(„Службени гласник РС”, бр. 44/01, 15/02 – др. уредба, 30/02, 32/02 – исправка, 69/02, 78/02, 61/03, 
121/03, 130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06, 82/06, 106/06, 
10/07, 40/07, 60/07, 91/07, 106/07, 7/08, 9/08, 24/08, 26/08, 31/08, 44/08, 54/08, 108/08, 113/08, 79/09, 
25/10, 91/10, 20/11, 65/11, 100/11, 11/12, 124/12, 8/13, 4/14 и 58/14); 

3) Уредба о корективном коефицијенту, највишем процентуалном увећању основне плате, 
критеријумима и мерилима за део плате који се остварује по основу радног учинка, као и начину 
обрачуна плате запослених у здравственим установама („Службени гласник РС”, бр. 100/11, 63/12, 
101/12 и 46/13); 

4) Уредба о накнадама и другим примањима запослених у организацијама обавезног социјалног 
осигурања („Службени гласник РС”, бр. 18/13, 116/14 и 90/15); 

5) Члан 52. Закона о предшколском образовању и васпитању („Службени гласник РС”, бр. 18/10 
и 101/17). 



Први кадровски план у складу са чланом 33. овог закона донеће се након усвајања финансијског 
плана јавне службе за 2019. годину. 

Окончавање започетих поступака 

Члан 162. 
Поступци одлучивања о правима, обавезама и одговорностима запослених који су започети до 

ступања на снагу овог закона окончаће се применом прописа према којима су започети. 

Ступање на снагу закона 

Члан 163. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике 

Србије”, а примењује се од 1. јануара 2019. године, изузев одредаба чл. 30, 31, 32, члана 157. ст. 1. и 
3. и члана 159. које се примењују од дана ступања овог закона на снагу и одредаба чл. 93–96, чл. 98. и 
101, члана 117. ст. 1–7, чл. 124, 133, 142. и члана 145. став 1. тачка 2) које се примењују од 1. јануара 
2020. године. 

 

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

УКАЗ 

о проглашењу Закона о изменама и допунама Закона о запосленима у aутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе 

Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона о запосленима у aутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе, који је донела Народна скупштина Републике Србије, на Петој 
седници Другог редовног заседања, 14. децембра 2017. године. 

ПР број 86 

У Београду, 17. децембра 2017. године 

Председник Републике, 

Александар Вучић, с.р. 

ЗАКОН 

о изменама и допунама Закона о запосленима  

у aутономним покрајинама и јединицама локалне  

самоуправе 

Члан 1. 
У Закону о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС”, број 21/16), члан 119. мења се и гласи: 

„Члан 119. 
Послови Савета јесу: 

1) да прати ефекте примене овог закона у области стручног усавршавања и предлаже могућа 
унапређења; 

2) да сарађује са Националном академијом за јавну управу и њеним посебним стручним телима 
ради остаривања циља утврђеног чланом 117. овог закона; 



3) да сарађује са јединицама локалне самоуправе и њиховим асоцијацијама ради сагледавања 
њихових потреба за стручним усавршавањем и учествује у развоју утврђивања потреба за стручним 
усавршавањем у јединицама локалне самоуправе; 

4) да даје препоруке у погледу садржине и спровођења утврђених општих програма обуке, ради 
њихове примене у складу са потребама запослених у јединицама локалне самоуправе; 

5) да прати специфичне потребе јединица локалне самоуправе и даје одговарајуће препоруке и 
смернице јединицама локалне самоуправе у вези са посебним програмима обуке; 

6) да разматра утврђене потребе за посебним програмима стручног усавршавања у јединицама 
локалне самоуправе и даје мишљење о предлогу посебних програма обуке у јединицама локалне 
самоуправе; 

7) да донесe пословник о раду Савета; 

8) други послови у складу са законом.” 

Члан 2. 
Називи изнад чланова и чл. 121. и 122. замењују се називима изнад чланова и чл. 121–122к који 

гласе: 

„Програми 

Члан 121. 
Стручно усавршавање у јединицама локалне самоуправе заснива се на програмима којима се 

одређују облици и садржина стручног усавршавања и висина средстава за стручно усавршавање. 

Програми стручног усавршавања јесу: 

1) Општи програм обуке; 

2) Програм обуке руководилаца; 

3) посебни програми обуке у складу са специфичним потребама из делокруга и надлежности 
јединица локалне самоуправе. 

Критеријуми, мерила и начин утврђивања потреба  

за стручним усавршавањем 

Члан 122. 
Потреба за стручним усавршавањем постоји, нарочито: 

1) ако се донесу нови прописи које примењују органи јединица локалне самоуправе или ако 
измена тих прописа налаже суштинске потребе у поступању запослених у органима јединица 
локалне самоуправе у вези са њиховом применом или ако то захтева да запослени стекну или усвоје 
нове или унапреде своја знања и вештине за њихову примену; 

2) ако се у органу јединице локалне самоуправе касни са извршавањем утврђених обавеза или 
поступањем у утврђеним роковима – у најмање 10% обавеза и поступака; 

3) ако у поступку управне или судске контроле законитости управних аката које доноси орган 
јединице локалне самоуправе буде укинуто или поништено најмање 10% аката који су били предмет 
контроле; 

4) ако у поступку инспекцијског надзора или другог облика контроле законитости и 
сврсисходности рада органа јединица локалне самоуправе надлежни орган наложи меру или утврди 
препоруку за отклањање утврђених недостатака у односу на употребу стечених знања и вештина за 
обављање послова радног места запослених; 



5) ако руководилац органа јединице локалне самоуправе оцени да опште стање у области којом 
руководи указује на потребу стручног усавршавања запослених; 

6) ако непосредни руководилац у сарадњи са лицем одговорним за управљање кадровима у 
органу јединице локалне самоуправе у поступку оцењивања утврди потребно унапређење знања и 
вештина запослених. 

Национална академија за јавну управу (у даљем тексту: Национална академија) врши развој 
методологије и стандардних инструмената који омогућавају континуирано и флексибилно праћење и 
прилагођавање програма обуке у складу са потребама органа јединица локалне самоуправе. 

Национална академија спроводи поступак утврђивања потреба за стручним усавршавањем које 
је у вези са континуираним стручним усавршавањем у јединицама локалне самоуправе и обуком 
руководилаца, у сарадњи са Саветом, као и одговорним лицима за послове управљања кадровима у 
органима јединица локалне самоуправе, а разматра их и усваја Програмски савет Националне 
академије. 

Орган државне управе, уз стручну подршку Националне академије, спроводи поступак 
утврђивања потреба за стручним усавршавањем које је у вези са секторским стручним усавршавањем 
у повереним пословима из делокруга тог органа државне управе, на основу критеријума и 
стандардних инструмената утврђених овим и посебним законом. 

Јединица локалне самоуправе, уз стручну подршку Националне академије, спроводи поступак 
утврђивања потреба за стручним усавршавањем које је у вези са специфичним потребама из 
изворног делокруга јединице локалне самоуправе, на основу критеријума и стандардних 
инструмената из ст. 1. и 2. овог члана, а разматра их и усваја Савет. 

Општи програм обуке 

Члан 122а 
Општи програм обуке спроводи се ради обезбеђивања подизања нивоа знања и вештина за 

обављање послова јединице локалне самоуправе, у складу са утврђеним потребама, и обухвата: 

1) Уводни програм обуке; 

2) Програм континуираног стручног усавршавања у јединицама локалне самоуправе: 

(1) Општи програм континуираног стручног усавршавања, 

(2) Секторски програм континуираног стручног усавршавања. 

Уводни програм обуке обухвата стручно оспособљавање запослених који први пут заснивају 
радни однос у јединици локалне самоуправе, као и ради припреме за полагање државног стручног 
испита. 

Уводни програм обуке припрема и спроводи Национална академија, у зависности од степена 
стручне спреме запослених који први пут заснивају радни однос у јединици локалне самоуправе или 
се припремају за полагање државног стручног испита, а садржи основне елементе програма државног 
стручног испита. 

Корисници Уводног програма обуке пријављују се током године, у складу са роком и условима 
пријаве које утврђује и објављује Национална академија, а могу бити и упућени од стране 
руководиоца. 

Програм континуираног стручног усавршавања у јединицама локалне самоуправе обухвата 
опште и посебне теме из надлежности јединице локалне самоуправе, практична знања и вештине 
који су заједнички или одликују већину корисника. 

Општи програм континуираног стручног усавршавања обухвата, нарочито, теме као што су: 
планирање, припрема и израда прописа и општих аката, управно право, управни поступак и израда 
управних аката, надзор, стратешко планирање и управљање, развој аналитичких вештинa, заштита 



људских права, борба против корупције, основи Европске уније (основне функције Европске уније, 
односно институције, право и процедуре, секторске политике и правне тековине Европске уније) и 
друго. 

Програм стручног усавршавања из става 6. овог члана припрема, спроводи и развија Национална 
академија, при чему тематску област основи Европске уније припрема, спроводи и развија у сарадњи 
са органом надлежним у пословима координације у вези са процесом придруживања и приступања 
Европској унији. 

Секторски програм континуираног стручног усавршавања обухвата теме које се односе на 
изворни делокруг јединице локалне самоуправе, а може да садржи и теме из става 6. овог члана и 
друге теме за које јединица локалне самоуправе искаже потребе. 

Секторски програм континуираног стручног усавршавања припрема и развија Савет, у сарадњи 
са Националном академијом, а спроводи га јединица локалне самоуправе, која може одлучити да га 
спроведе самостално или да његово спровођење повери Националној академији или другом 
спроводиоцу обука у складу са законом. 

Програм обуке руководилаца 

Члан 122б 
Програм обуке руководилаца има за циљ стручно усавршавање запослених који се припремају 

или налазе на руководећим радним местима, ради стицања знања и вештина, као и унапређења 
способности за успешно остваривање функције руковођења у јединици локалне самоуправе и 
унапређење квалитета у процесу утврђивања и спровођења јавних политика. 

Програм обуке руководилаца припрема, спроводи и развија Национална академија, у сарадњи са 
Саветом. 

Посебни програми обуке 

Члан 122в 
Посебни програми обуке припремају се и спроводе ради стручног усавршавања запослених у 

јединици локалне самоуправе, а у складу са специфичним потребама из делокруга и надлежности 
јединице локалне самоуправе, односно потребама везаним за поједина радна места, врсте послова 
или посебне групе корисника, и обухвата: 

1) секторски посебни програм обуке; 

2) посебни програм стручног усавршавања у јединици локалне самоуправе. 

Секторски посебни програм обуке спроводи се ради подизања нивоа знања запослених на 
појединим радним местима или врсти послова за обављање поверених послова јединице локалне 
самоуправе из делокруга једног органа државне управе. 

Посебни програм стручног усавршавања у јединици локалне самоуправе спроводи се ради 
подизања нивоа знања и вештина запослених на појединим радним местима или врсти послова из 
изворног делокруга и надлежности јединице локалне самоуправе. 

Орган државне управе, односно јединица локалне самоуправе, у складу са овим и посебним 
законом, а у непосредној сарадњи са Националном академијом, може одлучити да секторски посебни 
програм обуке, односно посебни програм стручног усавршавања у јединици локалне самоуправе: 

1) самостално програмира и спроводи; 

2) програмира Национална академија, односно да преузме припремљен програм Националне 
академије, а самостално га спроводи; 

3) да сам програмира, а да спровођење повери Националној академији; 



4) програмира и спроведе Национална академија. 

Средства за спровођење програма обуке 

Члан 122г 
Средства за спровођење Уводног програма обуке, Oпштег програма континуираног стручног 

усавршавања, Програма обуке руководилаца и секторског посебног програма обуке, обезбеђују се у 
буџету Републике Србије. 

Средства за спровођење Секторског програма континуираног стручног усавршавања и посебног 
програма стручног усавршавања у јединици локалне самоуправе, обезбеђују се у буџету јединице 
локалне самоуправе. 

Обавезни елементи (делови) програма стручног усавршавања 

Члан 122д 
Обавезни елементи (делови) програма стручног усавршавања јесу, нарочито: 

1) разлог који је условио доношење програма и циљ који се жели остварити његовом 
реализацијом; 

2) област стручног усавршавања; 

3) опис програма и тематских целина; 

4) орган из члана 1. овог закона коме је намењен; 

5) опис циљне групе корисника обуке и број полазника по органу за који је, сагласно 
обезбеђеним средствима, могуће обезбедити спровођење обуке; 

6) пројекција трошкова програма по једном кориснику; 

7) облици, методе и носиоци реализације; 

8) очекивани ефекти у подизању нивоа знања и вештина полазника; 

9) начин вредновања и верификације. 

Доношење програма стручног усавршавања 

Члан 122ђ 
Општи програм обуке и Програм обуке руководилаца, за сваку годину доноси Влада, на предлог 

Националне академије, по прибављеном мишљењу Савета. 

Секторски посебни програм обуке доноси, за сваку годину, орган државне управе у чијем су 
делокругу поверени послови по прибављеном мишљењу Савета, а посебни програм стручног 
усавршавања у јединици локалне самоуправе, за сваку годину, доноси надлежни орган у јединици 
локалне самоуправе по прибављеном мишљењу Савета. 

Облици спровођења програма стручног усавршавања 

Члан 122е 
Облици у којима се организује и спроводи програм стручног усавршавања могу бити предавања, 

семинари, тренинзи, радионице, округли столови, конференције, стажирања, коучинг, менторство, 
студијске посете, електронско учење и друго. 

Предавачи и други реализатори и спроводиоци програма 



Члан 122ж 
Програм стручног усавршавања који спроводи Национална академија, по правилу, реализују 

предавачи акредитовани у складу са програмом селекције, обуке и акредитације предавача. 

Предавачи могу бити из састава запослених у Националној академији, под условом да су 
претходно акредитовани под општим условима акредитације предавача. 

Ментори реализују програм стручног усавршавања када је, кроз групни или појединачни рад са 
полазницима и у поступку обављања послова њиховог радног места, потребно обезбедити 
непосредну подршку и преношење комплетних знања, искустава, способности и вештина које за рад 
у области која је предмет програма има ментор, а која треба да стекне полазник. 

Коучи обезбеђују реализацију програма пружањем подршке полазницима која је усмерена на то 
да се заједничким или међусобним подстицањем за размену искустава коуча и полазника развију 
вештине за ефикасније решавање проблема и остваривање професионалних интереса и унапређење 
радног учинка на радном месту, односно за остваривање надлежности јединице локалне самоуправе. 

Предавачима, менторима, коучима и другим реализаторима програма припада накнада за 
извршени рад. 

Реализатори програма за време извођења програма остварују право на плаћено одсуство са рада, 
за које остварују право на накнаду плате као да се налазе на раду. 

Одредбе овог члана сходно се примењују и на Секторски програм континуираног стручног 
усавршавања и посебне програме обуке, ако их не спроводи Национална академија, као и на опште и 
посебне програме обуке и Програм обуке руководилаца који се реализују у оквиру пројеката који се 
финансирају из средстава које су обезбедили донатори. 

Секторски програм континуираног стручног усавршавања и посебне програме обуке могу да 
спроводе високошколске установе које су акредитоване у складу са прописима о високом 
образовању, научноистраживачке организације које су акредитоване у складу са прописима о 
научноистраживачкој делатности, јавно признати организатори образовања одраслих који су тај 
статус стекли у складу са прописима о образовању одраслих и лица која за то буду акредитована у 
складу са одредбама овог закона. 

Селекција и акредитација предавача и других реализатора  

и спроводиоца програма 

Члан 122з 
Селекцију и акредитацију предавача и других реализатора и спроводиоца програма спроводи 

Национална академија. 

Селекција предавача спроводи се из реда стручњака релевантних у области која је део програма 
стручног усавршавања, првенствено из реда запослених у државним органима и органима јединица 
локалне самоуправе. 

Предавач се селектује на основу стручног, радног и предавачког искуства у предметној области 
за коју се пријављује, објављених радова из релевантне стручне области, провере тренерских 
вештина, као и успеха у програму обуке предавача. 

Програм обуке предавача подразумева стручно усавршавање лица са специјалистичким знањем 
из одређених области и спроводи се ради унапређења предавачких вештина, усвајања дидактичко 
методичких знања и развоја вештина презентације и комуникације ради преношења стручних знања. 

Изузетно од ст. 2–4. овог члана када се за предавача селектује странац програм обуке обухвата 
основе правног поретка и законодавног система Републике Србије, организације, делокруга и 
надлежности државних органа и јединица локалне самоуправе и њиховог односа према другим 
органима јавне власти и имаоцима јавних овлашћења и основне мере и активности из стратешких 
аката из области за коју се ангажује. 



Акредитација предавача врши се након спроведеног поступка селекције, уписом у сталну листу 
предавача и других реализатора обука која се води према стручној, односно тематској области или 
вештини. 

На менторе и коуче сходно се примењују одредбе ст. 1, 2, 3, 4. и 6. овог члана. 

Влада, на предлог Националне академије, доноси акт којим се ближе уређује програм селекције, 
обуке, акредитације и начина ангажовања предавача, ментора и коуча, износ накнада за њихов рад, 
као и облик, начин уписа и вођења сталне листе предавача и других реализатора обука. 

За спровођење Секторског програма континуираног стручног усавршавања и посебних програма 
обуке могу се акредитовати лица која испуне услове у погледу потребних кадрова, простора, опреме 
и средстава. 

Лице које поднесе захтев за акредитацију мора да има, односно да обезбеди: 

1) одговорно лице, као и реализаторе обуке са сталне листе предавача коју води Национална 
академија, друге реализаторе обуке ангажоване из реда запослених у високошколским установама 
које су акредитоване у складу са прописима о високом образовању или из реда запослених у 
научноистраживачким организацијама акредитованим у складу са прописима о научноистраживачкој 
делатности или из реда запослених у другим јавно признатим организаторима активности 
образовања одраслих или реализаторе обуке који имају најмање исти ниво и врсту образовања као и 
запослени који су полазници обуке, односно одговарајућег програма и који поседују стручно, радно 
и предавачко искуство у области у којој се програм спроводи, односно објављене радове из 
релевантне стручне области; 

2) простор – у власништву, закупу или по основу уговора о коришћењу, у коме ће се спровести 
обука, односно реализовати програм, а који није мањи од 2 m² по полазнику обуке; 

3) опрему и средства (намештај, рачунаре, пројекторе, табле за презентацију, и др.) који су 
неопходни за реализацију програма. 

Влада, на предлог Националне академије, доноси акт којим се ближе уређују критеријуми и 
мерила којима се доказује испуњеност услова из ст. 9. и 10. овог члана, односно потврђује статус 
акредитоване високошколске установе или научноистраживачке организације или јавно признатог 
организатора активности образовања одраслих, као и облик, начин уписа и вођења евиденције о овим 
лицима. 

Избор извођача програма из става 9. овог члана између акредитованих спроводиоца обука врши 
се сагласно прописима којима се уређује област јавних набавки. 

Одредбе овог члана сходно се примењују и на предаваче, друге реализаторе и спроводиоце 
програма којима је тај статус утврђен потврђеним међународним уговором, односно споразумом 
закљученим сагласно закону којим се уређују донације и хуманитарна помоћ. 

Евиденција, акредитација и депозит података о програмима стручног усавршавања 

Члан 122и 
Национална академија води евиденцију програма стручног усавршавања у јединицама локалне 

самоуправе у оквиру Централне евиденције програма стручног усавршавања у јавној управи. 

Посебни програми обуке које самостално остварују органи државне управе, односно јединице 
локалне самоуправе уписују се у евиденцију из става 1. овог члана пре почетка извођења, чиме стичу 
својство акредитованог програма стручног усавршавања у јединицама локалне самоуправе. 

Евиденција из става 1. овог члана, поред података о програму, садржи и податке о: јединици 
локалне самоуправе, односно корисницима; учесницима; спроводиоцу коме је поверено извођење 
обуке; предавачима, менторима и коучима; оценама успешности спроведених програма и 
материјалима који су припремљени за потребе или су производ програма стручног усавршавања. 



Органи државне управе, односно јединице локалне самоуправе су дужни да Националној 
академији достављају податке и материјале који чине садржину евиденција из става 1. овог члана. 

Облик, начин уписа и вођења евиденције из става 1. овог члана, ближе прописује Национална 
академија. 

Вредновање спроведених програма стручног усавршавања 

Члан 122ј 
Вредновање програма стручног усавршавања остварује се нарочито на основу годишње оцене 

непосредног руководиоца о утицају похађања обука на унапређење обављања посла, оцене 
полазника о реализованом програму, оцене реализатора програма, оцене Савета и оцене Програмског 
савета Националне академије. 

Критеријуме и мерила за вредновање програма стручног усавршавања утврђује Национална 
академија, у сарадњи са Саветом, као и одговорним лицима за послове управљања кадровима у 
јединицама локалне самоуправе. 

Верификација програма стручног усавршавања 

Члан 122к 
За све програме стручног усавршавања који су акредитовани код Националне академије, издаје 

се уверење (сертификат, потврда) учеснику, односно кориснику програма. 

Ако програм не садржи проверу успеха, односно процену стечених знања или вештина, издаје се 
уверење (потврда) о похађању програма. 

Ако се по завршетку програма врши провера знања учесника, односно корисника, издаје се 
одговарајуће уверење о оствареном успеху (сертификат). 

Потврду о похађању програма, односно сертификат о оствареном успеху, издаје организатор 
програма. 

Услове издавања, облик уверења (сертификата, потврде) и начин вођења евиденције о издатим 
уверењима (сертификатима, потврдама) ближе прописује Национална академија.”. 

Члан 3. 
У члану 128. после става 2. додају се ст. 3–5. који гласе: 

„Ментори у програмима стручног оспособљавања у јединицама локалне самоуправе јесу, по 
правилу, запослени који имају значајно искуство у обављању релевантних послова и који су 
остварили запажене и признате резултате у раду јединице локалне самоуправе. 

Менторство у органу јединице локалне самоуправе остварује се у складу са програмом из става 
1. овог члана, а подразумева непосредан лични пренос знања и искустава у одређеном трајању. 

Национална академија припрема и спроводи посебан програм обуке ментора и доноси смернице 
за њихов рад.”. 

Члан 4. 
У члану 189. став 1. тач. 3)–6) мењају се и гласе: 

„3) припрему и спровођење програма стручног оспособљавања у јединицама локалне 
самоуправе; 

4) припрему и спровођење програма обуке у складу са овим законом; 

5) вредновање спроведених програма стручног усавршавања; 



6) утврђивање потреба за стручним усавршавањем запослених и додатним образовањем 
службеника;”. 

После става 1. додаје се став 2. који гласи: 

„У вршењу послова из става 1. овог члана, изузев послова стручног оспособљавања и стручног 
усавршавања, јединица локалне самоуправе може остварити сарадњу са службом Владе за 
управљање кадровима ради пружања стручне помоћи у примени одредаба овог закона и других 
прописа који уређују управљање људским ресурсима у јединицама локалне самоуправе.”. 

Прелазне и завршне одредбе 

Члан 5. 
Подзаконска акта која су предвиђена овим законом донеће се у року од шест месеци од дана 

ступања на снагу овог закона. 

Члан 6. 
Прописи донети до дана ступања на снагу овог закона настављају да се примењују до доношења 

одговарајућих прописа утврђених овим законом, ако нису у супротности са одредбама овог закона. 

Члан 7. 
Поступци за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања у јединицама локалне 

самоуправе који нису окончани до дана ступања на снагу овог закона, окончаће се према одредбама 
закона и подзаконских аката који су се примењивали до дана ступања на снагу овог закона. 

Ако после ступања на снагу овог закона коначно решење донето у поступцима из става 1. овог 
члана буде поништено или укинуто, даљи поступак спроводи се према одредбама овог закона. 

Члан 8. 
Национална академија преузима од Министарства државне управе и локалне самоуправе 

службену евиденцију одобрених и реализованих програма, издатих акредитација реализатора 
програма и евиденцију о учесницима у програмима стручног усавршавања у јединицама локалне 
самоуправе, као и права, обавезе, предмете, опрему, средства за рад и архиву за вршење надлежности 
у овим пословима. 

Члан 9. 
Изузетно од одредаба чл. 121–122к овог закона, стручно усавршавање запослених у јединицама 

локалне самоуправе у 2017. години спроводиће се на основу програма стручног усавршавања који су 
за 2017. годину донети у складу са раније важећим прописом. 

Члан 10. 
За селекцију и акредитацију предавача, других реализатора и спроводилаца програма донетих у 

складу са овим законом, Национална академија расписаће јавни позив у року од 60 дана од дана 
доношења подзаконских аката утврђених овим законом. 

Јавни позив се оглашава у службеном гласилу Републике Србије, односно на званичној интернет 
страници Националне академије. 

Лица која су, по прописима који су се примењивали до дана ступања на снагу овог закона, 
одлуком надлежног органа, стекла статус лица која спроводе програме, односно статус реализатора 
програма (предавача, ментора, коуча и сл.) и акредитована или на други начин овлашћена да 
учествују у спровођењу, односно реализацији програма и која се налазе на постојећим листама лица 
овлашћених за спровођење, односно реализацију програма, које воде надлежни органи, задржавају 
стечени статус и настављају да спроводе, односно реализују програме на којима јесу или на којима 



буду ангажовани – док не буду акредитовани и уписани у сталну листу предавача и других 
реализатора обуке или евиденцију о акредитованим спроводиоцима обуке, у складу са одредбама 
овог закона и прописа донетих за његово извршавање, а најдуже три године од дана ступања на снагу 
овог закона. 

Члан 11. 
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 платама службеника  

и намештеника у органима аутономне покрајине  

и јединице локалне самоуправе 

Проглашава се Закон о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и 
јединице локалне самоуправе, који је донела Народна скупштина Републике Србије, на Петој 
седници Другог редовног заседања, 14. децембра 2017. године. 

ПР број 87 

У Београду, 17. децембра 2017. године 

Председник Републике, 

Александар Вучић, с.р. 

ЗАКОН 

о платама службеника и намештеника у органима  

аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Предмет закона 

Члан 1. 
Овим законом уређују се платa, увећанa платa, накнадa плате, накнадa трошкова и другa 

примања службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне 
самоуправе, односно запослених на које се сходно примењују прописи којима се уређују права и 
дужности из радног односа запослених у органима аутономне покрајине и јединице локалне 
самоуправе. 

Исплата плате 

Члан 2. 
Плата за текући месец исплаћује се најкасније до краја наредног месеца. 

Ако се плата исплаћује у једном делу или у више делова, пуна плата односно последњи део 
плате се исплаћује у наредном месецу за претходни месец. 

Ближи рокови за исплату плате утврђују се колективним уговором, односно правилником о 
раду. 

Заштита права на плату, накнаде и друга примања 



Члан 3. 
Службеник и намештеник остварује заштиту права на плату, накнаде и друга примања према 

прописима којима се уређују права и дужности запослених у органима аутономне покрајине и 
јединице локалне самоуправе. 

Обезбеђивање средстава за плату, накнаде и друга примања 

Члан 4. 
Средства за плате, накнаде и друга примања запослених обезбеђују се у буџету аутономне 

покрајине, односно јединице локалне самоуправе, у складу са буџетским ограничењима за текућу и 
наредне две буџетске године, у процесу планирања буџета аутономне покрајине, односно јединице 
локалне самоуправе. 

II. ПЛАТА СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА 

Основна плата и минимална зарада 

Члан 5. 
Основна плата службеника и намештеника одређује се множењем основице са коефицијентом. 

Службеник и намештеник остварује право на исплату минималне зараде обрачунате у складу са 
општим прописима о раду. 

Основица 

Члан 6. 
Основица за обрачун и исплату основне плате јединствена је за све службенике и намештенике у 

истој аутономној покрајини или јединици локалне самоуправе којима се плата исплаћује из буџета 
аутономне покрајине, односно из буџета јединице локалне самоуправе и не може бити већа од 
основице која је утврђена законом о буџету Републике Србије за сваку буџетску годину. 

Надлежни орган аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе разматра основицу 
само у току процеса припреме буџета за наредну буџетску годину и утврђује је одлуком о буџету у 
складу са масом средстава опредељеном за обрачун и исплату плата, на начин којим се планира 
смањење укупних расхода и чиме се обезбеђује дугорочна финансијска одрживост и за шта се даје 
детаљно образложење. 

У току припреме одлуке о буџету о предлогу висине основице надлежни орган прибавља 
мишљење социјално-економског савета основаног за територију аутономне покрајине – за аутономну 
покрајину, односно социјално-економског савета основаног за територију јединице локалне 
самоуправе – за јединицу локалне самоуправе. 

Ако није основан социјално-економски савет за одговарајућу територију, надлежни орган 
аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе дужан је да о предлогу основице прибави 
мишљење Социјално-економског савета Републике Србије, осим надлежног органа јединице локалне 
самоуправе на територији аутономне покрајине који је дужан да прибави мишљење социјално-
економског савета аутономне покрајине, ако је наведени савет основан. 

Ако надлежни социјално-економски савет не достави мишљење у року од 15 дана од дана 
пријема предлога основице, надлежни орган може да утврди основицу без претходно прибављеног 
мишљења. 

Ближа мерила за примену критеријума за сврставање звања, положаја и радних места у 

платне групе и платне разреде 



Члан 7. 
Радна места вреднују се на основу критеријума сложености послова који се на њима обављају, 

потребне компетентности за рад на тим пословима, одговорности за рад и доношење одлука у 
обављању послова, аутономије у раду, захтеване пословне комуникације и услова рада и сврставају у 
одговарајуће платне групе и платне разреде. 

Критеријум сложености послова изражава се кроз мерила: решавање проблема, креативност и 
утицај на организациони учинак, критеријум компетентност кроз мерила: образовање, радно 
искуство, способност и захтевана додатна знања за рад на одговарајућем радном месту, критеријум 
одговорности кроз мерила: одговорности за доношење одлука, руковођење, финансијске 
одговорности, давање савета и мишљења, критеријум аутономија у раду се изражава кроз степен 
самосталности, критеријум пословне комуникације се изражава кроз захтевани ниво контаката за рад 
на одговарајућем радном месту, док рад ноћу и у сменама, окружење и физички напор одређују 
услове рада. 

Примена критеријума и мерила врши се оценом њихове заступљености у описима послова 
одређеног радног места и то тако што сваки критеријум остварује одређено процентуално учешће у 
укупној вредности радног места, и то: сложеност послова представља 25% вредности, компетентност 
23% вредности, одговорност 20% вредности, аутономија у раду 15% вредности, пословна 
комуникација 8% вредности и услови рада 9% вредности. 

У вредновању одговорности послова који се обављају на радним местима која су разврстана у 
звања не узима се у обзир мерило руковођења. 

Платне групе, платни разреди и почетни коефицијент звања 

Члан 8. 
Почетним коефицијентом звања изражава се вредност свих захтева за обављање послова 

извршилачких радних места која су разврстана у одговарајуће звање. 

Почетни коефицијент звања одређује се у распону вредности платног разреда оне платне групе 
из закона којим се уређује систем плата запослених у јавном сектору, у која су применом 
критеријума из члана 7. овог закона сврстана радна места разврстана у одговарајуће звање и износи: 

ЗВАЊА СЛУЖБЕНИКА Платна група Платни разред Коефицијент 

Виши саветник X 1. 4,63 

Самостални саветник IX 2. 4,13 

Саветник VIII 3. 3,84 

Млађи саветник VII 3. 3,34 

Сарадник VI 1. 2,43 

Млађи сарадник V 1. 2,11 

Виши референт IV 1. 1,87 

Референт III 1. 1,47 

Млађи референт II 1. 1,28 

Платне групе, платни разреди и коефицијент положаја 

Члан 9. 



Коефицијентом положаја изражава се вредност свих захтева за обављање послова радног места 
које је одређено као положај. 

Коефицијент положаја одређује се у распону вредности платног разреда оне платне групе из 
закона којим се уређује систем плата запослених у јавном сектору, у који је применом критеријума и 
мерила из члана 7. овог закона сврстан одговарајући положај и износи: 

ПОЛОЖАЈ Платна 
група 

Платни 
разред Коефицијент 

Подсекретар покрајинског секретаријата XII 3. 6,96 

Помоћник секретара у покрајинском секретаријату XII 2. 6,73 

Помоћник секретара Покрајинске владе XII 2. 6,73 

Помоћник директора покрајинске посебне управне организације XI 3. 6,47 

Директор службе и управе коју оснива Покрајинска влада XI 3. 6,47 

Помоћник директора службе и управе коју оснива Покрајинска влада XI 1. 5,55 

Начелник градске управе града Београда XII 3. 6,96 

Начелник градске управе XII 1. 6,50 

Начелник општинске управе XI 2. 5,99 

Начелник управе градске општине XI 2. 5,99 

Заменик начелника градске управе града Београда – секретар 
секретаријата градске управе града Београда XII 2. 6,73 

Подсекретар секретаријата градске управе града Београда XII 2. 6,73 

Заменик начелника градске управе XI 3. 6,47 

Заменик начелника општинске управе XI 1. 5,55 

Заменик начелника управе градске општине XI 1. 5,55 

Коефицијенте положаја из става 2. овог члана остварују и службеници који су постављени за 
вршиоца дужности службеника на положају. 

Платне групе, платни разреди и почетни коефицијент радних места намештеника 

Члан 10. 
Почетни коефицијент радних места намештеника одређује се у распону вредности платног 

разреда оне платне групе из закона којим се уређује систем плата запослених у јавном сектору, у која 
су применом критеријума из члана 7. овог закона сврстана радна места. 

Сврставање радних места намештеника у платне групе и платне разреде и одређивање почетног 
коефицијента радних места намештеника утврђује се актом Владе. 

Одређивање коефицијента при заснивању радног односа 

Члан 11. 
Решењем, односно уговором о раду за намештенике, лицу које заснива радни однос одређује се 

почетни коефицијент звања у које је разврстано радно место чије послове службеник обавља, 



коефицијент положаја на које је службеник на положају постављен или почетни коефицијент радног 
места чије послове намештеник обавља, а који су одређени овим законом, односно актом Владе. 

Изузетно од става 1. овог члана, лице које има радно искуство на пословима радног места на 
којима заснива радни однос у трајању од најмање десет година и посебна знања којима може да 
допринесе унапређењу рада и квалитету обављања послова на свом радном месту, може да се одреди 
већи коефицијент у распону до два платна разреда у односу на платни разред почетног коефицијента. 

Приликом одређивања висине увећања коефицијента из става 2. овог члана води се рачуна о 
квалификацијама и стручности запосленог у односу на послове радног места које обавља. 

Решење о одређивању коефицијента за службенике обавезно садржи и образложене разлоге за 
одређивање већег коефицијента из става 2. овог члана. 

Већи коефицијент из става 2. овог члана не може да се одреди службенику на положају. 

Коефицијент службеника приликом преузимања 

Члан 12. 
Ако се службеник преузима на радно место које је разврстано у исто звање, одређује му се 

коефицијент платног разреда платне групе који је имао пре преузимања. 

Ако се службеник преузима на радно место које је разврстано у непосредно више звање, 
одређује му се почетни коефицијент звања у коју је сврстано то радно место. 

Изузетно од става 2. овог члана, ако је почетни коефицијент звања нижи од коефицијента који је 
службеник имао пре преузимања, одређује му се, у платној групи у коју је сврстано више звање, 
коефицијент који је имао до преузимања. 

Ако се службеник преузима на радно место које је разврстано у непосредно ниже звање, 
одређује му се почетни коефицијент платног разреда који одговара редном броју платног разреда 
који је службеник имао пре преузимања, у платној групи у коју је сврстано ниже звање, односно 
највећи коефицијент у тој платној групи, ако нема по редном броју одговарајућег платног разреда. 

Коефицијент службеника који је премештен на одговарајуће радно место 

Члан 13. 
Службенику који је трајно премештен на друго одговарајуће радно место одређује се 

коефицијент који је имао до премештаја. 

Службеник који је привремено премештен на друго одговарајуће радно место задржава 
коефицијент који је имао до премештаја. 

Коефицијент службеника који је премештен на друго радно место са напредовањем 

Члан 14. 
Службенику који је премештен на радно место у непосредно вишем звању одређује се платна 

група, платни разред и почетни коефицијент звања у које је разврстано радно место на које је 
премештен. 

Изузетно од става 1. овог члана, ако је почетни коефицијент звања нижи од коефицијента који је 
службеник имао пре премештаја, одређује му се, у платној групи у коју је сврстано непосредно више 
звање, коефицијент који је имао до премештаја. 

Коефицијент службеника који је распоређен, односно  

премештен на радно место у нижем звању 



Члан 15. 
Службенику који је, због доношења новог или промене правилника о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места, уз своју сагласност, распоређен, односно премештен на радно место 
које је разврстано у ниже звање, одређује се почетни коефицијент платног разреда који одговара 
редном броју платног разреда који је службеник имао пре распоређивања, односно премештаја, у 
платној групи у коју је сврстано ниже звање, односно највећи коефицијент у тој платној групи, ако 
нема по редном броју одговарајућег платног разреда. 

Прве године после распоређивања, односно премештаја из става 1. овог члана, коефицијент 
службеника увећава се за 80% разлике између коефицијента на радном месту с кога је распоређен, 
односно премештен и коефицијента на радном месту на које је распоређен односно премештен, у 
другој години увећава се за 50% те разлике, а у трећој години за 20% те разлике. После протека треће 
године од распоређивања, односно премештаја службенику престаје право на увећање коефицијента. 

Службеник који је на свој захтев премештен, односно распоређен на радно место које је 
разврстано у ниже звање, нема право на увећање из става 2. овог члана. 

Коефицијент службеника који је са положаја распоређен  

на извршилачко радно место 

Члан 16. 
Службенику који је са положаја распоређен на извршилачко радно место због тога што је 

протекло време на које је постављен, што је поднео оставку на радно место службеника на положају 
или зато што је положај укинут одређује се крајњи коефицијент петог платног разреда у платној 
групи у коју је разврстано извршилачко радно место на које је распоређен. 

Службеник из става 1. овог члана има право и на увећање коефицијента према правилима 
одређеним у члану 15. став 2. овог закона. 

Вршилац дужности службеника на положају нема право на увећање коефицијента из става 1. 
овог члана након престанка статуса вршиоца дужности. 

Коефицијент намештеника који је премештен,  

односно распоређен на друго радно место 

Члан 17. 
Намештенику који је трајно премештен, односно распоређен на друго радно место одређује се 

платна група, платни разред и почетни коефицијент радног места на које је премештен, односно 
распоређен. 

О промени платне групе, платног разреда и коефицијента доноси се решење које по сили закона 
замењује одговарајуће одредбе уговора о раду. 

Намештеник који је привремено премештен на друго радно место у складу са законом, задржава 
коефицијент који је имао до премештаја. 

Коефицијент приправника 

Члан 18. 
Приправнику се одређује коефицијент који износи 80% коефицијента звања у којем се налази 

радно место на које би био распоређен после приправничког стажа, односно 80% коефицијента 
радног места за које је закључио уговор о раду. 

Корективни коефицијент због посебних услова рада 



Члан 19. 
Службеницима који раде на пословима инспекцијског и другог надзора или контроле рада, може 

се увећати коефицијент до 20% своје вредности, ако обављају послове теренског надзора или 
контроле у непосредном контакту са субјектима надзора или контроле, у зависности од одговорност 
за стање у области у којој се врши надзор или контрола. 

Службеницима који раде на пословима припреме буџета и састављању завршног рачуна може се 
увећати коефицијент до 20% своје вредности, у зависности од одговорности за извршење наведених 
послова. 

Висина корективног коефицијента за послове који испуњавају услове из ст. 1. и 2. овог члана, у 
зависности од степена одговорности, одређују се актом руководиоца органа. 

Ко одређује коефицијент 

Члан 20. 
Коефицијент одређује руководилац органа, односно лице или тело које је одређено посебним 

прописом. 

Службенику на положају коефицијент одређује орган или тело које је надлежно за његово 
постављење. 

Напредовање службеника у истом звању 

Члан 21. 
Службеник на извршилачком радном месту остварује право на напредовање у истом звању по 

основу остварених резултата рада, сходном применом прописа који се односе на напредовање 
државних службеника, одређивањем већег коефицијента у платној групи у коју је сврстано звање 
радног места на које је распоређен. 

III. УВЕЋАНА ПЛАТА СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА 

Увећана плата за руковођење 

Члан 22. 
Службеник остварује право на увећану плату за руковођење унутрашњом организационом 

јединицом, у висини од 10% своје основне плате, ако непосредно руководи радом до 20 запослених, 
односно у висини од 15% своје основне плате ако непосредно руководи радом најмање 20 
запослених. 

Намештеник остварује право на увећану плату за руковођење унутрашњом организационом 
јединицом у складу са ставом 1. овог члана, ако руковођење није вредновано приликом одређивања 
почетног коефицијента. 

Увећану плату из става 1. овог члана не остварује службеник, односно намештеник који је 
привремено премештен на друго радно место чији опис не садржи руковођење унутрашњом 
организационом јединицом. 

Увећана плата за додатно оптерећење на раду 

Члан 23. 
Ако по писменом налогу непосредног руководиоца службеник, односно намештеник ради и 

послове који нису у опису његовог радног места у складу са законом, има право на увећану плату за 
додатно оптерећење. 



Увећана плата за додатно оптерећење од најмање 10 радних дана месечно износи 4% основне 
плате, односно 5% основне плате ако службеник, односно намештеник замењује руководиоца 
унутрашње јединице. 

Увећање плате за додатно оптерећење од најмање 20 радних дана месечно износи 8% основне 
плате, односно 10% основне плате ако службеник, односно намештеник замењује руководиоца 
унутрашње јединице. 

Увећање плате за додатно оптерећење на раду искључује увећање плате за прековремени рад. 

Увећана плата намештеника по основу постигнутих резултата рада и оствареног учинка 

Члан 24. 
Намештеник остварује право на увећану плату по основу постигнутих резулатата рада сходном 

применом прописа који се односи на увећање плате по основу резултата рада намештеника у 
државним органима. 

Право на другу увећану плату 

Члан 25. 
Службеник, односно намештеник остварује право на увећану плату за рад ноћу, рад на дан 

празника који није радни дан, прековремени рад, приправност и минули рад применом закона којим 
се уређује систем плата у јавном сектору. 

Решење о увећаној плати 

Члан 26. 
Право на увећану плату и висина увећане плате, изузев увећане плате за време проведено у 

радном односу, одређује се решењем које доноси руководилац органа, односно лице или тело које је 
одређено посебним прописом. 

Увећана плата за време проведено у радном односу је саставни део решења о коефицијенту. 

IV. НАКНАДА ПЛАТЕ СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА 

Право на накнаду плате 

Члан 27. 
Службеник, односно намештеник остварује право на накнаду плате у складу са законом којим се 

уређује систем плата у јавном сектору. 

Изузетно од става 1. овог члана, службеник на положају који је нераспоређен остварује право на 
накнаду плате на начин, у висини и за време утврђено прописима којима се уређују права и дужности 
запослених у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе. 

V. ПРАВО НА НАКНАДУ ТРОШКОВА И НА ДРУГА  
ПРИМАЊА СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА 

Право на накнаду трошкова превоза 

Члан 28. 



Службеник, односно намештеник остварује право на накнаду трошкова превоза за долазак и 
одлазак са рада (у даљем тексту: накнада за превоз) у висини цене превозне карте у јавном 
саобраћају, ако послодавац није обезбедио сопствени превоз. 

Ако од места становања до места рада не постоји јавни саобраћај службеник, односно 
намештеник има право на накнаду трошкова превоза у висини цене месечне претплатне карте у 
јавном саобраћају за сличну најближу релацију за коју постоји јавни превоз, а на основу потврде 
јавног превозника. 

У случају промене места становања службеника, односно намештеника након заснивања радног 
односа, послодавац није у обавези да накнади увећане трошкове превоза настале променом места 
становања, осим ако наведена промена није последица премештаја, односно распоређивања 
службеника, односно намештеника на захтев послодавца због потребе службе или организације рада 
или ако послодавац прихвати накнаду увећаних трошкова. 

Ближи услови за остваривање права на трошкове превоза уређују се колективним уговором, 
односно правилником о раду. 

Право на накнаду других трошкова 

Члан 29. 
Службеник, односно намештеник остварује право на накнаду трошкова за време проведено на 

службеном путу у земљи или иностранству, за смештај и исхрану док ради и борави на терену и на 
накнаду трошкова који су изазвани привременим или трајним премештајем у друго место рада у 
складу са актом Владе, ако остваривање наведених права није обезбеђено на другачији начин. 

Колективним уговором, односно правилником о раду може се, у складу са актом Владе, ближе 
уредити начин остваривања накнаде трошкова из става 1. овог члана, као и накнаде других трошкова 
који произилазе из обављања послова службеника, односно намештеника у складу са обезбеђеним 
финансијским средствима за те намене. 

Службеник, односно намештеник има право на накнаду трошкова за исхрану у току рада и 
регрес за коришћење годишњег одмора у складу са законом којим се уређује систем плата у јавном 
сектору. 

Друга примања 

Члан 30. 
Службеник, односно намештеник остварује право на отпремнину због одласка у пензију и 

отпремнину због тога што је утврђен као вишак запослених или због престанка радног односа услед 
протека рока у којем је био нераспоређен у складу са законом, у складу са актом Владе. 

Колективним уговором, односно правилником о раду могу да се утврде и друга примања 
службеника и намештеника према општим прописима о раду. 

VI. БУЏЕТСКО ОГРАНИЧЕЊЕ 

Члан 31. 
Основицу за утврђивање основне плате запослених, надлежни орган аутономне покрајине, 

односно јединице локалне самоуправе дужан је да одреди у оквиру утврђене масе средстава за плате 
и буџетског ограничења за текућу и наредне две буџетске године. 

У оквиру буџетског ограничења, надлежни орган аутономне покрајине односно јединице 
локалне самоуправе дужан је да планира и оствари средства за исплату основне плате и увећане 
плате, накнаде трошкова и других примања. 



Пре доношења одлуке из става 1. овог члана, надлежни орган јединице локалне самоуправе 
дужан је да прибави позитивно мишљење министарства надлежног за локалну самоуправу и 
министрства надлежног за финансије. 

До прибављања позитивног мишења из става 3. овог члана, надлежни орган јединице локалне 
самоуправе не може утврдити основицу у износу већем од износа који је утврђен за претходну 
буџетску годину. 

VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Утврђивање основице у јединицама локалне самоуправе  

за 2019. годину 

Члан 32. 
Основица за обрачун и исплату плате запослених у јединицaма локалне самоуправе за 2019. 

годину мора бити утврђена у износу који, по мишљењу министарства надлежног за финансије, 
одговара утврђеној маси средстава за плате и буџетском ограничењу за 2019. годину и наредне две 
буџетске године. 

Сходна примена прописа 

Члан 33. 
До доношења акта Владе којим се уређују трошкови из члана 29. став 1. овог закона и 

отпремнина из члана 30. став 1. овог закона, на службенике и намештенике сходно се примењују 
прописи који се односе на накнаде трошкова државних службеника и намештеника. 

Одређивање коефицијента до почетка примене овог закона 

Члан 34. 
Решења о платној групи, платном разреду и коефицијенту у складу са овим законом донеће се до 

почетка примене овог закона. 

Руководилац органа може за највише 10% укупног броја запослених, односно највише једног 
запосленог у органима који имају мање од 10 запослених, који имају значајно искуство у обављању 
послова свог радног места и који посебним знањима доприносе унапређењу рада и квалитету 
обављања послова на свом радном месту, да одреди коефицијент у распону до краја четвртог платног 
разреда платне групе у којој се налази њихово радно место. 

Одређивање коефицијента из става 2. овог члана не односи се на службенике на положају. 

Коефицијенти постављених лица 

Члан 35. 
Службеницима на извршилачком радном месту који су имали статус постављених лица до 

почетка примене прописа којима се уређују права и дужности запослених у органима аутономне 
покрајине и јединице локалне самоуправе, руководилац органа може да одреди коефицијент у 
распону до краја платне групе у којој се налази почетни коефицијент звања у које је разврстано 
њихово радно место. 

Службеник из става 1. овог члана има право на увећање плате према правилима одређеним у 
члану 15. став 2. овог закона у односу на основну плату коју је имао као постављено лице. 

Положај постављених лица 



Члан 36. 
Ако постављена лица, која су наставила рад на радном месту које постаје положај до протека 

времена на које су постављени, руководилац органа распореди на извршилачко радно место због тога 
што нису постављена на положај после окончања јавног конкурса имају иста права као службеник 
коме је престао рад на положају због тога што је протекло време на које је постављен или због тога 
што је поднео оставку или због тога што је положај укинут. 

Привремено задржавање постојеће плате 

Члан 37. 
Службенику, односно намештенику чија би основна плата применом овог закона била мања од 

затечене плате на радном месту на које је био распоређен, односно чије послове обавља на дан 
почетка примене овог закона, утврђене у складу са законом којим се уређује систем плата у јавном 
сектору на дан почетка примене овог закона, задржава право на плату коју је имао до почетка 
примене овог закона док његова основна плата, применом одредаба овог закона не достигне плату 
коју је имао. 

Ако службеник, односно намештеник који је био у радном односу на дан почетка примене овог 
закона, буде премештен, односно распоређен на друго радно место, задржава затечену плату радног 
места на које је премештен, односно распоређен на дан почетка примене овог закона, све док његова 
основна плата применом одредаба овог закона не достигне затечену плату тог радног места. 

Привремени режим напредовања 

Члан 38. 
Напредовање службеника по основу остварених резултата рада у виши платни разред платне 

групе у коју је разврстано звање у којем се обављају послови његовог радног места, почеће да се 
примењује од 2020. године, на основу вредновања његовог рада у 2018. и 2019. години. 

Рок за доношење подзаконских аката и аката за извршење овог закона 

Члан 39. 
Акт из члана 10. став 2, члана 29. став 1. и члана 30. став 1. овог закона, Влада ће донети до 

почетка примене овог закона. 

Послодавци који права, обавезе и одговорности службеника и намештеника на дан ступања на 
снагу овог закона уређују Правилником о раду, дужни су да ускладе правилнике о раду са одредбама 
овог закона до почетка примене овог закона. 

Примена важећих колективних уговора 

Члан 40. 
Одредбе колективног уговора који је на снази на дан почетка примене овог закона, а које нису у 

супротности са овим законом и законом којим се уређује систем плата у јавном сектору, остају на 
снази до закључивања колективног уговора у складу са овим законом и законом којим се уређује 
систем плата у јавном сектору, односно до истека важења колективног уговора. 

Престанак примене и важења ранијих прописа 

Члан 41. 
Од дана почетка примене овог закона на службенике и намештенике престају да се примењују: 



1) Закон о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 34/01, 
62/06 – др. закон, 116/08 – др. закон, 92/11, 99/11 – др. закон, 10/13, 55/13 и 99/14); 

2) Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и 
запослених у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 44/08 – пречишћен текст и 2/12). 

Даном почетка примене овог закона престају да важе: 

1) члан 185. ст. 1. и 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе („Службени гласник РС”, број 21/16); 

2) Уредба о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места 
намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, 
број 88/16); 

3) члан 7. Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних 
места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник 
РС”, број 88/16). 

Ступање на снагу 

Члан 42. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике 

Србије”, а примењује се почев од 1. јануара 2019. године, изузев одредаба чл. 32, 34, 35. и 39. овог 
закона које се примењују од дана ступања на снагу овог закона и чл. 21. и 24. овог закона које се 
примењују од 1. јануара 2020. године. 

 

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

УКАЗ 

о проглашењу Закона о изменама и допунама  

Закона о систему плата запослених у јавном сектору 

Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона о систему плата запослених у јавном 
сектору, који је донела Народна скупштина Републике Србије, на Петој седници Другог редовног 
заседања, 14. децембра 2017. године. 

ПР број 88 

У Београду, 17. децембра 2017. године 

Председник Републике, 

Александар Вучић, с.р. 

ЗАКОН 

о изменама и допунама Закона о систему плата  

запослених у јавном сектору 

Члан 1. 
У Закону о систему плата запослених у јавном сектору („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 

108/16), у члану 6. став 2. брише се. 

Члан 2. 
У члану 7. став 2. речи: „а чије се плате” замењују се речима: „код којих се плате претежно”. 

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



„Изузетно од става 1. овог члана, основица за обрачун и исплату плата запослених у јавним 
службама из члана 1. став 3. тачка 7) овог закона, односно правним лицима из члана 1. став 3. тач. 6) 
и 9) овог закона, који нису директни или индиректни корисници буџета, односно корисници 
средстава организација обавезног социјалног осигурања у складу са законом којим се уређује 
буџетски систем, утврђује се општим актом јавне службе, односно правног лица у складу са масом 
средстава опредељеном за обрачун и исплату плата у оквиру финасијских планова тих правних лица. 

Основица из става 5. овог члана не може бити већа од основице из става 1. овог члана утврђене 
за одговарајућу буџетску годину.”. 

Члан 3. 
У члану 10. став 6. после речи: „у складу са чланом 7. став 1. овог закона” додају се запета и 

речи: „осим за радна места која су актом о унутрашњем уређењу и систематизацији означена 
степеном тајности”. 

Став 7. мења се и гласи: 

„Општи каталог садржи и попис радних места за запослене намештенике из члана 1. став 3. тач. 
1) и 4) овог закона и запослене из члана 1. став 3. тач. 6)–9) овог закона, њихове опште/типичне 
описе и захтеве за њихово обављање, као и платне групе и платне разреде у које су сврстана та радна 
места у складу са законом. Општи каталог, у делу који се односи на радна места намештеника и 
радна места запослених код правних лица из члана 1. став 3. тач. 6)–9) овог закона која су директни и 
индиректни корисници буџета у складу са прописима о буџетском систему, сачињава се на основу 
акта Владе којим се утврђују та радна места, описи тих радних места и захтеви за њихово обављање. 
Општи каталог, у делу који се односи на радна места запослених код правних лица из члана 1. став 3. 
тач. 6)–9) овог закона која нису директни и индиректни корисници буџета у складу са прописима о 
буџетском систему, сачињава се на основу радних места садржаних у акту о систематизацији тих 
правних лица и других података потребних за објављивање Општег каталога које министарству 
достављају та правна лица ради објављивања.”. 

Члан 4. 
Члан 15. мења се и гласи: 

„Члан 15. 
Распони коефицијената платних група и платних разреда су следећи: 

 

Члан 5. 
У члану 39. став 2. број: „2018” замењује се бројем: „2019”. 

У ставу 3. број: „2018” замењује се бројем: „2019”. 

Члан 6. 
У члану 40. број: „2018” замењује се бројем: „2019”. 



Члан 7. 
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 измени Закона о уређењу судова 

Проглашава се Закон о измени Закона о уређењу судова, који је донела Народна скупштина 
Републике Србије, на Петој седници Другог редовног заседања, 14. децембра 2017. године. 

ПР број 89 

У Београду, 17. децембра 2017. године 

Председник Републике, 

Александар Вучић, с.р. 

ЗАКОН 

о измени Закона о уређењу судова 

Члан 1. 
У Закону o уређењу судова („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11 – др. 

закон, 78/11 – др. закон, 101/11, 101/13, 40/15 – др. закон, 106/15, 13/16 и 108/16), у Закону о измени 
Закона о уређењу судова („Службени гласник РС”, број 108/16), у члану 1. речи: „1. јануара 2018.” 
замењују се речима: „1. јануара 2019.”. 

Члан 2. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике 

Србиje”. 
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