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На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, 

до но сим

У К АЗ

о про гла ше њу Закона о из ме на ма и до пу на ма  
За ко на о ра ду

Про гла ша ва се Закон о из ме на ма и до пу на ма За ко на о ра ду, 
ко ји је до не ла На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је на седници 
Шестог ванредног заседања у 2014. години, 18. јула 2014. године.

ПР број 44
У Бе о гра ду, 21. јула 2014. го ди не

Пред сед ник Ре пу бли ке,
Томислав Николић, с.р.

З А  КО Н

о из ме на ма и до пу на ма За ко на о ра ду

Члан 1.
У За ко ну о ра ду („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 24/05, 61/05, 

54/09 и 32/13), у чла ну 2. до да је се но ви став 3. ко ји гла си:
„Од ред бе овог за ко на при ме њу ју се и на за по сле не код по-

сло да ва ца у обла сти са о бра ћа ја, ако по себ ним про пи сом ни је 
друк чи је од ре ђе но.”

До са да шњи став 3. по ста је став 4.

Члан 2.
У чла ну 3. став 3. реч: „во љи” за ме њу је се реч ју: „ве ри”.
По сле ста ва 3. до да ју се но ви ст. 4. и 5. ко ји гла се:
„У слу ча ју из ста ва 2. тач ка 3) овог чла на, по сло да вац је ду-

жан да пра вил ник о ра ду до ста ви ре пре зен та тив ном син ди ка ту у 
ро ку од се дам да на од да на ње го вог сту па ња на сна гу.

По сло да вац ко ји не при хва ти ини ци ја ти ву ре пре зен та тив ног 
син ди ка та за при сту па ње пре го во ри ма за за кљу че ње ко лек тив ног 
уго во ра, не мо же пра вил ни ком о ра ду да уре ди пра ва и оба ве зе из 
рад ног од но са.”

До са да шњи став 4. ко ји по ста је став 6. ме ња се и гла си:
„Пра вил ник о ра ду до но си над ле жни ор ган код по сло дав ца, 

утвр ђен за ко ном, од но сно осни вач ким или дру гим оп штим ак том 
по сло дав ца, а код по сло дав ца ко ји не ма свој ство прав ног ли ца до-
но си овла шће но ли це у скла ду са за ко ном.”

По сле ста ва 6. до да је се став 7. ко ји гла си:
„Пра вил ник о ра ду јав ног пред у зе ћа и дру штва ка пи та ла чи ји 

је осни вач Ре пу бли ка, ауто ном на по кра ји на или је ди ни ца ло кал не 
са мо у пра ве (у да љем тек сту: јав но пред у зе ће) и дру штва ка пи та-
ла чи ји је осни вач јав но пред у зе ће, до но си се уз прет ход ну са гла-
сност осни ва ча.”

До са да шњи став 5. по ста је став 8.

Члан 3.
У чла ну 12. став 1. ре чи: „за шти ту жи во та и здра вља на ра ду” 

за ме њу ју се ре чи ма: „здра вље на ра ду”, по сле ре чи „ин те гри те та” 
до да ју се за пе та и ре чи: „до сто јан ство лич но сти”, а по сле ре чи: „оп-
штим ак том” до да ју се за пе та и ре чи: „од но сно уго во ром о ра ду”.

У ста ву 4. ре чи: „за по сле ни ин ва лид” за ме њу ју се ре чи ма: 
„за по сле на осо ба са ин ва ли ди те том”, а на кра ју ста ва до да ју се за-
пе та и ре чи: „у скла ду са за ко ном”.

Члан 4.
У чла ну 22. став 2. ре чи: „ин ва лид них ли ца” за ме њу ју се ре-

чи ма: „осо ба са ин ва ли ди те том”.

Члан 5.
У чла ну 23. по сле ре чи: „ште те” до да ју се ре чи: „од по сло-

дав ца”.

До да је се став 2. ко ји гла си:
„Ако је у то ку по ступ ка ту жи лац учи нио ве ро ват ним да је из-

вр ше на дис кри ми на ци ја у сми слу овог за ко на, те рет до ка зи ва ња 
да ни је би ло по на ша ња ко је пред ста вља дис кри ми на ци ју је на ту-
же ном.”

Члан 6.
У чла ну 24. ст. 2. и 3. ме ња ју се и гла се:
„Пра вил ни ком се утвр ђу ју ор га ни за ци о ни де ло ви код по-

сло дав ца, на зив и опис по сло ва, вр ста и сте пен зах те ва не струч не 
спре ме, од но сно обра зо ва ња и дру ги по себ ни усло ви за рад на тим 
по сло ви ма, а мо же да се утвр ди и број из вр ши ла ца. 

За рад на од ре ђе ним по сло ви ма, из у зет но, мо гу да се утвр де 
нај ви ше два уза стоп на сте пе на струч не спре ме, од но сно обра зо ва-
ња у скла ду са за ко ном.” 

По сле ста ва 3. до да је се но ви став 4. ко ји гла си:
„Пра вил ник до но си над ле жни ор ган код по сло дав ца, од но-

сно ли це утвр ђе но за ко ном или оп штим ак том по сло дав ца.” 
У до са да шњем ста ву 4. ко ји по ста је став 5. реч: „пет” за ме-

њу је се бро јем: „10”.

Члан 7.
У чла ну 28. ре чи: „Ин ва лид на ли ца за сни ва ју” за ме њу ју се 

ре чи ма: „Осо ба са ин ва ли ди те том за сни ва”.

Члан 8.
У чла ну 30. ст. 3. и 4. ме ња ју се и гла се:
„Уго вор о ра ду сма тра се за кљу че ним кад га пот пи шу за по-

сле ни и по сло да вац.
Уго вор о ра ду за кљу чу је се у нај ма ње три при мер ка од ко јих 

се је дан оба ве зно пре да је за по сле ном, а два за др жа ва по сло да вац.”
По сле ста ва 4. до да је се став 5. ко ји гла си:
„Уго вор о ра ду у име и за ра чун по сло дав ца за кљу чу је над-

ле жни ор ган код по сло дав ца, од но сно ли це утвр ђе но за ко ном или 
оп штим ак том по сло дав ца или ли це ко је они овла сте.”

Члан 9.
Члан 33. ме ња се и гла си:

„Члан 33.
Уго вор о ра ду са др жи:
1) на зив и се ди ште по сло дав ца;
2) лич но име за по сле ног, ме сто пре би ва ли шта, од но сно бо ра-

ви шта за по сле ног;
3) вр сту и сте пен струч не спре ме, од но сно обра зо ва ња за по-

сле ног, ко ји су услов за оба вља ње по сло ва за ко је се за кљу чу је уго-
вор о ра ду;

4) на зив и опис по сло ва ко је за по сле ни тре ба да оба вља;
5) ме сто ра да;
6) вр сту рад ног од но са (на нео д ре ђе но или од ре ђе но вре ме);
7) тра ја ње уго во ра о ра ду на од ре ђе но вре ме и основ за за-

сни ва ње рад ног од но са на од ре ђе но вре ме; 
8) дан по чет ка ра да;
9) рад но вре ме (пу но, не пу но или скра ће но); 
10) нов ча ни из нос основ не за ра де на дан за кљу че ња уго во ра 

о ра ду;
11) еле мен те за утвр ђи ва ње основ не за ра де, рад ног учин ка, 

на кна де за ра де, уве ћа не за ра де и дру га при ма ња за по сле ног;
12) ро ко ве за ис пла ту за ра де и дру гих при ма ња на ко ја за по-

сле ни има пра во;
13) тра ја ње днев ног и не дељ ног рад ног вре ме на.
Уго вор о ра ду не мо ра да са др жи еле мен те из ста ва 1. тач. 

11 –13) овог чла на ако су они утвр ђе ни за ко ном, ко лек тив ним уго-
во ром, пра вил ни ком о ра ду или дру гим ак том по сло дав ца у скла ду 
са за ко ном, у ком слу ча ју у уго во ру мо ра да се на зна чи акт ко јим 
су та пра ва утвр ђе на у мо мен ту за кљу че ња уго во ра о ра ду.

На пра ва и оба ве зе ко ја ни су утвр ђе на уго во ром о ра ду при-
ме њу ју се од го ва ра ју ће од ред бе за ко на и оп штег ак та.”

НАРОДНА СКУПШТИНА
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Члан 10.
Члан 35. ме ња се и гла си:

„Члан 35.
По сло да вац је ду жан да уго вор о ра ду, од но сно дру ги уго вор 

у скла ду са овим за ко ном или њи хо ву ко пи ју др жи у се ди шту или 
дру гој по слов ној про сто ри ји по сло дав ца или на дру гом ме сту, у за-
ви сно сти од то га где за по сле ни или рад но ан га жо ва но ли це ра ди.”

Члан 11.
У чла ну 36. став 1. ме ња се и гла си:
„Уго во ром о ра ду мо же да се уго во ри проб ни рад за оба вља-

ње јед ног или ви ше по ве за них, од но сно срод них по сло ва утвр ђе-
них уго во ром о ра ду.”

Став 3. ме ња се и гла си:
„Пре ис те ка вре ме на за ко ји је уго во рен проб ни рад, по сло-

да вац или за по сле ни мо же да от ка же уго вор о ра ду са от ка зним 
ро ком ко ји не мо же би ти кра ћи од пет рад них да на. По сло да вац је 
ду жан да обра зло жи от каз уго во ра о ра ду.”

Члан 12.
Члан 37. ме ња се и гла си:

„Члан 37.
Уго вор о ра ду мо же да се за кљу чи на од ре ђе но вре ме, за за-

сни ва ње рад ног од но са чи је је тра ја ње уна пред од ре ђе но објек тив-
ним раз ло зи ма ко ји су оправ да ни ро ком или из вр ше њем од ре ђе ног 
по сла или на сту па њем од ре ђе ног до га ђа ја, за вре ме тра ја ња тих 
по тре ба.

По сло да вац мо же за кљу чи ти је дан или ви ше уго во ра о ра ду 
из ста ва 1. овог чла на на осно ву ко јих се рад ни од нос са истим за-
по сле ним за сни ва за пе ри од ко ји са пре ки ди ма или без пре ки да не 
мо же би ти ду жи од 24 ме се ца.

Пре кид кра ћи од 30 да на не сма тра се пре ки дом пе ри о да из 
ста ва 2. овог чла на.

Из у зет но од ста ва 2. овог чла на, уго вор о ра ду на од ре ђе но 
вре ме мо же да се за кљу чи:

1) ако је то по треб но због за ме не при вре ме но од сут ног за по-
сле ног, до ње го вог по врат ка;

2) за рад на про јек ту чи је је вре ме уна пред од ре ђе но, нај ду же 
до за вр шет ка про јек та;

3) са стра ним др жа вља ни ном, на осно ву до зво ле за рад у скла-
ду са за ко ном, нај ду же до ис те ка ро ка на ко ји је из да та до зво ла;

4) за рад на по сло ви ма код но во о сно ва ног по сло дав ца чи ји упис 
у ре ги стар код над ле жног ор га на у мо мен ту за кљу че ња уго во ра о ра-
ду ни је ста ри ји од јед не го ди не, на вре ме чи је укуп но тра ја ње ни је 
ду же од 36 ме се ци;

5) са не за по сле ним ко ме до ис пу ње ња јед ног од усло ва за оства-
ри ва ње пра ва на ста ро сну пен зи ју не до ста је до пет го ди на, нај ду же 
до ис пу ње ња усло ва, у скла ду са про пи си ма о пен зиј ском и ин ва лид-
ском оси гу ра њу.

По сло да вац мо же са истим за по сле ним да за кљу чи но ви уго-
вор о ра ду на од ре ђе но вре ме по ис те ку ро ка из ста ва 4. тач. 1 –3) 
овог чла на по истом, од но сно дру гом прав ном осно ву, у скла ду са 
овим чла ном. 

Ако је уго вор о ра ду на од ре ђе но вре ме за кљу чен су прот но 
од ред ба ма овог за ко на или ако за по сле ни оста не да ра ди код по-
сло дав ца нај ма ње пет рад них да на по ис те ку вре ме на за ко је је 
уго вор за кљу чен, сма тра се да је рад ни од нос за сно ван на нео д ре-
ђе но вре ме.”

Члан 13.
У чла ну 38. став 1. ре чи: „за ко је су про пи са ни по себ ни усло-

ви ра да” за ме њу ју се ре чи ма: „са по ве ћа ним ри зи ком, утвр ђе ним у 
скла ду са за ко ном”.

У ста ву 2. на кра ју ста ва до да ју се за пе та и ре чи: „у скла ду 
са за ко ном”.

Члан 14.
Члан 40. ме ња се и гла си:

„Члан 40.
За по сле ни ко ји ра ди са не пу ним рад ним вре ме ном има 

пра во на за ра ду, дру га при ма ња и дру га пра ва из рад ног од но са 

сра змер но вре ме ну про ве де ном на ра ду, осим ако за по је ди на пра-
ва за ко ном, оп штим ак том и уго во ром о ра ду ни је друк чи је од ре-
ђе но.

По сло да вац је ду жан да за по сле ном ко ји ра ди са не пу ним 
рад ним вре ме ном обез бе ди исте усло ве ра да као и за по сле ном са 
пу ним рад ним вре ме ном ко ји ра ди на истим или слич ним по сло-
ви ма.

По сло да вац је ду жан да бла го вре ме но оба ве сти за по сле не о 
до ступ но сти по сло ва са пу ним и не пу ним рад ним вре ме ном, на 
на чин и у ро ко ви ма утвр ђе ним оп штим ак том.

По сло да вац је ду жан да раз мо три зах тев за по сле ног са не пу-
ним рад ним вре ме ном за пре ла зак на пу но рад но вре ме, као и за-
по сле ног са пу ним рад ним вре ме ном за пре ла зак на не пу но рад но 
вре ме. 

Ко лек тив ним уго во ром уре ђу је се са рад ња и ин фор ми са ње 
син ди ка та о по сло ви ма са не пу ним рад ним вре ме ном.”

Члан 15.
Члан 42. ме ња се и гла си:

„Члан 42.
Рад ни од нос мо же да се за сну је за оба вља ње по сло ва ван 

про сто ри ја по сло дав ца.
Рад ни од нос за оба вља ње по сло ва ван про сто ри ја по сло дав-

ца об у хва та рад на да љи ну и рад од ку ће.
Уго вор о ра ду ко ји се за кљу чу је у сми слу ста ва 1. овог чла на, 

по ред од ре да ба из чла на 33. овог за ко на, са др жи и: 
1) тра ја ње рад ног вре ме на пре ма нор ма ти ви ма ра да; 
2) на чин вр ше ња над зо ра над ра дом и ква ли те том оба вља ња 

по сло ва за по сле ног;
3) сред ства за рад за оба вља ње по сло ва ко је је по сло да вац ду-

жан да на ба ви, ин ста ли ра и одр жа ва;
4) ко ри шће ње и упо тре бу сред ста ва за рад за по сле ног и на-

кна ду тро шко ва за њи хо ву упо тре бу;
5) на кна ду дру гих тро шко ва ра да и на чин њи хо вог утвр ђи-

ва ња;
6) дру га пра ва и оба ве зе.
Основ на за ра да за по сле ног из ста ва 1. овог чла на не мо же 

би ти утвр ђе на у ма њем из но су од основ не за ра де за по сле ног ко ји 
ра ди на истим по сло ви ма у про сто ри ја ма по сло дав ца.

Од ред бе овог за ко на о рас по ре ду рад ног вре ме на, пре ко вре-
ме ном ра ду, пре ра спо де ли рад ног вре ме на, ноћ ном ра ду, од мо ри-
ма и од су стви ма при ме њу ју се и на уго вор о ра ду из ста ва 1. овог 
чла на, ако друк чи је ни је од ре ђе но оп штим ак том или уго во ром о 
ра ду.

Ко ли чи на и ро ко ви за из вр ше ње по сло ва ко ји се оба вља ју по 
осно ву уго во ра из ста ва 1. овог чла на не мо гу се од ре ди ти на на-
чин ко јим се за по сле ном оне мо гу ћа ва да ко ри сти пра ва на од мор у 
то ку днев ног ра да, днев ни, не дељ ни и го ди шњи од мор, у скла ду са 
за ко ном и оп штим ак том.”

Члан 16.
Члан 43. бри ше се.

Члан 17.
У чла ну 45. по сле ста ва 6. до да је се став 7. ко ји гла си:
„Уго вор из ста ва 1. овог чла на не мо же да се за кљу чи са су-

пру жни ком, усво ји о цем или усво је ни ком, крв ним срод ни ком у 
пра вој ли ни ји без об зи ра на сте пен срод ства и у по боч ној ли ни ји 
до дру гог сте пе на срод ства и са та збин ским срод ни ком до дру гог 
сте пе на срод ства.”

Члан 18.
Члан 46. бри ше се.

Члан 19.
У чла ну 48. став 1. по сле ре чи: „ди рек тор” до да ју се за пе та 

и ре чи: „од но сно дру ги за кон ски за ступ ник по сло дав ца (у да љем 
тек сту: ди рек тор)”.

У ста ву 5. ре чи: „ко ја има ка рак тер за ра де” бри шу се.
Став 6. ме ња се и гла си:
„Уго вор из ст. 2. и 4. овог чла на са ди рек то ром за кљу чу је у 

име по сло дав ца над ле жни ор ган утвр ђен за ко ном или оп штим ак-
том по сло дав ца.”
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Члан 20.

На зив одељ ка 1. из над чла на 50. и члан 50. ме ња ју се и гла се:

„1. По јам рад ног вре ме на

Члан 50.
Рад но вре ме је вре мен ски пе ри од у ко ме је за по сле ни ду жан, 

од но сно рас по ло жив да оба вља по сло ве пре ма на ло зи ма по сло-
дав ца, на ме сту где се по сло ви оба вља ју, у скла ду са за ко ном.

За по сле ни и по сло да вац мо гу се спо ра зу ме ти да је дан пе ри-
од рад ног вре ме на у окви ру уго во ре ног рад ног вре ме на за по сле ни 
по сло ве оба вља од ку ће.

Рад ним вре ме ном не сма тра се вре ме у ко ме је за по сле ни 
при пра ван да се ода зо ве на по зив по сло дав ца да оба вља по сло ве 
ако се ука же та ква по тре ба, при че му се за по сле ни не на ла зи на 
ме сту где се ње го ви по сло ви оба вља ју, у скла ду са за ко ном.

Вре ме при прав но сти и ви си на на кна де за исту уре ђу је се за-
ко ном, оп штим ак том или уго во ром о ра ду.

Вре ме ко је за по сле ни у то ку при прав но сти про ве де у оба вља-
њу по сло ва по по зи ву по сло дав ца сма тра се рад ним вре ме ном.”

Члан 21.
На зив одељ ка 2. из над чла на 51. и члан 51. ме ња ју се и гла се:

„2. Пу но и не пу но рад но вре ме

Члан 51.
Пу но рад но вре ме из но си 40 ча со ва не дељ но, ако овим за ко-

ном ни је друк чи је од ре ђе но.
Оп штим ак том мо же да се утвр ди да пу но рад но вре ме бу де 

кра ће од 40 ча со ва не дељ но, али не кра ће од 36 ча со ва не дељ но.
За по сле ни из ста ва 2. овог чла на оства ру је сва пра ва из рад-

ног од но са као да ра ди са пу ним рад ним вре ме ном.
Не пу но рад но вре ме, у сми слу овог за ко на, је сте рад но вре ме 

кра ће од пу ног рад ног вре ме на.”

Члан 22.
У чла ну 53. став 2. за пе та се за ме њу је тач ком, а ре чи до кра ја 

ста ва бри шу се.
По сле ста ва 2. до да ју се ст. 3. и 4. ко ји гла се:
„За по сле ни не мо же да ра ди ду же од 12 ча со ва днев но укљу-

чу ју ћи и пре ко вре ме ни рад.
За по сле ном ко ји ра ди на по сло ви ма на ко ји ма је уве де но 

скра ће но рад но вре ме у скла ду са чла ном 52. овог за ко на не мо же 
да се од ре ди пре ко вре ме ни рад на тим по сло ви ма, ако за ко ном ни-
је друк чи је од ре ђе но.”

Члан 23.
У чла ну 55. став 1. по сле ре чи: „тра је” до да ју се за пе та и ре-

чи: „по пра ви лу,”.
По сле ста ва 3. до да ју се ст. 4. и 5. ко ји гла се:
„По сло да вац код ко га се рад оба вља у сме на ма, но ћу или кад 

при ро да по сла и ор га ни за ци ја ра да то зах те ва  – рад ну не де љу и 
рас по ред рад ног вре ме на мо же да ор га ни зу је на дру ги на чин.

Ако при ро да по сла и ор га ни за ци ја ра да до зво ља ва, по че так и 
за вр ше так рад ног вре ме на мо же се утвр ди ти, од но сно уго во ри ти у 
од ре ђе ном вре мен ском ин тер ва лу (кли зно рад но вре ме).”

Члан 24.
Члан 56. ме ња се и гла си:

„Члан 56.
По сло да вац је ду жан да оба ве сти за по сле не о рас по ре ду и 

про ме ни рас по ре да рад ног вре ме на нај ма ње пет да на уна пред, 
осим у слу ча ју уво ђе ња пре ко вре ме ног ра да.

Из у зет но по сло да вац мо же да оба ве сти за по сле не о рас по-
ре ду и про ме ни рас по ре да рад ног вре ме на у кра ћем ро ку од пет 
да на, али не кра ћем од 48 ча со ва уна пред у слу ча ју по тре бе по сла 
услед на сту па ња не пред ви ђе них окол но сти.

Код по сло дав ца код ко га је рад ор га ни зо ван у сме на ма или то 
зах те ва ор га ни за ци ја ра да, пу но или не пу но рад но вре ме за по сле-
ног не мо ра би ти рас по ре ђе но јед на ко по рад ним не де ља ма, већ се 
утвр ђу је као про сеч но не дељ но рад но вре ме на ме сеч ном ни воу.

У слу ча ју из ста ва 3. овог чла на, за по сле ни мо же да ра ди нај-
ду же 12 ча со ва днев но, од но сно 48 ча со ва не дељ но укљу чу ју ћи и 
пре ко вре ме ни рад.”

Члан 25.
У чла ну 57. став 2. реч: „пу ног” за ме њу је се реч ју: „уго во ре-

ног”, а по сле ре чи: „вре ме на” до да је се реч: „за по сле ног”.
По сле ста ва 2. до да ју се но ви ст. 3. и 4. ко ји гла се:
„Ко лек тив ним уго во ром мо же да се утвр ди да се пре ра спо-

де ла рад ног вре ме на не ве зу је за ка лен дар ску го ди ну, од но сно да 
мо же тра ја ти и ду же од шест ме се ци, а нај ду же де вет ме се ци.

За по сле ном ко ји се са гла сио да у пре ра спо де ли рад ног вре-
ме на ра ди у про се ку ду же од вре ме на утвр ђе ног у ст. 2. и 3. овог 
чла на ча со ви ра да ду жи од про сеч ног рад ног вре ме на об ра чу на ва-
ју се и ис пла ћу ју као пре ко вре ме ни рад.”

До са да шњи став 3. по ста је став 5.

Члан 26.
Члан 59. бри ше се.

Члан 27.
Члан 61. ме ња се и гла си:

„Члан 61.
За по сле ни ко ме је рад ни од нос пре стао пре ис те ка вре ме на 

за ко је се вр ши пре ра спо де ла рад ног вре ме на има пра во да му се 
ча со ви ра да ду жи од уго во ре ног рад ног вре ме на оства ре ни у пре-
ра спо де ли рад ног вре ме на пре ра чу на ју у ње го во рад но вре ме и да 
га по сло да вац од ја ви са оба ве зног со ци јал ног оси гу ра ња по ис те-
ку тог вре ме на или да му те ча со ве ра да об ра чу на и ис пла ти као 
ча со ве пре ко вре ме ног ра да.”

Члан 28.
У чла ну 63. до да ју се но ви ст. 1. и 2. ко ји гла се:
„Рад у сме на ма је ор га ни за ци ја ра да код по сло дав ца пре ма 

ко јој се за по сле ни на истим по сло ви ма сме њу ју пре ма утвр ђе ном 
рас по ре ду, при че му из ме на сме на мо же да бу де кон ти ну и ра на или 
са пре ки ди ма то ком од ре ђе ног пе ри о да да на или не де ља.

За по сле ни ко ји ра ди у сме на ма је за по сле ни ко ји код по сло-
дав ца код ко га је рад ор га ни зо ван у сме на ма у то ку ме се ца по сао 
оба вља у раз ли чи тим сме на ма нај ма ње тре ћи ну свог рад ног вре-
ме на.”

У до са да шњем ста ву 1. ко ји по ста је став 3. по сле ре чи: „сме-
на ма” до да ју се ре чи: „ко је укљу чу ју ноћ ни рад”.

До са да шњи став 2. по ста је став 4.

Члан 29.
У чла ну 64. став 1. ре чи: „пу но рад но вре ме” за ме њу ју се ре-

чи ма: „нај ма ње шест ча со ва днев но”.
У ста ву 3. ре чи: „пу ног рад ног вре ме на, а нај ма ње” бри шу се. 

Члан 30.
У чла ну 66. ре чи: „из ме ђу два уза стоп на рад на да на” бри шу 

се, а по сле ре чи: „не пре кид но” до да ју се ре чи: „у окви ру 24 ча са”.
До да је се став 2. ко ји гла си:
„За по сле ни ко ји ра ди у сми слу чла на 57. овог за ко на има 

пра во на од мор у окви ру 24 ча са у не пре кид ном тра ја њу од нај ма-
ње 11 ча со ва.”

Члан 31.
У чла ну 67. став 1. на кра ју ста ва бри ше се тач ка и до да ју 

ре чи: „ко јем се до да је вре ме од мо ра из чла на 66. овог за ко на, ако 
за ко ном ни је друк чи је од ре ђе но.”

До да је се но ви став 4. ко ји гла си:
„Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, за по сле ни ко ји због оба-

вља ња по сла у раз ли чи тим сме на ма или у пре ра спо де ли рад ног 
вре ме на не мо же да ко ри сти од мор у тра ја њу утвр ђе ном у ста ву 1. 
овог чла на, има пра во на не дељ ни од мор у тра ја њу од нај ма ње 24 
ча са не пре кид но.”

До са да шњи став 4. по ста је став 5.

Члан 32.
У чла ну 68. став 2. ме ња се и гла си: 
„За по сле ни сти че пра во на ко ри шће ње го ди шњег од мо ра у 

ка лен дар ској го ди ни по сле ме сец да на не пре кид ног ра да од да на 
за сни ва ња рад ног од но са код по сло дав ца.” 

У ста ву 4. на кра ју ста ва до да ју се ре чи: „или за ме ни ти нов-
ча ном на кна дом, осим у слу ча ју пре стан ка рад ног од но са у скла ду 
са овим за ко ном.”
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Члан 33.
На зив под о дељ ка 3) из над чла на 71. и члан 71. бри шу се.

Члан 34.
Члан 72. ме ња се и гла си:

„Члан 72.
За по сле ни има пра во на два на е сти ну го ди шњег од мо ра из 

чла на 69. овог за ко на (сра змер ни део) за сва ки ме сец да на ра да у 
ка лен дар ској го ди ни у ко јој је за сно вао рад ни од нос или у ко јој му 
пре ста је рад ни од нос.”

Члан 35.
Члан 73. ме ња се и гла си:

„Члан 73.
Го ди шњи од мор ко ри сти се јед но крат но или у два или ви ше 

де ло ва, у скла ду са овим за ко ном.
Ако за по сле ни ко ри сти го ди шњи од мор у де ло ви ма, пр ви део 

ко ри сти у тра ја њу од нај ма ње две рад не не де ље не пре кид но у то-
ку ка лен дар ске го ди не, а оста так нај ка сни је до 30. ју на на ред не 
го ди не.

За по сле ни има пра во да го ди шњи од мор ко ри сти у два де ла, 
осим ако се са по сло дав цем спо ра зу ме да го ди шњи од мор ко ри сти 
у ви ше де ло ва.

За по сле ни ко ји ни је у це ли ни или де ли мич но ис ко ри стио го-
ди шњи од мор у ка лен дар ској го ди ни због од сут но сти са ра да ра ди 
ко ри шће ња по ро диљ ског од су ства, од су ства са ра да ра ди не ге де-
те та и по себ не не ге де те та  – има пра во да тај од мор ис ко ри сти до 
30. ју на на ред не го ди не.”

Члан 36.
На зив под о дељ ка 6) из над чла на 74. и члан 74. бри шу се.

Члан 37.
У чла ну 75. став 3. ме ња се и гла си:
„Из у зет но, ако се го ди шњи од мор ко ри сти на зах тев за по сле-

ног, ре ше ње о ко ри шће њу го ди шњег од мо ра по сло да вац мо же до-
ста ви ти и не по сред но пре ко ри шће ња го ди шњег од мо ра.”

По сле ста ва 4. до да ју се ст. 5. и 6. ко ји гла се:
„У слу ча ју ко ри шће ња ко лек тив ног го ди шњег од мо ра код 

по сло дав ца или у ор га ни за ци о ном де лу по сло дав ца, по сло да вац 
мо же да до не се ре ше ње о го ди шњем од мо ру у ко ме на во ди за по-
сле не и ор га ни за ци о не де ло ве у ко ји ма ра де и да исто ис так не на 
огла сној та бли, нај ма ње 15 да на пре да на од ре ђе ног за ко ри шће ње 
го ди шњег од мо ра, чи ме се сма тра да је ре ше ње уру че но за по сле-
ни ма.

Ре ше ње о ко ри шће њу го ди шњег од мо ра по сло да вац мо же до-
ста ви ти за по сле ном у елек трон ској фор ми, а на зах тев за по сле ног 
по сло да вац је ду жан да то ре ше ње до ста ви и у пи са ној фор ми.”

Члан 38.
На зив под о дељ ка 8) из над чла на 76. и члан 76. ме ња ју се и 

гла се:

„8) На кна да ште те за не ис ко ри шће ни го ди шњи од мор

Члан 76.
У слу ча ју пре стан ка рад ног од но са, по сло да вац је ду жан да 

за по сле ном ко ји ни је ис ко ри стио го ди шњи од мор у це ли ни или де-
ли мич но, ис пла ти нов ча ну на кна ду уме сто ко ри шће ња го ди шњег 
од мо ра, у ви си ни про сеч не за ра де у прет ход них 12 ме се ци, сра-
змер но бро ју да на не ис ко ри шће ног го ди шњег од мо ра.

На кна да из ста ва 1. овог чла на има ка рак тер на кна де ште те.”

Члан 39.
У чла ну 77. став 1. реч: „се дам” за ме њу је се реч ју: „пет”.
У ста ву 3. тач ка 2) по сле ре чи: „два” до да је се реч: „уза стоп на”. 
У ста ву 4. по сле ре чи: „усво је ник” за пе та се бри ше, а ре чи до 

кра ја ста ва за ме њу ју се ре чи ма: „и ста ра тељ”.
По сле ста ва 4. до да је се но ви став 5. ко ји гла си:
„По сло да вац мо же да одо бри за по сле ном од су ство из ст. 1. и 

3. овог чла на за срод ни ке ко ји ни су на ве де ни у ста ву 4. овог чла на 
и за дру га ли ца ко ја жи ве у за јед нич ком по ро дич ном до ма ћин ству 
са за по сле ним, у тра ја њу утвр ђе ном ре ше њем по сло дав ца.”

У до са да шњем ста ву 5. ко ји по ста је став 6. ре чи: „пет рад них 
да на,” за ме њу ју се ре чи ма: „тра ја ња утвр ђе ног”, а на кра ју ста ва 
до да ју се за пе та и ре чи: „од но сно ши ри круг ли ца из ста ва 4. овог 
чла на”.

Члан 40.
У чла ну 89. реч: „же на” бри ше се, а по сле ре чи: „труд но ће” 

до да ју се ре чи: „и за по сле на ко ја до ји де те”.
До да је се став 2. ко ји гла си:
„По сло да вац је ду жан да за по сле ној из ста ва 1. овог чла на 

обез бе ди оба вља ње дру гих од го ва ра ју ћих по сло ва, а ако та квих 
по сло ва не ма, да је упу ти на пла ће но од су ство.”

Члан 41.
У чла ну 90. реч: „же на” и ре чи: „пр ве 32 не де ље” бри шу се, 

а по сле ре чи: „труд но ће” до да ју се ре чи: „и за по сле на ко ја до ји 
де те”.

Став 2. ме ња се и гла си:
„За по сле на за вре ме труд но ће има пра во на пла ће но од су ство 

са ра да у то ку да на ра ди оба вља ња здрав стве них пре гле да у ве зи 
са труд но ћом, од ре ђе них од стра не иза бра ног ле ка ра у скла ду са 
за ко ном, о че му је ду жна да бла го вре ме но оба ве сти по сло дав ца.”

Члан 42.
У чла ну 98. ст. 1. и 2. реч: „скра ће ним” за ме њу је се реч ју: 

„не пу ним”.

Члан 43.
На зив одељ ка 7. из над чла на 101. и члан 101. ме ња ју се и гла се:

„7. За шти та осо ба са ин ва ли ди те том и за по сле ног  
са здрав стве ним смет ња ма

Члан 101.
„За по сле ном  – осо би са ин ва ли ди те том и за по сле ном из чла-

на 81. став 2. овог за ко на по сло да вац је ду жан да обез бе ди оба вља-
ње по сло ва пре ма рад ној спо соб но сти, у скла ду са за ко ном.”

Члан 44.
У чла ну 102. до да је се став 2. ко ји гла си:
„Ако по сло да вац не мо же за по сле ном да обез бе ди од го ва ра-

ју ћи по сао у сми слу чла на 101. овог за ко на, за по сле ни се сма тра 
ви шком у сми слу чла на 179. став 5. тач ка 1) овог за ко на.”

Члан 45.
У чла ну 104. став 3. ме ња се и гла си:
„Под ра дом јед на ке вред но сти под ра зу ме ва се рад за ко ји се 

зах те ва исти сте пен струч не спре ме, од но сно обра зо ва ња, зна ња и 
спо соб но сти, у ко ме је оства рен јед нак рад ни до при нос уз јед на ку 
од го вор ност.”

Члан 46.
У чла ну 105. став 3. ре чи: „на кна да тро шко ва за по сле ног у 

ве зи са ра дом из чла на 118. тач. 1) –4) и дру гих при ма ња из чла на 
119. и чла на 120. тач ка 1) овог за ко на” за ме њу ју се ре чи ма: „при-
ма ња из чла на 14, чла на 42. став 3. тач. 4) и 5), чла на 118. тач. 1 –4), 
чла на 119, чла на 120. тач ка 1) и чла на 158. овог за ко на”.

Члан 47.
У чла ну 108. став 1. тач ка 2) ре чи: „и рад у сме на ма” бри шу се.
У тач ки 4) по сле ре чи: „од но су” до да ју се ре чи: „код по сло-

дав ца (у да љем тек сту: ми ну ли рад)  – нај ма ње”.
До да је се но ви став 2. ко ји гла си:
„При об ра чу ну ми ну лог ра да ра чу на се и вре ме про ве де но у 

рад ном од но су код по сло дав ца прет ход ни ка из чла на 147. овог за ко-
на, као и код по ве за них ли ца са по сло дав цем у скла ду са за ко ном.”

До са да шњи став 2. по ста је став 3.
На кра ју до са да шњег ста ва 3. ко ји по ста је став 4. тач ка се за-

ме њу је за пе том и до да ју ре чи: „као што је уве ћа ње за ра де по осно-
ву ра да у сме на ма.”.

До са да шњи став 4. по ста је став 5. 
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Члан 48.

Члан 111. ме ња се и гла си:

„Члан 111.
За по сле ни има пра во на ми ни мал ну за ра ду за стан дард ни 

учи нак и вре ме про ве де но на ра ду. 
Ми ни мал на за ра да од ре ђу је се на осно ву ми ни мал не це не ра-

да утвр ђе не у скла ду са овим за ко ном, вре ме на про ве де ног на ра ду 
и по ре за и до при но са ко ји се пла ћа ју из за ра де.

Оп штим ак том, од но сно уго во ром о ра ду утвр ђу ју се раз ло зи 
за до но ше ње од лу ке о уво ђе њу ми ни мал не за ра де.

По ис те ку ро ка од шест ме се ци од до но ше ња од лу ке о уво-
ђе њу ми ни мал не за ра де по сло да вац је ду жан да оба ве сти ре пре-
зен та тив ни син ди кат о раз ло зи ма за на ста вак ис пла те ми ни мал не 
за ра де.

По сло да вац је ду жан да ми ни мал ну за ра ду ис пла ти за по сле-
ном у ви си ни ко ја се од ре ђу је на осно ву од лу ке о ми ни мал ној це-
ни ра да ко ја ва жи за ме сец у ко јем се вр ши ис пла та. 

За по сле ни ко ји при ма ми ни мал ну за ра ду, има пра во на уве-
ћа ну за ра ду из чла на 108. овог за ко на, на на кна ду тро шко ва и дру-
га при ма ња ко ја се сма тра ју за ра дом у скла ду са за ко ном. 

Осно ви ца за об ра чун уве ћа не за ра де из ста ва 6. овог чла на је 
ми ни мал на за ра да за по сле ног.”

Члан 49.
У чла ну 112. став 1. реч: „за ра да” за ме њу је се ре чи ма: „це на 

ра да”.
У ста ву 2. број: „10” за ме њу је се бро јем: „15”, реч: „за ра де” 

за ме њу је се ре чи ма: „це не ра да”, а на кра ју ста ва до да ју се ре чи: 
„у на ред ном ро ку од 15 да на”.

Став 3. ме ња се и гла си:
„При утвр ђи ва њу ми ни мал не це не ра да по ла зи се на ро чи то 

од: ег зи стен ци јал них и со ци јал них по тре ба за по сле ног и ње го ве 
по ро ди це из ра же них кроз вред ност ми ни мал не по тро шач ке кор пе, 
кре та ња сто пе за по сле но сти на тр жи шту ра да, сто пе ра ста бру то 
до ма ћег про из во да, кре та ња по тро шач ких це на, кре та ња про дук-
тив но сти и кре та ња про сеч не за ра де у Ре пу бли ци.”

По сле ста ва 3. до да ју се но ви ст. 4. и 5. ко ји гла се:
„Од лу ка о утвр ђи ва њу ми ни мал не це не ра да са др жи обра-

зло же ње ко је од ра жа ва све еле мен те из ста ва 3. овог чла на.
Ако до ђе до зна чај не про ме не не ког од еле ме на та из ста ва 3. 

овог чла на, Со ци јал но-еко ном ски са вет је оба ве зан да раз мо три 
обра зло же ну ини ци ја ти ву јед ног од уче сни ка Со ци јал но-еко ном-
ског са ве та за от по чи ња ње пре го во ра за утвр ђи ва ње но ве ми ни-
мал не це не ра да.”

До са да шњи став 4. ко ји по ста је став 6. ме ња се и гла си:
„Ми ни мал на це на ра да утвр ђу је се по рад ном ча су без по ре за 

и до при но са, за ка лен дар ску го ди ну, нај ка сни је до 15. сеп тем бра 
те ку ће го ди не, а при ме њу је се од 1. ја ну а ра на ред не го ди не.” 

По сле ста ва 6. до да је се став 7. ко ји гла си:
„Ми ни мал на це на ра да не мо же се утвр ди ти у ни жем из но су 

од ми ни мал не це не ра да утвр ђе не за прет ход ну го ди ну.”

Члан 50.
У чла ну 113. реч: „за ра де” за ме њу је се ре чи ма: „це не ра да”.

Члан 51.
У чл. 114 –116. ре чи: „прет ход на три ме се ца” за ме њу ју се ре-

чи ма: „прет ход них 12 ме се ци”.

Члан 52.
У чла ну 118. на кра ју тач ке 1) до да ју се за пе та и ре чи: „ако 

по сло да вац ни је обез бе дио соп стве ни пре воз”.
У тач ки 3) по сле ре чи: „ино стран ству” за пе та и ре чи до кра ја 

тач ке бри шу се.
У тач ки 5) по сле ре чи „ра да” до да ју се за пе та и ре чи: „ако по-

сло да вац ово пра во ни је обез бе дио на дру ги на чин”.
До да ју се ст. 2. и 3. ко ји гла се:
„Ви си на тро шко ва из ста ва 1. тач ка 5) овог чла на мо ра би ти 

из ра же на у нов цу.
Про ме на ме ста ста но ва ња за по сле ног на кон за кљу че ња уго-

во ра о ра ду, не мо же да ути че на уве ћа ње тро шко ва пре во за ко је је 
по сло да вац ду жан да на кна ди за по сле ном у тре нут ку за кљу че ња 
уго во ра о ра ду, без са гла сно сти по сло дав ца.” 

Члан 53.
У чла ну 119. став 1. тач ка 1) реч: „три” за ме њу је се реч ју: „две”.

Члан 54.
У чла ну 121. по сле ста ва 4. до да ју се ст. 5 –8. ко ји гла се:
„Oбрачун из ста ва 1. овог чла на на осно ву ко га је ис пла ће на 

за ра да, од но сно на кна да за ра де у це ло сти мо же се до ста ви ти за по-
сле ном у елек трон ској фор ми.

Oбрачун за ра де и на кна де за ра де ко је је ду жан да ис пла ти по-
сло да вац у скла ду са за ко ном пред ста вља из вр шну ис пра ву.

За по сле ни ко ме је за ра да и на кна да за ра де ис пла ће на у скла-
ду са об ра чу ном из ст. 1. и 2. овог чла на, за др жа ва пра во да пред 
над ле жним су дом оспо ра ва за ко ни тост тог об ра чу на.

Са др жај об ра чу на из ст. 1. и 2. овог чла на про пи су је ми ни стар”.

Члан 55.
У чла ну 122. ст. 3. и 4. бри шу се.
До са да шњи став 5. ко ји по ста је став 3. ме ња се и гла си:
„Еви ден ци ју пот пи су је ли це овла шће но за за сту па ње или 

дру го ли це ко је оно овла сти.”

Члан 56.
У чла ну 124. став 1. реч: „по кре нут” за ме њу је се реч ју: „отво-

рен”, а ре чи: „ко ји је био у рад ном од но су на дан по кре та ња сте-
чај ног по ступ ка и ли це ко је је би ло у рад ном од но су у пе ри о ду за 
ко ји се оства ру ју пра ва утвр ђе на овим за ко ном” за ме њу ју се ре чи-
ма: „ко ме су по тра жи ва ња утвр ђе на у скла ду са за ко ном ко јим се 
уре ђу је сте чај ни по сту пак и ко ји ис пу ња ва усло ве за оства ри ва ње 
пра ва у скла ду са овим за ко ном”.

По сле ста ва 3. до да ју се ст. 4. и 5. ко ји гла се:
„Пра во на ис пла ту по тра жи ва ња из ста ва 1. овог чла на не ма 

пред у зет ник, као и осни вач, од но сно члан при вред ног дру штва и 
дру гог при вред ног су бјек та, осим ако је за сно вао рад ни од нос у 
скла ду са за ко ном.

Пра во на ис пла ту по тра жи ва ња из ста ва 1. овог чла на не ма за по-
сле ни ако је до не то ре ше ње о по твр ђи ва њу усва ја ња пла на ре ор га ни-
за ци је по сло дав ца над ко јим је отво рен сте чај, у скла ду са за ко ном.”

Члан 57.
У чла ну 125. став 1. тач. 1 –4) реч: „по кре та ња” за ме њу је се 

реч ју: „отва ра ња”, а реч: „по кре нут” за ме њу је се реч ју: „отво рен”.

Члан 58.
У чла ну 126. став 2. по сле ре чи: „ви си ни” до да ју се ре чи: 

„утвр ђе ној од лу ком сте чај ног су да, а нај ви ше у ви си ни”.
У ста ву 3. реч: „три” за ме њу је се реч ју: „две”, а ре чи: „при-

вре ди Ре пу бли ке.” за ме њу ју се ре чи ма: „Ре пу бли ци, пре ма по-
след њем об ја вље ном по дат ку ре пу блич ког ор га на над ле жног за 
по сло ве ста ти сти ке.”

Члан 59.
У чла ну 136. ре чи: „др жав ним ор га ни ма” за ме њу ју се ре чи-

ма: „јав ним слу жба ма”.

Члан 60.
У чла ну 139. став 2. број: „15” за ме њу је се бро јем: „45”, а 

реч: „прав но сна жне” бри ше се.

Члан 61.
Члан 143. ме ња се и гла си:

„Члан 143.
Зах тев за оства ри ва ње пра ва пред Фон дом мо же под не ти са-

мо ли це ко ме на ве де но пра во при па да, лич но или пре ко пу но моћ-
ни ка.

Ако у то ку по ступ ка оства ри ва ња пра ва пред Фон дом на-
сту пи смрт стран ке, пра во на на ста вак по ступ ка има на след ник 
стран ке у скла ду са за ко ном.”

Члан 62.
Члан 144. ме ња се и гла си:

„Члан 144.
Ако је по тра жи ва ње из чла на 125. овог за ко на ис пла ће-

но у пот пу но сти или де ли мич но у скла ду са про пи си ма ко ји ма 
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је уре ђен сте чај ни по сту пак пре из вр ше ња ре ше ња из чла на 142. 
овог за ко на, Фонд ће по слу жбе ној ду жно сти по ни шти ти ре ше ње 
и до не ти од лу ку о зах те ву у скла ду са но вим чи ње нич ним ста њем.

На по сту пак пред Фон дом ко ји ни је по себ но уре ђен овим за-
ко ном, при ме њу ју се од го ва ра ју ће од ред бе за ко на ко јим се уре ђу је 
управ ни по сту пак.”

Члан 63.
Члан 152. бри ше се.

Члан 64.
У чла ну 155. став 3. ме ња се и гла си:
„Про грам у име и за ра чун по сло дав ца до но си над ле жни ор-

ган код по сло дав ца, од но сно ли це утвр ђе но за ко ном или оп штим 
ак том по сло дав ца.”

Члан 65.
Члан 158. ме ња се и гла си: 

„Члан 158.
По сло да вац је ду жан да пре от ка за уго во ра о ра ду, у сми слу 

чла на 179. став 5. тач ка 1) овог за ко на, за по сле ном ис пла ти от-
прем ни ну у скла ду са овим чла ном.

Ви си на от прем ни не из ста ва 1. овог чла на утвр ђу је се оп-
штим ак том или уго во ром о ра ду, с тим што не мо же би ти ни жа од 
зби ра тре ћи не за ра де за по сле ног за сва ку на вр ше ну го ди ну ра да 
у рад ном од но су код по сло дав ца код ко га оства ру је пра во на от-
прем ни ну.

За утвр ђи ва ње ви си не от прем ни не ра чу на се и вре ме про ве-
де но у рад ном од но су код по сло дав ца прет ход ни ка у слу ча ју ста-
ту сне про ме не и про ме не по сло дав ца у сми слу чла на 147. овог 
за ко на, као и код по ве за них ли ца са по сло дав цем у скла ду са за-
ко ном.

Про ме на вла сни штва над ка пи та лом не сма тра се про ме ном 
по сло дав ца у сми слу оства ри ва ња пра ва на от прем ни ну у скла ду 
са овим чла ном.

Оп штим ак том или уго во ром о ра ду не мо же да се утвр ди ду-
жи пе ри од за ис пла ту от прем ни не од пе ри о да утвр ђе ног у ст. 2. и 
3. овог чла на.

За по сле ни не мо же да оства ри пра во на от прем ни ну за исти 
пе ри од за ко ји му је већ ис пла ће на от прем ни на код истог или дру-
гог по сло дав ца.”

Члан 66.
Члан 165. ме ња се и гла си:

„Члан 165.
За по сле ни мо же да бу де при вре ме но уда љен са ра да:
1) ако је про тив ње га за по че то кри вич но го ње ње у скла ду са 

за ко ном због кри вич ног де ла учи ње ног на ра ду или у ве зи са ра-
дом;

2) ако не по што ва њем рад не ди сци пли не или по вре дом рад не 
оба ве зе угро жа ва имо ви ну ве ће вред но сти утвр ђе не оп штим ак том 
или уго во ром о ра ду;

3) ако је при ро да по вре де рад не оба ве зе, од но сно не по што-
ва ња рад не ди сци пли не или је по на ша ње за по сле ног та кво да не 
мо же да на ста ви рад код по сло дав ца пре ис те ка ро ка из чла на 180. 
став 1. овог за ко на.”

Члан 67.
У чла ну 167. по сле ре чи: „ра ду” до да ју се ре чи: „или из рек не 

дру гу ме ру у скла ду са овим за ко ном”, а ре чи: „тач. 2) –4)” за ме њу-
ју се ре чи ма: „ст. 2. и 3.”.

До да је се став 2. ко ји гла си:
„Ако је про тив за по сле ног за по че то кри вич но го ње ње због 

кри вич ног де ла учи ње ног на ра ду или у ве зи са ра дом, уда ље ње мо-
же да тра је до прав но сна жног окон ча ња тог кри вич ног по ступ ка.”

Члан 68.
У чла ну 169. тач ка 2) ме ња се и гла си:
„2) ако се не утвр ди од го вор ност за по сле ног за по вре ду рад-

не оба ве зе или не по што ва ње рад не ди сци пли не из чла на 179. ст. 2. 
и 3. овог за ко на.”

Члан 69.
Члан 170. бри ше се.

Члан 70.
У чла ну 171. став 1. тач ка 5) ме ња се и гла си: 
„5) ра ди про ме не еле ме на та за утвр ђи ва ње основ не за ра де, 

рад ног учин ка, на кна де за ра де, уве ћа не за ра де и дру гих при ма ња 
за по сле ног ко ји су са др жа ни у уго во ру о ра ду у скла ду са чла ном 
33. став 1. тач ка 11) овог за ко на;”

У тач ки 6) по сле ре чи: „утвр ђе ним” до да је се реч: „за ко ном,”.

Члан 71.
Члан 172. ме ња се и гла си:

„Члан 172.
Уз анекс уго во ра о ра ду (у да љем тек сту: анекс уго во ра) по-

сло да вац је ду жан да за по сле ном до ста ви пи сме но оба ве ште ње 
ко је са др жи: раз ло ге за по ну ђе ни анекс уго во ра, рок у ко ме за по-
сле ни тре ба да се из ја сни ко ји не мо же би ти кра ћи од осам рад них 
да на и прав не по сле ди це ко је мо гу да на ста ну не пот пи си ва њем 
анек са уго во ра.

Ако за по сле ни пот пи ше анекс уго во ра у оста вље ном ро ку, за-
др жа ва пра во да пред над ле жним су дом оспо ра ва за ко ни тост тог 
анек са.

За по сле ни ко ји од би је по ну ду анек са уго во ра у оста вље ном 
ро ку, за др жа ва пра во да у суд ском по ступ ку по во дом от ка за уго во-
ра о ра ду у сми слу чла на 179. став 5. тач ка 2) овог за ко на, оспо ра-
ва за ко ни тост анек са уго во ра.

Сма тра се да је за по сле ни од био по ну ду анек са уго во ра ако 
не пот пи ше анекс уго во ра у ро ку из ста ва 1. овог чла на.”

Члан 72.
По сле чла на 172. до да је се члан 172а ко ји гла си:

„Члан 172а
Ако је по треб но да се од ре ђе ни по сао из вр ши без од ла га ња, 

за по сле ни мо же би ти при вре ме но пре ме штен на дру ге од го ва ра ју-
ће по сло ве на осно ву ре ше ња, без по ну де анек са уго во ра у сми слу 
чла на 172. овог за ко на, нај ду же 45 рад них да на у пе ри о ду од 12 
ме се ци.

У слу ча ју пре ме шта ја из ста ва 1. овог чла на за по сле ни за др-
жа ва основ ну за ра ду утвр ђе ну за по сао са ко га се пре ме шта ако је 
то по вољ ни је за за по сле ног.

Од ред бе чла на 172. овог за ко на не при ме њу ју се и у слу ча ју 
за кљу чи ва ња анек са уго во ра на ини ци ја ти ву за по сле ног.

Из ме на лич них по да та ка о за по сле ном и по да та ка о по сло-
дав цу и дру гих по да та ка ко ји ма се не ме ња ју усло ви ра да мо же да 
се кон ста ту је анек сом уго во ра, на осно ву од го ва ра ју ће до ку мен-
та ци је, без спро во ђе ња по ступ ка за по ну ду анек са у сми слу чла на 
172. овог за ко на.

Уго вор о ра ду са анек си ма ко ји су са став ни део тог уго во ра 
мо гу да се за ме не пре чи шће ним тек стом уго во ра о ра ду, ко ји пот-
пи су ју по сло да вац и за по сле ни.”

Члан 73.
У чла ну 174. став 5. бри ше се.
До са да шњи став 6. по ста је став 5.

Члан 74.
У чла ну 178. став 2. по сле ре чи: „од но са” до да ју се ре чи: 

„(от ка зни рок)”.
Став 3. ме ња се и гла си: 
„Оп штим ак том или уго во ром о ра ду мо же да се утвр ди ду жи 

от ка зни рок али не ду жи од 30 да на.”

Члан 75.
Из над чла на 179. до да је се на зив под о дељ ка 1) ко ји гла си: 

„1) Раз ло зи за от каз”, а члан 179. ме ња се и гла си:

„Члан 179.
По сло да вац мо же за по сле ном да от ка же уго вор о ра ду ако за 

то по сто ји оправ да ни раз лог ко ји се од но си на рад ну спо соб ност 
за по сле ног и ње го во по на ша ње и то:

1) ако не оства ру је ре зул та те ра да или не ма по треб на зна ња и 
спо соб но сти за оба вља ње по сло ва на ко ји ма ра ди;

2) ако је прав но сна жно осу ђен за кри вич но де ло на ра ду или 
у ве зи са ра дом;
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3) ако се не вра ти на рад код по сло дав ца у ро ку од 15 да на од 

да на ис те ка ро ка ми ро ва ња рад ног од но са из чла на 79. овог за ко-
на, од но сно не пла ће ног од су ства из чла на 100. овог за ко на.

По сло да вац мо же да от ка же уго вор о ра ду за по сле ном ко ји 
сво јом кри ви цом учи ни по вре ду рад не оба ве зе, и то: 

1) ако не са ве сно или не мар но из вр ша ва рад не оба ве зе;
2) ако зло у по тре би по ло жај или пре ко ра чи овла шће ња;
3) ако не це лис ход но и нео д го вор но ко ри сти сред ства ра да;
4) ако не ко ри сти или не на мен ски ко ри сти обез бе ђе на сред-

ства или опре му за лич ну за шти ту на ра ду;
5) ако учи ни дру гу по вре ду рад не оба ве зе утвр ђе ну оп штим 

ак том, од но сно уго во ром о ра ду.
По сло да вац мо же да от ка же уго вор о ра ду за по сле ном ко ји 

не по шту је рад ну ди сци пли ну, и то: 
1) ако нео прав да но од би је да оба вља по сло ве и из вр ша ва на-

ло ге по сло дав ца у скла ду са за ко ном;
2) ако не до ста ви по твр ду о при вре ме ној спре че но сти за рад 

у сми слу чла на 103. овог за ко на;
3) ако зло у по тре би пра во на од су ство због при вре ме не спре-

че но сти за рад;
4) због до ла ска на рад под деј ством ал ко хо ла или дру гих 

опој них сред ста ва, од но сно упо тре бе ал ко хо ла или дру гих опој-
них сред ста ва у то ку рад ног вре ме на, ко је има или мо же да има 
ути цај на оба вља ње по сла;

5) ако ње го во по на ша ње пред ста вља рад њу из вр ше ња кри-
вич ног де ла учи ње ног на ра ду и у ве зи са ра дом, не за ви сно од то га 
да ли је про тив за по сле ног по кре нут кри вич ни по сту пак за кри-
вич но де ло;

6) ако је дао не тач не по дат ке ко ји су би ли од лу чу ју ћи за за-
сни ва ње рад ног од но са;

7) ако за по сле ни ко ји ра ди на по сло ви ма са по ве ћа ним ри зи-
ком, на ко ји ма је као по се бан услов за рад утвр ђе на по себ на здрав-
стве на спо соб ност, од би је да бу де под врг нут оце ни здрав стве не 
спо соб но сти;

8) ако не по шту је рад ну ди сци пли ну про пи са ну ак том по сло-
дав ца, од но сно ако је ње го во по на ша ње та кво да не мо же да на ста-
ви рад код по сло дав ца.

По сло да вац мо же за по сле ног да упу ти на од го ва ра ју ћу ана-
ли зу у овла шће ну здрав стве ну уста но ву ко ју од ре ди по сло да вац, 
о свом тро шку, ра ди утвр ђи ва ња окол но сти из ста ва 3. тач. 3) и 4) 
овог чла на или да утвр ди по сто ја ње на ве де них окол но сти на дру ги 
на чин у скла ду са оп штим ак том. Од би ја ње за по сле ног да се ода-
зо ве на по зив по сло дав ца да из вр ши ана ли зу сма тра се не по што ва-
њем рад не ди сци пли не у сми слу ста ва 3. овог чла на. 

За по сле ном мо же да пре ста не рад ни од нос ако за то по сто ји 
оправ дан раз лог ко ји се од но си на по тре бе по сло дав ца и то:

1) акo услед тех но ло шких, еко ном ских или ор га ни за ци о них 
про ме на пре ста не по тре ба за оба вља њем од ре ђе ног по сла или до-
ђе до сма ње ња оби ма по сла;

2) ако од би је за кљу че ње анек са уго во ра у сми слу чла на 171. 
став 1. тач. 1 –5) овог за ко на.”

Члан 76.
По сле чла на 179. до да ју се на зив под о дељ ка 2) и члан 179а 

ко ји гла се:

„2) Ме ре за не по што ва ње рад не ди сци пли не, од но сно по вре ду 
рад них оба ве за 

Члан 179а
По сло да вац мо же за по сле ном за по вре ду рад не оба ве зе или 

не по што ва ње рад не ди сци пли не у сми слу чла на 179. ст. 2. и 3. 
овог за ко на да, ако сма тра да по сто је олак ша ва ју ће окол но сти или 
да по вре да рад не оба ве зе, од но сно не по што ва ње рад не ди сци пли-
не, ни је та кве при ро де да за по сле ном тре ба да пре ста не рад ни од-
нос, уме сто от ка за уго во ра о ра ду, из рек не јед ну од сле де ћих ме ра:

1) при вре ме но уда ље ње са ра да без на кна де за ра де, у тра ја њу 
од јед ног до 15 рад них да на;

2) нов ча ну ка зну у ви си ни до 20% основ не за ра де за по сле-
ног за ме сец у ко ме је нов ча на ка зна из ре че на, у тра ја њу до три 
ме се ца, ко ја се из вр ша ва об у ста вом од за ра де, на осно ву ре ше ња 
по сло дав ца о из ре че ној ме ри;

3) опо ме ну са на ја вом от ка за у ко јој се на во ди да ће по сло да-
вац за по сле ном от ка за ти уго вор о ра ду без по нов ног упо зо ре ња из 

чла на 180. овог за ко на, ако у на ред ном ро ку од шест ме се ци учи ни 
исту по вре ду рад не оба ве зе или не по што ва ње рад не ди сци пли не.”

Члан 77.
Из над чла на 180. до да је се на зив под о дељ ка 3) ко ји гла си: „3) 

По сту пак пре пре стан ка рад ног од но са или из ри ца ња дру ге ме ре”, 
а члан 180. ме ња се и гла си:

„Члан 180.
По сло да вац је ду жан да пре от ка за уго во ра о ра ду у слу ча ју 

из чла на 179. ст. 2. и 3. овог за ко на, за по сле ног пи са ним пу тем 
упо зо ри на по сто ја ње раз ло га за от каз уго во ра о ра ду и да му оста-
ви рок од нај ма ње осам да на од да на до ста вља ња упо зо ре ња да се 
из ја сни на на во де из упо зо ре ња. 

У упо зо ре њу из ста ва 1. овог чла на по сло да вац је ду жан да 
на ве де основ за да ва ње от ка за, чи ње ни це и до ка зе ко ји ука зу ју на 
то да су се сте кли усло ви за от каз и рок за да ва ње од го во ра на упо-
зо ре ње.”

Члан 78.
По сле чла на 180. до да је се члан 180а ко ји гла си:

„Члан 180а
По сло да вац мо же за по сле ном из чла на 179. став 1. тач ка 1) 

овог за ко на да от ка же уго вор о ра ду или из рек не не ку од ме ра из 
чла на 179а овог за ко на, ако му је прет ход но дао пи са но оба ве ште-
ње у ве зи са не до ста ци ма у ње го вом ра ду, упут стви ма и при ме-
ре ним ро ком за по бољ ша ње ра да, а за по сле ни не по бољ ша рад у 
оста вље ном ро ку.”

Члан 79.
Члан 181. ме ња се и гла си:

„Члан 181.
За по сле ни уз из ја шње ње мо же да при ло жи ми шље ње син ди-

ка та чи ји је члан, у ро ку из чла на 180. овог за ко на.
По сло да вац је ду жан да раз мо три при ло же но ми шље ње син-

ди ка та.”

Члан 80.
У чла ну 182. став 1. ре чи: „тач ка 9)” за ме њу ју се ре чи ма: 

„став 5. тач ка 1)”, ре чи: „шест ме се ци” за ме њу ју се ре чи ма: „три 
ме се ца”, а на кра ју ста ва до да ју се за пе та и ре чи: „осим у слу ча ју 
из чла на 102. став 2. овог за ко на”.

Члан 81.
Члан 184. ме ња се и гла си:

„Члан 184.
От каз уго во ра о ра ду из чла на 179. став 1. тач ка 1) и ст. 2. и 3. 

овог за ко на по сло да вац мо же да ти за по сле ном у ро ку од шест ме-
се ци од да на са зна ња за чи ње ни це ко је су основ за да ва ње от ка за, 
од но сно у ро ку од го ди ну да на од да на на сту па ња чи ње ни ца ко је 
су основ за да ва ње от ка за. 

От каз уго во ра о ра ду из чла на 179. став 1. тач ка 2) овог за-
ко на по сло да вац мо же да ти за по сле ном нај ка сни је до ис те ка ро ка 
за ста ре ло сти за кри вич но де ло утвр ђе но за ко ном.”

Члан 82.
У чла ну 187. став 3. ре чи: „от ка за уго во ра о ра ду” за ме њу ју 

се ре чи ма: „до но ше ња ре ше ња о от ка зу уго во ра о ра ду”, а ре чи: 
„при је ма от ка за” за ме њу ју се ре чи ма: „пре стан ка рад ног од но са”.

Члан 83.
Члан 188. ме ња се и гла си:

„Члан 188.
По сло да вац не мо же да от ка же уго вор о ра ду, ни ти на дру-

ги на чин да ста ви у не по во љан по ло жај за по сле ног због ње го вог 
ста ту са или ак тив но сти у свој ству пред став ни ка за по сле них, члан-
ства у син ди ка ту или уче шћа у син ди кал ним ак тив но сти ма.

Те рет до ка зи ва ња да от каз уго во ра о ра ду или ста вља ње у не-
по во љан по ло жај за по сле ног ни је по сле ди ца ста ту са или ак тив но-
сти из ста ва 1. овог чла на је на по сло дав цу.”
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Члан 84.
У чла ну 189. став 1. ме ња се и гла си:
„За по сле ни ко ме је уго вор о ра ду от ка зан за то што не оства-

ру је по треб не ре зул та те ра да, од но сно не ма по треб на зна ња и спо-
соб но сти у сми слу чла на 179. став 1. тач ка 1) овог за ко на, има пра-
во на от ка зни рок ко ји се утвр ђу је оп штим ак том или уго во ром о 
ра ду, у за ви сно сти од ста жа оси гу ра ња, а ко ји не мо же би ти кра ћи 
од осам ни ти ду жи од 30 да на.”

Став 4. бри ше се.

Члан 85.
По сле чла на 189. до да је се члан 189а ко ји гла си:

„Члан 189а
За по сле ни ко ме је рад ни од нос пре стао има пра во да од по-

сло дав ца зах те ва по твр ду ко ја са др жи да тум за сни ва ња и пре стан ка 
рад ног од но са и вр сту, од но сно опис по сло ва на ко ји ма је ра дио.

На зах тев за по сле ног по сло да вац мо же да ти и оце ну ње го вог 
по на ша ња и ре зул та та ра да у по твр ди из ста ва 1. овог чла на или у 
по себ ној по твр ди.”

Члан 86.
На зив одељ ка 8. из над чла на 191. и члан 191. ме ња ју се и гла се:

„8. Прав не по сле ди це не за ко ни тог пре стан ка рад ног од но са

Члан 191.
Ако суд у то ку по ступ ка утвр ди да је за по сле ном пре стао 

рад ни од нос без прав ног осно ва, на зах тев за по сле ног, од лу чи ће 
да се за по сле ни вра ти на рад, да му се ис пла ти на кна да ште те и 
упла те при па да ју ћи до при но си за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње 
за пе ри од у ко ме за по сле ни ни је ра дио.

На кна да ште те из ста ва 1. овог чла на утвр ђу је се у ви си ни из-
гу бље не за ра де ко ја у се би са др жи при па да ју ћи по рез и до при но се 
у скла ду са за ко ном, у ко ју не ула зи на кна да за ис хра ну у то ку ра-
да, ре грес за ко ри шће ње го ди шњег од мо ра, бо ну си, на гра де и дру-
га при ма ња по осно ву до при но са по слов ном успе ху по сло дав ца.

На кна да ште те из ста ва 1. овог чла на ис пла ћу је се за по сле ном 
у ви си ни из гу бље не за ра де, ко ја је ума ње на за из нос по ре за и до-
при но са ко ји се об ра чу на ва ју по осно ву за ра де у скла ду са за ко ном.

По рез и до при нос за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње за пе ри-
од у ко ме за по сле ни ни је ра дио об ра чу на ва се и пла ћа на утвр ђе ни 
ме сеч ни из нос из гу бље не за ра де из ста ва 2. овог чла на.

Ако суд у то ку по ступ ка утвр ди да је за по сле ном пре стао рад ни 
од нос без прав ног осно ва, а за по сле ни не зах те ва да се вра ти на рад, 
суд ће, на зах тев за по сле ног, оба ве за ти по сло дав ца да за по сле ном ис-
пла ти на кна ду ште те у из но су од нај ви ше 18 за ра да за по сле ног, у 
за ви сно сти од вре ме на про ве де ног у рад ном од но су код по сло дав ца, 
го ди на жи во та за по сле ног и бро ја из др жа ва них чла но ва по ро ди це.

Ако суд у то ку по ступ ка утвр ди да је за по сле ном пре стао 
рад ни од нос без прав ног осно ва, али у то ку по ступ ка по сло да вац 
до ка же да по сто је окол но сти ко је оправ да но ука зу ју да на ста вак 
рад ног од но са, уз ува жа ва ње свих окол но сти и ин те ре са обе стра-
не у спо ру, ни је мо гућ, суд ће од би ти зах тев за по сле ног да се вра ти 
на рад и до су ди ће му на кна ду ште те у дво стру ком из но су од из но-
са утвр ђе ног у скла ду са ста вом 5. овог чла на.

Ако суд у то ку по ступ ка утвр ди да је по сто јао основ за пре ста-
нак рад ног од но са, али да је по сло да вац по сту пио су прот но од ред ба-
ма за ко на ко ји ма је про пи сан по сту пак за пре ста нак рад ног од но са, 
суд ће од би ти зах тев за по сле ног за вра ћа ње на рад, а на име на кна де 
ште те до су ди ће за по сле ном из нос до шест за ра да за по сле ног.

Под за ра дом из ст. 5. и 7. овог чла на сма тра се за ра да ко ју је 
за по сле ни оства рио у ме се цу ко ји прет хо ди ме се цу у ко ме му је 
пре стао рад ни од нос.

На кна да из ст. 1, 5, 6. и 7. овог чла на ума њу је се за из нос 
при хо да ко је је за по сле ни оства рио по осно ву ра да, по пре стан ку 
рад ног од но са.”

Члан 87.
У чла ну 192. став 1. ме ња се и гла си:
„О пра ви ма, оба ве за ма и од го вор но сти ма из рад ног од но са 

од лу чу је:
1) у прав ном ли цу  – над ле жни ор ган код по сло дав ца, од но-

сно ли це утвр ђе но за ко ном или оп штим ак том по сло дав ца или ли-
це ко је они овла сте;

2) код по сло дав ца ко ји не ма свој ство прав ног ли ца  – пред у-
зет ник или ли це ко је он овла сти.”

Члан 88.
У чла ну 195. став 2. број: „90” за ме њу је се бро јем: „60”.
Став 3. бри ше се.

Члан 89.
У чла ну 198. ре чи: „и ко је ни је ста ри је од 30 го ди на” за ме њу-

ју се ре чи ма: „у скла ду са про пи си ма о за дру га ма”.

Члан 90.
На зив под о дељ ка 3) из над чла на 200. и члан 200. бри шу се.

Члан 91.
Члан 201. ме ња се и гла си:
„Уго вор о струч ном оспо со бља ва њу мо же да се за кљу чи, ра-

ди оба вља ња при прав нич ког ста жа, од но сно по ла га ња струч ног 
ис пи та, кад је то за ко ном, од но сно пра вил ни ком пред ви ђе но као 
по се бан услов за са мо ста лан рад у стру ци.

Уго вор о струч ном уса вр ша ва њу мо же да се за кљу чи, ра ди 
струч ног уса вр ша ва ња и сти ца ња по себ них зна ња и спо соб но-
сти за рад у стру ци, од но сно оба вља ња спе ци ја ли за ци је, за вре-
ме утвр ђе но про гра мом уса вр ша ва ња, од но сно спе ци ја ли за ци је, у 
скла ду са по себ ним про пи сом.

По сло да вац мо же ли цу на струч ном оспо со бља ва њу или уса-
вр ша ва њу да обез бе ди нов ча ну на кна ду и дру га пра ва, у скла ду са 
за ко ном, оп штим ак том или уго во ром о струч ном оспо со бља ва њу 
и уса вр ша ва њу.

Нов ча на на кна да из ста ва 3. овог чла на не сма тра се за ра дом 
у сми слу овог за ко на.

Уго вор из ст. 1. и 2. овог чла на за кљу чу је се у пи са ном об ли ку.”

Члан 92.
На зив одељ ка 2. из над чла на 203. и члан 203. бри шу се.

Члан 93.
У чла ну 210. став 1. по сле ре чи: „син ди ка ту” до да ју се ре чи: 

„ко ји оку пља за по сле не код по сло дав ца”, а по сле ре чи: „усло ве” 
реч: „и” за ме њу је се ре чи ма: „у скла ду са про стор ним и фи нан сиј-
ским мо гућ но сти ма, као и да му омо гу ћи”.

Члан 94.
У чла ну 211. став 1. ме ња се и гла си:
„Ко лек тив ним уго во ром или спо ра зу мом из ме ђу по сло дав ца 

и син ди ка та код по сло дав ца, мо же се утвр ди ти пра во на пла ће но 
од су ство пред став ни ку син ди ка та, ра ди оба вља ња син ди кал не 
функ ци је, сра змер но бро ју чла но ва син ди ка та.”

У ста ву 2. ре чи: „овла шће ни пред став ник син ди ка та” за ме-
њу ју се ре чи ма: „ли це овла шће но за за сту па ње и пред ста вља ње 
ре пре зен та тив ног син ди ка та код по сло дав ца”.

Став 3. бри ше се.

Члан 95.
У чла ну 214. став 1. ре чи: „нај ма ње у ви си ни основ не за ра де” 

за ме њу ју се ре чи ма: „ко ја не мо же би ти ве ћа од ње го ве про сеч не 
за ра де у прет ход них 12 ме се ци”.

Члан 96.
У чла ну 229. до да ју се ст. 5 –7. ко ји гла се:
„Од бор мо же ра ди ти и усва ја ти пред лог ако је на сед ни ци 

при сут но нај ма ње две тре ћи не укуп ног бро ја чла но ва Од бо ра.
Од бор усва ја пред лог ве ћи ном гла со ва од укуп ног бро ја чла-

но ва Од бо ра.
Ако Од бор не до ста ви од го ва ра ју ћи пред лог у од го ва ра ју ћем 

ро ку, а нај ка сни је у ро ку од 30 да на од да на под но ше ња зах те ва, 
ми ни стар мо же да од лу чи о зах те ву и без пред ло га Од бо ра.”

Члан 97.
У чла ну 246. до да ју се но ви ст. 2. и 3. ко ји гла се: 
„По се бан ко лек тив ни уго вор за те ри то ри ју Ре пу бли ке за јав-

на пред у зе ћа и јав не слу жбе чи ји је осни вач ауто ном на по кра ји на 
или је ди ни ца ло кал не самоупрaве мо же да за кљу чи Вла да и ре-
пре зен та тив ни син ди кат, ако по сто ји оправ да ни ин те рес и у ци љу 
обез бе ђи ва ња јед на ких усло ва ра да.
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По се бан ко лек тив ни уго вор за јав на пред у зе ћа и дру штва ка-

пи та ла чи ји је осни вач јав но пред у зе ће за кљу чу ју осни вач јав ног 
пред у зе ћа, од но сно ор ган ко ји он овла сти и ре пре зен та тив ни син-
ди кат.”

До са да шњи став 2. по ста је став 4.
До са да шњи став 3. бри ше се.

Члан 98.
У чла ну 247. по сле ре чи: „пред у зе ћа” до да ју се за пе та и ре чи: 

„дру штва ка пи та ла чи ји је осни вач јав но пред у зе ће”, а реч: „ди-
рек тор” за ме њу је се ре чи ма: „ли це овла шће но за за сту па ње по сло-
дав ца”.

Члан 99.
У чл. 248. и 250. ре чи: „ди рек тор, од но сно пред у зет ник” за-

ме њу ју се ре чи ма: „ли це овла шће но за за сту па ње по сло дав ца”.

Члан 100.
По сле чла на 256. до да је се члан 256а ко ји гла си:

„Члан 256а
Ко лек тив ном уго во ру мо же на кнад но при сту пи ти по сло да-

вац, од но сно удру же ње по сло да ва ца ко је ни је пот пи сник ко лек-
тив ног уго во ра, од но сно ни је члан удру же ња по сло да ва ца  – уче-
сни ка ко лек тив ног уго во ра. 

Од лу ку о при сту па њу ко лек тив ном уго во ру до но си над ле-
жни ор ган по сло дав ца, од но сно удру же ња по сло да ва ца из ста ва 1. 
овог чла на, у скла ду са ко јом се ко лек тив ни уго вор при ме њу је на 
ње го ве за по сле не од да на од ре ђе ног у од лу ци. 

О од лу ци из ста ва 1. овог чла на, по сло да вац, од но сно удру-
же ње по сло да ва ца оба ве шта ва пот пи сни ке ко лек тив ног уго во ра и 
ор ган ко ји вр ши ре ги стра ци ју ко лек тив ног уго во ра.

Од лу ка о при сту па њу ко лек тив ном уго во ру пре ста је да ва жи 
пре стан ком ва же ња ко лек тив ног уго во ра или ра ни је, од лу ком над-
ле жног ор га на по сло дав ца, од но сно удру же ња по сло да ва ца.”

Члан 101.
Члан 257. ме ња се и гла си:

„Члан 257.
Вла да мо же да од лу чи да се ко лек тив ни уго вор или по је ди-

не ње го ве од ред бе при ме њу ју и на по сло дав це ко ји ни су чла но ви 
удру же ња по сло да ва ца  – уче сни ка ко лек тив ног уго во ра.

Од лу ку из ста ва 1. овог чла на Вла да мо же до не ти ра ди оства-
ри ва ња еко ном ске и со ци јал не по ли ти ке у Ре пу бли ци, у ци љу 
обез бе ђи ва ња јед на ких усло ва ра да ко ји пред ста вља ју ми ни мум 
пра ва за по сле них, од но сно да би се убла жи ле раз ли ке у за ра да ма у 
од ре ђе ној гра ни, гру пи, под гру пи или де лат но сти ко је бит но ути чу 
на со ци јал ни и еко ном ски по ло жај за по сле них што има за по сле-
ди цу не ло јал ну кон ку рен ци ју, под усло вом да ко лек тив ни уго вор 
чи је се деј ство про ши ру је оба ве зу је по сло дав це ко ји за по шља ва ју 
ви ше од 50% за по сле них у од ре ђе ној гра ни, гру пи, под гру пи или 
де лат но сти.

Од лу ку из ста ва 2. овог чла на Вла да до но си на зах тев јед ног 
од уче сни ка у за кљу чи ва њу ко лек тив ног уго во ра чи је се деј ство 
про ши ру је, на обра зло же ни пред лог ми ни стар ства над ле жног за 
де лат ност у ко јој је за кљу чен ко лек тив ни уго вор, а по при ба вље-
ном ми шље њу Со ци јал но-еко ном ског са ве та.

Уз зах тев за про ши ре ње деј ства ко лек тив ног уго во ра, под но-
си лац је ду жан да до ста ви до каз о ис пу ње но сти усло ва из ста ва 2. 
овог чла на. 

По сло дав ци ко је оба ве зу је ко лек тив ни уго вор чи је се деј ство 
про ши ру је и број њи хо вих за по сле них, утвр ђу је се на осно ву по-
да тка ор га на ко ји во ди ре ги стар ко лек тив них уго во ра, од но сно 
дру гог над ле жног ор га на у скла ду са за ко ном.”

Члан 102.
У чл. 258. и 260. реч: „ми ни стар” за ме њу је се реч ју: „Вла да”.

Члан 103.
У чла ну 259. ре чи: „ми ни стар до но си” за ме њу ју се ре чи ма: 

„Вла да до но си на пред лог ми ни стар ства над ле жног за де лат ност у 
ко јој је за кљу чен ко лек тив ни уго вор и”.

Члан 104.
По сле чла на 268. до да ју се чл. 268а и 268б ко ји гла се:

„Члан 268а
У по ступ ку ин спек циј ског над зо ра ин спек тор је овла шћен да:
1) вр ши увид у оп ште и по је ди нач не ак те, еви ден ци је и дру гу 

до ку мен та ци ју ра ди утвр ђи ва ња ре ле вант них чи ње ни ца;
2) утвр ђу је иден ти тет ли ца и узи ма из ја ве од по сло дав ца, од-

го вор них ли ца, за по сле них и дру гих ли ца ко ја се за тек ну на ра ду 
код по сло дав ца;

3) вр ши кон тро лу да ли је из вр ше на при ја ва на оба ве зно со-
ци јал но оси гу ра ње, на осно ву по да та ка из Цен трал ног ре ги стра 
оба ве зног со ци јал ног оси гу ра ња;

4) пре гле да по слов не про сто ри је, објек те, по стро је ња, уре ђа-
је и дру го;

5) на ла же пред у зи ма ње пре вен тив них и дру гих ме ра за ко је 
је овла шћен у скла ду са за ко ном ра ди спре ча ва ња по вре да за ко на.

Члан 268б
По сло да вац, од го вор но ли це код по сло дав ца и за по сле ни ду-

жни су да ин спек то ру омо гу ће вр ше ње над зо ра, увид у до ку мен та-
ци ју и не сме тан рад и да му обез бе де по дат ке по треб не за вр ше ње 
ин спек циј ског над зо ра, у скла ду са за ко ном.”

Члан 105.
У чла ну 269. став 1. по сле ре чи: „за ко на” до да ју се за пе та и 

ре чи: „под за кон ског ак та”.
По сле ста ва 1. до да је се но ви став 2. ко ји гла си:
„Ин спек тор ра да је овла шћен да ре ше њем на ло жи по сло дав-

цу да са за по сле ним ко ји је за сно вао рад ни од нос у сми слу чла на 
32. став 2. овог за ко на, за кљу чи уго вор о ра ду у пи са ном об ли ку.”

До са да шњи став 2. по ста је став 3.

Члан 106.
У чла ну 271. став 1. реч: „по вео” за ме њу је се реч ју: „по кре нуо”.
До да је се но ви став 2. ко ји гла си:
„Ин спек тор ра да ће од би ти зах тев из ста ва 1. овог чла на ако 

на ђе да пра во за по сле ног ни је очи глед но по вре ђе но.”
У до са да шњем ста ву 2. ко ји по ста је став 3. ре чи: „ста ва 1.” за-

ме њу ју се ре чи ма: „ст. 1. и 2.”, а број: „30” за ме њу је се бро јем: „15”.
У до са да шњем ста ву 3. ко ји по ста је став 4. ре чи: „о од ла га њу 

из вр ше ња ре ше ња по сло да ва ца о от ка зу уго во ра о ра ду” за ме њу ју 
се ре чи ма: „из ст. 1. и 2. овог чла на”, а број: „15” за ме њу је се бро-
јем: „30”.

Члан 107.
У чла ну 272. став 3. број: „15” за ме њу је се бро јем: „30”.
У ста ву 4. ре чи: „став 1.” за ме њу ју се ре чи ма: „ст. 1. и 2.”

Члан 108.
Из над чла на 273. до да ју се Гла ва XXIа и члан 272а ко ји гла се:

„XXIа Са рад ња са Цен трал ним ре ги стром оба ве зног  
со ци јал ног оси гу ра ња

Члан 272а
Ми ни стар ства над ле жна за рад, др жав ну упра ву и фи нан си је 

мо гу да пре у зи ма ју по дат ке из Је дин стве не ба зе Цен трал ног ре ги-
стра оба ве зног со ци јал ног оси гу ра ња по треб не за оба вља ње по-
сло ва из њи хо ве над ле жно сти.”

Члан 109.
Чл. 273 –276. ме ња ју се и гла се:

„Члан 273.
Нов ча ном ка зном од 800.000 до 2.000.000 ди на ра ка зни ће се 

за пре кр шај по сло да вац са свој ством прав ног ли ца:
1) ако са ли цем ко је ра ди ни је за кљу чио уго вор о ра ду или 

дру ги уго вор у сми слу овог за ко на (чл. 30 –33. и чл. 197 –202); 
2) ако ни је ис пла тио за ра ду, од но сно ми ни мал ну за ра ду (чл. 

104. и 111); 
3) ако ни је ис пла тио за ра ду у нов цу, осим у слу ча ју из чла на 

45. овог за ко на (члан 110); 
4) ако за по сле ном не до ста ви об ра чун за ра де у скла ду са од-

ред ба ма овог за ко на (члан 121);
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5) ако ни је до нео про грам ре ша ва ња ви шка за по сле них (члан 
153); 

6) ако за по сле ном от ка же уго вор о ра ду су прот но од ред ба ма 
овог за ко на (чл. 179 –181. и чл. 187. и 188); 

7) ако спре ча ва ин спек то ра ра да у вр ше њу ин спек циј ског 
над зо ра, од но сно на дру ги на чин оне мо гу ћа ва вр ше ње ин спек циј-
ског над зо ра (члан 268а и 268б);

8) ако не по сту пи по ре ше њу ин спек то ра ра да у скла ду са од-
ред ба ма овог за ко на (чл. 269. и 271). 

Нов ча ном ка зном од 300.000 до 500.000 ди на ра за пре кр шај 
из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се пред у зет ник.

Нов ча ном ка зном од 50.000 до 150.000 ди на ра ка зни ће се за 
пре кр шај из ста ва 1. овог чла на од го вор но ли це у прав ном ли цу, 
од но сно за ступ ник прав ног ли ца.

Члан 274.
Нов ча ном ка зном од 600.000 до 1.500.000 ди на ра ка зни ће се 

за пре кр шај по сло да вац са свој ством прав ног ли ца:
1) ако пре кр ши за бра ну дис кри ми на ци је у сми слу овог за ко-

на (чл. 18 –21);
2) ако за сну је рад ни од нос са ли цем мла ђим од 18 го ди на жи-

во та су прот но од ред ба ма овог за ко на (члан 25); 
3) ако за по сле ном од ре ди пре ко вре ме ни рад су прот но од ред-

ба ма овог за ко на (члан 53); 
4) ако је из вр шио пре ра спо де лу рад ног вре ме на су прот но од-

ред ба ма овог за ко на (чл. 57. и 60); 
5) ако за по сле ном ко ји ра ди но ћу не обез бе ди оба вља ње по-

сло ва у то ку да на су прот но од ред ба ма овог за ко на (члан 62); 
6) ако за по сле ном ко ји ра ди у сме на ма не обез бе ди из ме ну 

сме на су прот но од ред ба ма овог за ко на (члан 63); 
7) ако за по сле ном мла ђем од 18 го ди на жи во та од ре ди да ра-

ди су прот но од ред ба ма овог за ко на (чл. 84, 87. и 88); 
8) ако за по сле ном из ме ђу на вр ше не 18. и 21. го ди не жи во та 

од ре ди да ра ди су прот но од ред ба ма овог за ко на (члан 85); 
9) ако не обез бе ди за шти ту ма те рин ства, као и пра ва по осно-

ву не ге де те та и по себ не не ге де те та или дру ге осо бе у скла ду са 
од ред ба ма овог за ко на (чл. 89 –100); 

10) ако за по сле ном не ис пла ти на кна ду за ра де у скла ду са од-
ред ба ма овог за ко на (чл. 114 –117); 

11) ако за по сле ном ус кра ти пра ва из рад ног од но са су прот но 
од ред ба ма овог за ко на (члан 147); 

12) ако до не се од лу ку о уда ље њу за по сле ног су прот но од ред-
ба ма овог за ко на или ако за по сле ног уда љи са ра да ду же од ро ка 
про пи са ног овим за ко ном (чл. 165 –169); 

13) ако за по сле ном по ну ди за кљу чи ва ње анек са уго во ра су-
прот но од ред ба ма овог за ко на (чл. 171 –174); 

14) ако до да на пре стан ка рад ног од но са за по сле ном не из вр-
ши ис пла ту свих до спе лих за ра да, на кна да за ра да и дру гих при ма-
ња (члан 186); 

15) ако од лу чи о по је ди нач ном пра ву, оба ве зи или од го вор но-
сти за по сле ног, а не до не се ре ше ње или га не до ста ви за по сле ном 
у скла ду са од ред ба ма овог за ко на (члан 193). 

Нов ча ном ка зном од 200.000 до 400.000 ди на ра за пре кр шај 
из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се пред у зет ник.

Нов ча ном ка зном од 30.000 до 150.000 ди на ра ка зни ће се за 
пре кр шај из ста ва 1. овог чла на од го вор но ли це у прав ном ли цу, 
од но сно за ступ ник прав ног ли ца.

Члан 275.
Нов ча ном ка зном од 400.000 до 1.000.000 ди на ра ка зни ће се 

за пре кр шај по сло да вац са свој ством прав ног ли ца:
1) ако по зо ве на од го вор ност пред став ни ка за по сле них ко ји 

по сту па у скла ду са за ко ном и ко лек тив ним уго во ром (члан 13); 
2) ако за по сле ном не пре да при ме рак уго во ра о ра ду у скла ду 

са од ред ба ма овог за ко на (члан 30. став 4);
3) ако по сту пи су прот но од ред ба ма овог за ко на ко је уре ђу ју 

го ди шњи од мор (чл. 68 –75);
4) ако за по сле ном ко ји је оства рио пра во на ми ро ва ње рад ног 

од но са ус кра ти пра во да се вра ти на рад (члан 79); 
5) ако за по сле ном не ис пла ти на кна ду тро шко ва, од но сно 

дру го при ма ње у скла ду са од ред ба ма овог за ко на (чл. 118 –120).
Нов ча ном ка зном од 100.000 до 300.000 ди на ра за пре кр шај 

из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се пред у зет ник.

Нов ча ном ка зном од 20.000 до 40.000 ди на ра ка зни ће се за 
пре кр шај из ста ва 1. овог чла на од го вор но ли це у прав ном ли цу.

Члан 276.
Нов ча ном ка зном од 100.000 ди на ра ка зни ће се за пре кр шај 

по сло да вац са свој ством прав ног ли ца, а пред у зет ник са ка зном од 
50.000 ди на ра:

1) ако не др жи при ме рак уго во ра или ко пи је уго во ра у скла ду 
са од ред ба ма овог за ко на (члан 35);

2) ако не обез бе ди вре ме за од мор у то ку днев ног ра да, днев ни 
и не дељ ни од мор у скла ду са од ред ба ма овог за ко на (чл. 64. до 67); 

3) ако за по сле ном не одо бри ко ри шће ње пла ће ног од су ства у 
скла ду са од ред ба ма овог за ко на (члан 77);

4) ако не во ди ме сеч ну еви ден ци ју о за ра ди и на кна ди за ра де 
у скла ду са од ред ба ма овог за ко на (члан 122); 

5) ако за по сле ном ус кра ти пра во на от прем ни ну у скла ду са 
од ред ба ма овог за ко на (члан 158); 

6) ако за по сле ном ус кра ти пра во на от ка зни рок, од но сно на-
кна ду за ра де у скла ду са овим за ко ном (члан 189); 

7) ако за по сле ном не вра ти уред но по пу ње ну рад ну књи жи цу 
(члан 204). 

Нов ча ном ка зном од 10.000 ди на ра за пре кр шај из ста ва 1. 
овог чла на, ка зни ће се од го вор но ли це у прав ном ли цу, од но сно 
за ступ ник прав ног ли ца.”

ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 110.
По сло да вац је ду жан да пра вил ник о уну тра шњој ор га ни за-

ци ји и си сте ма ти за ци ји по сло ва уса гла си са од ред ба ма овог за ко на 
у ро ку до 60 да на од да на сту па ња на сна гу овог за ко на.

Члан 111.
По сло да вац мо же са за по сле ни ма ко ји су за сно ва ли рад ни 

од нос до да на сту па ња на сна гу овог за ко на да за кљу чи уго вор о 
ра ду или анекс уго во ра, у скла ду са од ред ба ма чла на 8. овог за ко-
на, у ро ку од 60 да на од да на сту па ња на сна гу овог за ко на.

Уго во ром из ста ва 1. овог чла на не за сни ва се рад ни од нос. 
Ако по сло да вац са за по сле ни ма из ста ва 1. овог чла на не за-

кљу чи уго вор о ра ду или анекс уго во ра у сми слу тог ста ва, уго во-
ри о ра ду за кљу че ни до да на сту па ња на сна гу овог за ко на оста ју 
на сна зи у де лу у ко ме ни су у су прот но сти са овим за ко ном.

Члан 112.
Да ном сту па ња на сна гу овог за ко на пре ста је да ва жи Пра-

вил ник о на чи ну и по ступ ку ре ги стро ва ња уго во ра о ра ду за оба-
вља ње по сло ва ван про сто ри ја по сло дав ца и по сло ва кућ ног по-
моћ ног осо бља („Слу жбе ни гла сник РС”, број 1/02).

Члан 113.
Ми ни стар ће до не ти акт из чла на 54. овог за ко на у ро ку од 30 

да на од да на сту па ња на сна гу овог за ко на.

Члан 114.
По ступ ци за оства ри ва ње пра ва пред Фон дом со ли дар но сти 

за по че ти до да на сту па ња на сна гу овог за ко на окон ча ће се по про-
пи си ма ко ји ва же до по чет ка при ме не овог за ко на.

Члан 115.
Уго во ри о за сту па њу или по сре до ва њу ко ји су за кљу че ни до 

да на сту па ња на сна гу овог за ко на при ме њу ју се до ис те ка ро ка на 
ко ји су за кљу че ни.

Члан 116.
Члан 204. За ко на о ра ду („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 24/05, 

61/05, 54/09 и 32/13) и Пра вил ник о рад ној књи жи ци („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 17/97) пре ста ју да ва же 1. ја ну а ра 2016. го ди не.

Рад не књи жи це из да те за кључ но са 31. де цем бром 2015. го-
ди не на ста вља ју да се ко ри сте као јав не ис пра ве, а по да ци упи са-
ни у те књи жи це мо гу да слу же као до каз за оства ри ва ње пра ва из 
рад ног од но са и дру гих пра ва у скла ду са за ко ном.

Члан 117.
Од ред бе ко лек тив ног уго во ра, од но сно пра вил ни ка о ра ду 

ко ји је на сна зи на дан сту па ња на сна гу овог за ко на, а ко је ни су 
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у су прот но сти са овим за ко ном, оста ју на сна зи до ис те ка ва же ња 
ко лек тив ног уго во ра, од но сно до за кљу чи ва ња ко лек тив ног уго во-
ра, од но сно до но ше ња пра вил ни ка о ра ду у скла ду са овим за ко-
ном, а нај ду же шест ме се ци од да на сту па ња на сна гу овог за ко на.

Ми ни стар ство је ду жно да оба ве ште ње о пре стан ку ва же-
ња по себ них ко лек тив них уго во ра из ста ва 1. овог чла на об ја ви у 
„Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

Члан 118.
Пе ри од за ко ји се утвр ђу је от прем ни на из чла на 65. овог за-

ко на, за за по сле не у пред у зе ћи ма у ре струк ту ри ра њу ко ји ма је 
тај ста тус утвр ђен до да на сту па ња на сна гу овог за ко на, мо же се 
утвр ди ти и дру гим про пи сом.

Члан 119.
Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња 

у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”, осим од ре да ба чла на 
54. ко је се при ме њу ју по ис те ку 30 да на од да на сту па ња на сна гу 
овог за ко на.

2257
На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, 

до но сим

У К АЗ

о про гла ше њу Закона о из ме на ма и до пу на ма  
За ко на о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу

Про гла ша ва се Закон о из ме на ма и до пу на ма За ко на о пен зиј-
ском и ин ва лид ском оси гу ра њу, ко ји је до не ла На род на скуп шти на 
Ре пу бли ке Ср би је на седници Шестог ванредног заседања у 2014. 
години, 18. јула 2014. године.

ПР број 45
У Бе о гра ду, 21. јула 2014. го ди не

Пред сед ник Ре пу бли ке,
Томислав Николић, с.р.

З А  КО Н

о из ме на ма и до пу на ма За ко на о пен зиј ском  
и ин ва лид ском оси гу ра њу

Члан 1.
У За ко ну о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу („Слу жбе-

ни гла сник РС”, бр. 34/03, 64/04  – УС, 84/04  – др. за кон, 85/05, 
101/05  – др. за кон, 63/06  – УС, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13 
и 108/13  – у да љем тек сту: За кон), у чла ну 13. став 1. по сле ре чи: 
„ако ни су”, до да ју се ре чи: „оси гу ра ни ци за по сле ни, оси гу ра ни ци 
са мо стал них де лат но сти,”.

По сле ста ва 3. до да ју се ст. 4. и 5. ко ји гла се:
„Оба ве зно су оси гу ра ни но си лац по љо при вред ног до ма ћин-

ства и но си лац по ро дич ног по љо при вред ног га здин ства, од но сно 
нај ма ње је дан члан до ма ћин ства, по ро дич ног по љо при вред ног га-
здин ства или ме шо ви тог до ма ћин ства.

Оста ли чла но ви до ма ћин ства, по ро дич ног по љо при вред ног 
га здин ства, од но сно ме шо ви тог до ма ћин ства, мо гу се оси гу ра ти 
под усло вом про пи са ним овим за ко ном.”

Члан 2.
У чла ну 18. тач ка 1) ме ња се и гла си:
„1) за слу чај ста ро сти:
(1) пра во на ста ро сну пен зи ју,
(2) пра во на пре вре ме ну ста ро сну пен зи ју;”.

Члан 3.
У чла ну 19. тач ка 1) ме ња се и гла си:
„1) кад на вр ши 65 го ди на жи во та и нај ма ње 15 го ди на ста жа 

оси гу ра ња;”.
Тач ка 2) бри ше се, а до са да шња тач ка 3) по ста је тач ка 2).

Члан 4.
По сле чла на 19. до да је се члан 19а, на зив одељ ка 1а и чл. 19б 

и 19в ко ји гла се:

„Члан 19а
Из у зет но од чла на 19. тач ка 1) овог за ко на, оси гу ра ник же на 

ко ја на вр ши нај ма ње 15 го ди на ста жа оси гу ра ња, сти че пра во на 
ста ро сну пен зи ју кад на вр ши:

1) у 2015. го ди ни, 60 го ди на и шест ме се ци жи во та;
2) у 2016. го ди ни, 61 го ди ну жи во та;
3) у 2017. го ди ни, 61 го ди ну и шест ме се ци жи во та;
4) у 2018. го ди ни, 62 го ди не жи во та;
5) у 2019. го ди ни, 62 го ди не и шест ме се ци жи во та;
6) у 2020. го ди ни, 63 го ди не жи во та;
7) у 2021. го ди ни, 63 го ди не и два ме се ца жи во та;
8) у 2022. го ди ни, 63 го ди не и че ти ри ме се ца жи во та;
9) у 2023. го ди ни, 63 го ди не и шест ме се ци жи во та;
10) у 2024. го ди ни, 63 го ди не и осам ме се ци жи во та;
11) у 2025. го ди ни, 63 го ди не и де сет ме се ци жи во та;
12) у 2026. го ди ни, 64 го ди не жи во та;
13) у 2027. го ди ни, 64 го ди не и два ме се ца жи во та;
14) у 2028. го ди ни, 64 го ди не и че ти ри ме се ца жи во та;
15) у 2029. го ди ни, 64 го ди не и шест ме се ци жи во та;
16) у 2030. го ди ни, 64 го ди не и осам ме се ци жи во та;
17) у 2031. го ди ни, 64 го ди не и де сет ме се ци жи во та.

1а Пре вре ме на ста ро сна пен зи ја

Члан 19б
Оси гу ра ник сти че пра во на пре вре ме ну ста ро сну пен зи ју кад 

на вр ши нај ма ње 40 го ди на ста жа оси гу ра ња и нај ма ње 60 го ди на 
жи во та.

Члан 19в
Из у зет но од чла на 19б овог за ко на, оси гу ра ник сти че пра во 

на пре вре ме ну ста ро сну пен зи ју кад на вр ши:
1) у 2015. го ди ни, 40 го ди на ста жа оси гу ра ња и нај ма ње 55 

го ди на жи во та (му шка рац), од но сно 36 го ди на и че ти ри ме се ца 
ста жа оси гу ра ња и нај ма ње 54 го ди не и че ти ри ме се ца жи во та 
(же на); 

2) у 2016. го ди ни, 40 го ди на ста жа оси гу ра ња и нај ма ње 55 
го ди на и осам ме се ци жи во та (му шка рац), од но сно 37 го ди на ста-
жа оси гу ра ња и 55 го ди на жи во та (же на); 

3) у 2017. го ди ни, 40 го ди на ста жа оси гу ра ња и нај ма ње 56 
го ди на и че ти ри ме се ца жи во та (му шка рац), од но сно 37 го ди на и 
шест ме се ци ста жа оси гу ра ња и нај ма ње 55 го ди на и осам ме се ци 
жи во та (же на); 

4) у 2018. го ди ни, 40 го ди на ста жа оси гу ра ња и нај ма ње 57 
го ди на жи во та (му шка рац), од но сно 38 го ди на ста жа оси гу ра ња и 
нај ма ње 56 го ди на и че ти ри ме се ца жи во та (же на); 

5) у 2019. го ди ни, 40 го ди на ста жа оси гу ра ња и нај ма ње 57 
го ди на и осам ме се ци жи во та (му шка рац), од но сно 38 го ди на и 
шест ме се ци ста жа оси гу ра ња и нај ма ње 57 го ди на жи во та (же на); 

6) у 2020. го ди ни, 40 го ди на ста жа оси гу ра ња и нај ма ње 58 го-
ди на и че ти ри ме се ца жи во та (му шка рац), од но сно 39 го ди на ста-
жа оси гу ра ња и нај ма ње 57 го ди на и осам ме се ци жи во та (же на); 

7) у 2021. го ди ни, 40 го ди на ста жа оси гу ра ња и нај ма ње 59 
го ди на жи во та (му шка рац), од но сно 39 го ди на и че ти ри ме се ца 
ста жа оси гу ра ња и нај ма ње 58 го ди на и че ти ри ме се ца жи во та 
(же на); 

8) у 2022. го ди ни, 40 го ди на ста жа оси гу ра ња и нај ма ње 59 
го ди на и шест ме се ци жи во та (му шка рац), од но сно 39 го ди на и 
осам ме се ци ста жа оси гу ра ња и нај ма ње 59 го ди на жи во та (же на);

9) у 2023. го ди ни, 40 го ди на ста жа оси гу ра ња и нај ма ње 60 
го ди на жи во та (му шка рац), од но сно 40 го ди на ста жа оси гу ра ња и 
нај ма ње 59 го ди на и шест ме се ци жи во та (же на).”

Члан 5.
У чла ну 20. став 1. ре чи: „Оси гу ра ни ку ко ме се стаж оси гу-

ра ња ра чу на са уве ћа ним тра ја њем” за ме њу ју се ре чи ма: „Оси гу-
ра ни ку ко ји је на рад ним ме сти ма на ко ји ма се стаж оси гу ра ња 
ра чу на са уве ћа ним тра ја њем на вр шио нај ма ње 2/3 од укуп но на-
вр ше ног ста жа оси гу ра ња”. 
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Члан 6.
У чла ну 42. по сле ста ва 1. до да ју се ст. 2. и 3. ко ји гла се:
„Рад на ме ста и по сло ви из ста ва 1. овог чла на не мо гу би ти 

ад ми ни стра тив но-тех нич ка рад на ме ста, од но сно по сло ви, већ са-
мо по сло ви на ко ји ма је рад на ро чи то те жак, опа сан и ште тан за 
здра вље, од но сно по сло ви на ко ји ма је оба вља ње про фе си о нал не 
де лат но сти огра ни че но на вр ше њем од ре ђе них го ди на жи во та или 
због при ро де и те жи не по сла, фи зи о ло шке функ ци је опа да ју у тој 
ме ри да оне мо гу ћа ва ју ње но да ље успе шно оба вља ње.

Из у зет но, став 2. овог чла на не од но си се на за по сле не из 
ста ва 1. тач ка 6) овог чла на.”

Члан 7.
По сле чла на 43. до да је се члан 43а ко ји гла си:

„Члан 43a
Из у зет но од чла на 43. став 1. овог за ко на, оси гу ра ник сти че 

пра во на ста ро сну пен зи ју кад на вр ши:
1) у 2015. го ди ни, нај ма ње 54 го ди не жи во та и 21 го ди ну и 

осам ме се ци ста жа оси гу ра ња, од че га нај ма ње 11 го ди на и осам 
ме се ци ефек тив но про ве де них на рад ним ме сти ма на ко ји ма се 
стаж оси гу ра ња ра чу на са уве ћа ним тра ја њем;

2) у 2016. го ди ни, нај ма ње 54 го ди не и че ти ри ме се ца жи во та 
и 22 го ди не ста жа оси гу ра ња од че га нај ма ње 12 го ди на ефек тив но 
про ве де них на рад ним ме сти ма на ко ји ма се стаж оси гу ра ња ра чу-
на са уве ћа ним тра ја њем;

3) у 2017. го ди ни, нај ма ње 54 го ди не и осам ме се ци жи во та и 
22 го ди не и шест ме се ци ста жа оси гу ра ња од че га нај ма ње 12 го-
ди на и шест ме се ци ефек тив но про ве де них на рад ним ме сти ма на 
ко ји ма се стаж оси гу ра ња ра чу на са уве ћа ним тра ја њем;

4) у 2018. го ди ни, нај ма ње 55 го ди на жи во та и 23 го ди не ста-
жа оси гу ра ња, од че га нај ма ње 13 го ди на ефек тив но про ве де них 
на рад ним ме сти ма на ко ји ма се стаж оси гу ра ња ра чу на са уве ћа-
ним тра ја њем;

5) у 2019. го ди ни, нај ма ње 55 го ди на жи во та и 23 го ди не и 
шест ме се ци ста жа оси гу ра ња, од че га нај ма ње 13 го ди на и шест 
ме се ци ефек тив но про ве де них на рад ним ме сти ма на ко ји ма се 
стаж оси гу ра ња ра чу на са уве ћа ним тра ја њем;

6) у 2020. го ди ни, нај ма ње 55 го ди на жи во та и 24 го ди не ста-
жа оси гу ра ња, од че га нај ма ње 14 го ди на ефек тив но про ве де них 
на рад ним ме сти ма на ко ји ма се стаж оси гу ра ња ра чу на са уве ћа-
ним тра ја њем;

7) у 2021. го ди ни, нај ма ње 55 го ди на жи во та и 24 го ди не и 
шест ме се ци ста жа оси гу ра ња, од че га нај ма ње 14 го ди на и шест 
ме се ци ефек тив но про ве де них на рад ним ме сти ма на ко ји ма се 
стаж оси гу ра ња ра чу на са уве ћа ним тра ја њем.

Из у зет но од чла на 43. став 3. овог за ко на, оси гу ра ник ко ји 
на вр ши 25 го ди на ста жа оси гу ра ња, од че га нај ма ње 15 го ди на 
ефек тив но про ве де них на рад ним ме сти ма на ко ји ма се стаж оси-
гу ра ња ра чу на са уве ћа ним тра ја њем, у ор га ну из чла на 42. овог 
за ко на, сти че пра во на ста ро сну пен зи ју кад на вр ши:

1) у 2015. го ди ни, 56 го ди на и де сет ме се ци жи во та;
2) у 2016. го ди ни, 57 го ди на и че ти ри ме се ца жи во та;
3) у 2017. го ди ни, 58 го ди на жи во та;
4) у 2018. го ди ни, 58 го ди на и осам ме се ци жи во та;
5) у 2019. го ди ни, 59 го ди на и че ти ри ме се ца жи во та.

Члан 8.
У чла ну 55. став 2. ре чи: „про фе си о нал ном вој ном ли цу пре-

ма про пи си ма о Вој сци Ср би је”, за ме њу ју се ре чи ма: „про фе си о-
нал ном при пад ни ку Вој ске Ср би је”.

Члан 9.
У чла ну 60. по сле ста ва 1. до да је се став 2. ко ји гла си:
,,Оси гу ра ни ку  – же ни ура чу на ва се у по себ ни стаж вре ме у 

тра ја њу од:
1) шест ме се ци, ко ја је ро ди ла јед но де те;
2) го ди ну да на, ко ја је ро ди ла дво је де це.”

Члан 10.
Члан 68. ме ња се и гла си:
„Пен зиј ски стаж из чла на 62. овог за ко на ис ка зан у го ди на ма, 

ме се ци ма и да ни ма мо же из но си ти нај ви ше 45 го ди на и ра чу на се 
на на чин утвр ђен у чла ну 67. овог за ко на.”

Члан 11.
По сле чла на 70. до да ју се на зив оде ља ка 1а и чл. 70а –70в ко-

ји гла се:

„1а Пре вре ме на ста ро сна пен зи ја

Члан 70а
Ви си на пре вре ме не ста ро сне пен зи је од ре ђу је се на исти на-

чин као и ви си на ста ро сне пен зи је, с тим што се из нос та ко од ре-
ђе не пен зи је трај но ума њу је за 0,34% за сва ки ме сец пре на вр ше-
них 65 го ди на жи во та.

Члан 70б
Из у зет но од чла на 70а овог за ко на, оси гу ра ни ку же ни се пре-

вре ме на ста ро сна пен зи ја од ре ђу је на на чин ка ко се од ре ђу је ста-
ро сна пен зи ја, с тим што се из нос те пен зи је трај но ума њу је за 
0,34% за сва ки ме сец ра ни јег од ла ска у пен зи ју пре на вр ше них:

1) у 2015. го ди ни, 60 го ди на и шест ме се ци жи во та;
2) у 2016. го ди ни, 61 го ди ну жи во та;
3) у 2017. го ди ни, 61 го ди ну и шест ме се ци жи во та;
4) у 2018. го ди ни, 62 го ди не жи во та;
5) у 2019. го ди ни, 62 го ди не и шест ме се ци жи во та;
6) у 2020. го ди ни, 63 го ди не жи во та;
7) у 2021. го ди ни, 63 го ди не и два ме се ца жи во та;
8) у 2022. го ди ни, 63 го ди не и че ти ри ме се ца жи во та;
9) у 2023. го ди ни, 63 го ди не и шест ме се ци жи во та;
10) у 2024. го ди ни, 63 го ди не и осам ме се ци жи во та;
11) у 2025. го ди ни, 63 го ди не и де сет ме се ци жи во та;
12) у 2026. го ди ни, 64 го ди не жи во та;
13) у 2027. го ди ни, 64 го ди не и два ме се ца жи во та;
14) у 2028. го ди ни, 64 го ди не и че ти ри ме се ца жи во та;
15) у 2029. го ди ни, 64 го ди не и шест ме се ци жи во та;
16) у 2030. го ди ни, 64 го ди не и осам ме се ци жи во та;
17) у 2031. го ди ни, 64 го ди не и де сет ме се ци жи во та.

Члан 70в
Из нос пре вре ме не ста ро сне пен зи је утвр ђен у скла ду са чл. 

70а и 70б овог за ко на ума њу је се нај ви ше до 20,4%.”

Члан 12.
У чла ну 117. став 4. про це нат: „50” бри ше се.

Члан 13.
У чла ну 121. став 2. ме ња се и гла си:
,,Ко ри сни ку пра ва из ста ва 1. овог чла на утвр ђу је се по вољ-

ни ји из нос пен зи је.”

Члан 14.
У чла ну 154. по сле ре чи: „управ ни од бор” за пе та и ре чи: 

,,над зор ни од бор” бри шу се.

Члан 15.
Члан 155. ме ња се и гла си:

„Члан 155.
Управ ни од бор фон да има се дам чла но ва, ко је име ну је и раз-

ре ша ва Вла да Ре пу бли ке Ср би је и то:
1) че ти ри чла на на пред лог ми ни стра над ле жног за по сло ве 

пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња и ми ни стра над ле жног за по-
сло ве фи нан си ја;

2) јед ног чла на из ре да оси гу ра ни ка, на пред лог ре пре зен та-
тив ног син ди ка та осно ва ног на ни воу Ре пу бли ке, у скла ду са за ко-
ном ко јим се уре ђу је рад, ко ји има нај ве ћи број чла но ва;

3) јед ног чла на из ре да по сло да ва ца, на пред лог ре пре зен та-
тив ног удру же ња по сло да ва ца осно ва ног на ни воу Ре пу бли ке, у 
скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је рад, ко је има нај ве ћи број чла-
но ва;

4) јед ног чла на из ре да ко ри сни ка пра ва, на пред лог са ве за 
пен зи о не ра осно ва ног на ни воу Ре пу бли ке, ко је има нај ве ћи број 
чла но ва. Са вез пен зи о не ра под но си до каз о бро ју ре ги стро ва них 
чла но ва ми ни стар ству над ле жном за по сло ве пен зиј ског и ин ва-
лид ског оси гу ра ња, у скла ду са ак том ко ји до но си ми ни стар.”

Члан 16.
У чла ну 158. став 3. бри ше се.
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Члан 17.

Члан 161. и чл. 164. до 166. бри шу се. 

Члан 18.
Ак ти из чла на 56. За ко на уса гла си ће се са чла ном 6. овог за-

ко на, од но сно са из ме ње ним чла ном 42. За ко на, нај ка сни је у ро ку 
од 90 да на од да на сту па ња на сна гу овог за ко на. 

Члан 19.
За по сле ни, ко ји ма у скла ду са чла ном 18. овог за ко на, пре-

ста не пра во на ра чу на ње ста жа оси гу ра ња са уве ћа ним тра ја њем, 
мо гу оства ри ти пра во на сни жа ва ње ста ро сне гра ни це, утвр ђе но 
чла ном 20. За ко на, уз од ре ђи ва ње ви си не те пен зи је на на чин на 
ко ји се оства ру је пра во на пре вре ме ну ста ро сну пен зи ју, од но сно 
уз ума ње ње пен зи је.

Члан 20.
Чл. 69. и 73. За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о пен-

зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
101/10) бри шу се.

Члан 21.
У чла ну 15. став 4, чла ну 27. став 1. тач. 1) и 2), чла ну 28а, 

чла ну 71. став 1, чла ну 117. став 6. и чла ну 230. по сле ре чи: „ста-
ро сна” у од ре ђе ном па де жу до да је се за пе та и ре чи: „пре вре ме на 
ста ро сна пен зи ја” у од го ва ра ју ћем па де жу; у чла ну 72. став 1, чла-
ну 82а ст. 1, 2. и 4, чла ну 111. став 1, чла ну 121. став 1. и чла ну 
227. по сле ре чи: „ста ро сна пен зи ја” у од ре ђе ном па де жу до да ју 
се ре чи: „пре вре ме на ста ро сна пен зи ја” у од го ва ра ју ћем па де жу; 
у чла ну 72. став 2. и чла ну 76. став 1. по сле ре чи: „ста ро сна” у од-
ре ђе ном па де жу до да ју се ре чи: „пре вре ме на ста ро сна пен зи ја” у 
од го ва ра ју ћем па де жу.

Члан 22.
Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња 

у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”, а при ме њу је се од 1. 
ја ну а ра 2015. го ди не, осим од ре да ба чл. 14. до 17. овог за ко на, ко-
је се при ме њу ју од да на сту па ња на сна гу овог за ко на и од ред бе 
чла на 9. овог за ко на, ко ја се при ме њу је од 1. ја ну а ра 2032. го ди не.

2258
На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, 

до но сим

У К АЗ

о про гла ше њу Закона о от кла ња њу по сле ди ца по пла ва 
у Ре пу бли ци Ср би ји

Про гла ша ва се Закон о от кла ња њу по сле ди ца по пла ва у Ре пу-
бли ци Ср би ји, ко ји је до не ла На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би-
је на седници Шестог ванредног заседања у 2014. години, 18. јула 
2014. године.

ПР број 46
У Бе о гра ду, 21. јула 2014. го ди не

Пред сед ник Ре пу бли ке,
Томислав Николић, с.р.

З А  КО Н

о от кла ња њу по сле ди ца по пла ва у Ре пу бли ци Ср би ји

I. ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

1. ПРЕД МЕТ ЗА КО НА

Члан 1.
Овим за ко ном уре ђу је се от кла ња ње по сле ди ца по пла ва, од-

но сно ак ти ви ра ња кли зи шта на под руч ју по го ђе ном по пла ва ма у 
Ре пу бли ци Ср би ји, ко је су на сту пи ле у ма ју 2014. го ди не.

Под руч је по го ђе но по пла ва ма, у сми слу овог за ко на, об у хва-
та по пла вље не и кли зи шти ма угро же не де ло ве те ри то ри је Ре пу-
бли ке Ср би је, оп шти не, гра до ве и град Бе о град  – град ске оп шти не 
ко је при ја ве ште ту Ко ми си ји за утвр ђи ва ње ште те од еле мен тар-
них не по го да, у ро ку пред ви ђе ним овим за ко ном.

Спи сак оп шти на, гра до ва и град ских оп шти на гра да Бе о гра-
да у ко ји ма ће би ти от кла ња не по сле ди це по пла ва и ак ти ви ра ња 
кли зи шта у скла ду са овим за ко ном, утвр ђу је Вла да на пред лог 
Ко ми си је за утвр ђи ва ње ште те од еле мен тар них не по го да.

2. ПРО ГРА МИ ПО МО ЋИ И ОБ НО ВЕ ПОД РУЧ ЈА ПО ГО ЂЕ НОГ 
ПО ПЛА ВА МА

Про грам об но ве

Члан 2.
От кла ња ње по сле ди ца на под руч ју по го ђе ном по пла ва ма вр-

ши се у скла ду с про гра ми ма ко је до но си Вла да, на пред лог Кан-
це ла ри је за по моћ и об но ву по пла вље них под руч ја.

Про гра ми ма по мо ћи и об но ве под руч ја по го ђе ног по пла ва-
ма (у да љем тек сту: др жав ни про грам об но ве) утвр ђу ју се ме ре 
и кри те ри ју ми за пру жа ње по мо ћи, од но сно кри те ри ју ми, ме ре и 
по сту пак за об но ву и са ни ра ње по сле ди ца по пла ва по по је ди ним 
обла сти ма и на од ре ђе ној те ри то ри ји.

Са др жи на др жав ног про гра ма об но ве

Члан 3.
Др жав ни про грам об но ве са др жи на ро чи то:
1) област у ко јој се спро во де ме ре и те ри то ри ју на ко јој се 

спро во де ме ре;
2) ана ли зу за те че ног ста ња и на ста ле ште те и са гле да ва ње 

мо гу ћих да љих штет них по сле ди ца по пла ва, од но сно деј ства кли-
зи шта;

3) ме ре ко је тре ба пред у зе ти ра ди об но ве, од но сно са на ци је 
по сле ди ца по пла ва, од но сно деј ства кли зи шта;

4) на чин и обим спро во ђе ња ме ра, као и кри те ри ју ме за спро-
во ђе ње ме ра;

5) ре до след спро во ђе ња ме ра;
6) ро ко ве за спро во ђе ње ме ра;
7) ор га не др жав не упра ве над ле жне за ко ор ди на ци ју, од но сно 

но си о це спро во ђе ња по је ди них ме ра и ак тив но сти;
8) про це ну по треб них фи нан сиј ских сред ста ва и из во ре фи-

нан си ра ња;
9) ко ри шће ње ре пу блич ких роб них ре зер ви; 
10) дру ге по треб не еле мен те.
Др жав ним про гра мом об но ве мо же се пред ви де ти да ће се, 

при вре ме но, на под руч ју по го ђе ном по пла ва ма из сред ста ва утвр-
ђе них у чла ну 5. став 1, тач ка 1), тач. 4) –8) и тач ка 10) овог за ко-
на фи нан си ра ти и по је ди на пра ва и услу ге, чи је вр ше ње, од но сно 
пру жа ње је од зна ча ја за спро во ђе ње про гра ма об но ве ко ји до но си 
је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, а ко је се у скла ду са оп штим про пи-
си ма фи нан си ра ју из бу џе та је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве.

Др жав ни про гра ми об но ве из ра ђу ју се на осно ву из ве шта ја и 
на ла за ор га на др жав не упра ве, струч них ми шље ња дру гих ор га на 
и слу жби, јав них пред у зе ћа и дру гих су бје ка та, као и из ве шта ја и 
пред ло га над ле жних ор га на је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве.

3. КАН ЦЕ ЛА РИ ЈА ЗА ПО МОЋ И ОБ НО ВУ ПО ПЛА ВЉЕ НИХ 
ПОД РУЧ ЈА

Члан 4.
Кан це ла ри ја за по моћ и об но ву по пла вље них под руч ја, ко ју 

обра зу је Вла да, за ду же на је за струч не по сло ве ве за не за по моћ, 
об но ву и са ни ра ње по сле ди ца еле мен тар них не по го да иза зва них 
обил ним ки ша ма ко је су до ве ле до из ли ва ња ре ка, и ак ти ви ра ња 
кли зи шта у угро же ним под руч ји ма.

Кан це ла ри ја за по моћ и об но ву по пла вље них под руч ја је слу-
жба Вла де ко јом ру ко во ди ди рек тор, ко ји је од го во ран пред сед ни-
ку Вла де.

Кан це ла ри ја за по моћ и об но ву по пла вље них под руч ја (у да-
љем тек сту: Кан це ла ри ја):

1) ор га ни зу је и ко ор ди ни ра по сло ве у ве зи са при је мом и ди-
стри бу ци јом ху ма ни тар не и дру ге по мо ћи упу ће не Ре пу бли ци Ср-
би ји за угро же не у по пла вље ном под руч ју; 
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2) при пре ма и до ста вља Вла ди пе ри о дич не из ве шта је о при-
мље ној и ди стри бу и ра ној ху ма ни тар ној и дру гој по мо ћи упу ће ној 
Ре пу бли ци Ср би ји за угро же не у по пла вље ном под руч ју, као и за-
вр шни из ве штај о ње ној рас по де ли;

3) при пре ма акт о на чи ну ве ри фи ка ци је ште та са др жа них у 
из ве шта ји ма о про це ни ште та је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, од но-
сно акт о ве ри фи ка ци ји ште та са др жа них у из ве шта ји ма o про це-
ни ште та јав них пред у зе ћа и дру гих об ли ка ор га ни зо ва ња, чи ји је 
осни вач Ре пу бли ка Ср би ја, ко ји до но си Вла да;

4) ко ор ди ни ра по сло ве при пре ме де ли мич них из ве шта ја о 
про це ни ште те на под руч ју по го ђе ном по пла ва ма; 

5) при пре ма из ве штај о про це ње ној укуп ној ште ти, на осно ву 
до би је них по да та ка од над ле жних ор га на и дру гих су бје ка та, ко ји 
усва ја Вла да, и об ја вљу је га на сво јој ин тер нет стра ни ци;

6) ор га ни зу је, ко ор ди ни ра и при пре ма др жав ни про грам об-
но ве;

7) ко ор ди ни ра по сло ве пра ће ња и из ве шта ва ња о спро во ђе њу 
др жав ног про гра ма об но ве и при пре ма акт о на чи ну из ве шта ва ња 
о ре а ли за ци ји тих про гра ма, ко ји до но си Вла да;

8) вр ши дру ге по сло ве од ре ђе не за ко ном или про пи сом Вла де.

4. ОБЕЗ БЕ ЂИ ВА ЊЕ СРЕД СТА ВА ЗА ОТ КЛА ЊА ЊЕ  
ПО СЛЕ ДИ ЦА ПО ПЛА ВА

Из во ри сред ста ва

Члан 5.
Сред ства за от кла ња ње по сле ди ца по пла ва, од но сно ак ти ви-

ра ња кли зи шта у сми слу овог за ко на, обез бе ђу је се из:
1) бу џе та Ре пу бли ке Ср би је;
2) бу џе та ауто ном не по кра ји не;
3) бу џе та је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве;
4) до на ци ја;
5) при ло га и по кло на;
6) при ма ња од за ду жи ва ња;
7) при ма ња од про да је фи нан сиј ске имо ви не;
8) фи нан сиј ске по мо ћи Европ ске уни је;
9) сред ста ва јав них пред у зе ћа и дру гих об ли ка ор га ни зо ва ња 

чи ји је осни вач Ре пу бли ка Ср би ја, ауто ном на по кра ји на, од но сно 
је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве;

10) дру гих из во ра у скла ду са за ко ном.
Сред ства из бу џе та ауто ном не по кра ји не, од но сно је ди ни це 

ло кал не са мо у пра ве ко ри сте се за от кла ња ње по сле ди ца по пла ва 
у скла ду са про гра мом об но ве ко ји до но си ауто ном на по кра ји на, 
од но сно је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, а ко ји се до ста вља ју Кан-
це ла ри ји.

Уго во ре о до на ци ји, фи нан сиј ској и дру гој по мо ћи упу ће ној 
Ре пу бли ци Ср би ји, осим ме ђу на род них уго во ра, са да ва о цем до-
на ци је, од но сно по мо ћи, у име и за ра чун Ре пу бли ке Ср би је за-
кљу чу је Кан це ла ри ја.

На под не ске, рад ње и из да ва ње до ку мен та ци је у скла ду са 
овим за ко ном, не пла ћа ју се так се, ни ти на кна де за услу ге ре пу-
блич ких, по кра јин ских ор га на и ор га на је ди ни ца ло кал не са мо у-
пра ве.

На чин ко ри шће ња сред ста ва

Члан 6.
Сред ства из чла на 5. овог за ко на ко ри сте се по оби му, ди на-

ми ци и за на ме не утвр ђе не про гра ми ма об но ве.
По моћ се крај њим ко ри сни ци ма до де љу је у нов цу, ро би, ра-

до ви ма, до бри ма и услу га ма. 
Кри те ри ју ме за до де лу по мо ћи, као и вр сту и ви си ну по мо ћи 

утвр ђу је Вла да др жав ним про гра мом об но ве.

Раз део и на чин ис ка зи ва ња сред ста ва

Члан 7.
Сред ства из чла на 5. став 1, тач ка 1), тач. 4) –8) и тач ка 10) 

овог за ко на, на ме ње на от кла ња њу по сле ди ца по пла ва, у бу џе ту 
Ре пу бли ке Ср би је, ко ри сте се пре ко Кан це ла ри је, осим уко ли ко 
ме ђу на род ним уго во ром, уго во ром о до на ци ји, ху ма ни тар ној или 
дру гој по мо ћи ни је друк чи је од ре ђе но.

Сред ства за ре а ли за ци ју про гра ма об но ве обез бе ђу ју се и у 
про гра му ра да и по сло ва ња и фи нан сиј ском пла ну и го ди шњем 
про гра му по сло ва ња ко ри сни ка јав них сред ста ва, де фи ни са них 
За ко ном о бу џет ском си сте му („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13  – ис прав ка и 108/13).

Ко ри сни ци јав них сред ста ва ду жни су да ис ка жу сред ства 
опре де ље на за ре а ли за ци ју про гра ма об но ве у сво јим бу џе ти ма, 
про гра ми ма по сло ва ња, од но сно фи нан сиј ским пла но ви ма, као и 
да ис ка жу сва при ку пље на сред ства од до на ци ја и по мо ћи за от-
кла ња ње по сле ди ца по пла ва. 

На чин пла ћа ња

Члан 8.
Кан це ла ри ја вр ши ди рект на пла ћа ња прав ном или фи зич ком 

ли цу ко је је при ма лац по мо ћи или ко је вр ши по сло ве об но ве.

Ре ги стар пла ћа ња по уго во ри ма

Члан 9. 
Кан це ла ри ја обра зу је и во ди ба зу по да та ка о одо бре ним и 

ре а ли зо ва ним пла ћа њи ма из сред ста ва на ме ње них от кла ња њу по-
сле ди ца по пла ва (у да љем тек сту: Ре ги стар пла ћа ња).

Ре ги стар пла ћа ња са др жи: ши фру и на зив уго во ра, из нос 
апро при ја ци је, на зив и број ра чу на при ма о ца сред ста ва, из нос 
и да тум сва ке по је ди нач не ис пла те, из нос укуп но ре а ли зо ва них 
сред ста ва (из но си се из ра жа ва ју у ди на ри ма и у еври ма) и про це-
нат ре а ли за ци је сред ста ва.

Ре ги стар пла ћа ња во ди се у елек трон ском об ли ку.

Из ве шта ва ње Кан це ла ри је о фи нан сиј ској и не фи нан сиј ској 
по мо ћи ко ју су при ми ли дру ги ко ри сни ци јав них сред ста ва

Члан 10.
Ор га ни др жав не упра ве и дру ги ко ри сни ци јав них сред ста-

ва ду жни су да из ве шта ва ју Кан це ла ри ју о свим фи нан сиј ским и 
не фи нан сиј ским при ли ви ма и од ли ви ма сред ста ва на ме ње них за 
от кла ња ње по сле ди ца на под руч ји ма по го ђе ним по пла ва ма.

Из ве шта ва ње се вр ши ме сеч но, а по по тре би, на зах тев Кан-
це ла ри је, и у кра ћим ро ко ви ма.

По да ци из ста ва 1. овог чла на до ста вља ју се на обра сци ма 
чи ји из глед, са др жи ну и на чин до ста вља ња, као и на чин об ра де 
при пре ма Кан це ла ри ја у са рад њи са ми ни стар ством над ле жним за 
по сло ве фи нан си ја и на пред лог ми ни стар ства над ле жног за по-
сло ве фи нан си ја про пи су је Вла да. 

Не фи нан сиј ска по моћ при мље на за от кла ња ње по сле ди ца на 
под руч ји ма по го ђе ним по пла ва ма пу тем до на ци ја, при ло га и по-
кло на мо ра да се еви ден ти ра и из ра зи у нов цу, ко ри сте ћи упо ред-
ни пре глед це на на тр жи шту, уко ли ко уго во ром или од лу ком ни је 
пре ци зи ра на вред ност, а про це ну вр ши ко ри сник јав них сред ста ва 
ко ји је при ма лац по мо ћи.

Из ве шта ва ње На род не скуп шти не и Вла де

Члан 11.
Кан це ла ри ја об је ди ња ва изв еш тајe о фи нан сиј ској и не фи-

нан сиј ској по мо ћи ко ју су при ми ли дру ги ко ри сни ци јав них сред-
ста ва и из ве штај о при ли ви ма и од ли ви ма сред ста ва на ме ње них за 
от кла ња ње по сле ди ца на под руч ји ма по го ђе ним по пла ва ма ко ји се 
ре а ли зу ју пре ко Кан це ла ри је и тро ме сеч но, а на зах тев Вла де и че-
шће, до ста вља Вла ди, а по усва ја њу, Вла да их до ста вља На род ној 
скуп шти ни.

Из ве шта ји из ста ва 1. овог чла на об ја вљу ју се на ин тер нет 
стра ни ци Кан це ла ри је.

5. ПО СТУ ПАК ЈАВ НЕ НА БАВ КЕ

Члан 12.
На на бав ке до ба ра, услу га и ра до ва ко ји су нео п ход ни за от-

кла ња ње по сле ди ца на под руч ју по го ђе ном по пла ва ма при ме њу је 
се отво ре ни по сту пак про пи сан од ред бом чла на 32. За ко на о јав-
ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 124/12), осим уко ли-
ко ме ђу на род ним уго во ром ни је дру га чи је од ре ђе но. 

На бав ке из ста ва 1. овог чла на утвр ђу ју се др жав ним про гра-
мом об но ве.



21. јул 2014. Број 75 17
На бав ке из ста ва 1. овог чла на спро во ди Кан це ла ри ја, а мо гу 

их спро во ди ти и дру ги ко ри сни ци јав них сред ста ва од ре ђе ни др-
жав ним про гра мом об но ве, уз пра во да пред став ник Кан це ла ри је 
уче ству је као члан ко ми си је за спро во ђе ње јав не на бав ке. 

У по ступ ку јав не на бав ке из ста ва 1. овог чла на не при ме-
њу ју се од ред бе За ко на о јав ним на бав ка ма ко је се од но се на план 
на бав ки, прет ход но оба ве ште ње, на чин до ка зи ва ња оба ве зних и 
до дат них усло ва за уче шће у по ступ ку јав не на бав ке, ро ко ве за 
под но ше ње по ну да и ро ко ве за од лу чи ва ње Ре пу блич ке ко ми си је 
за за шти ту пра ва у по ступ ци ма јав них на бав ки.

На чин до ка зи ва ња усло ва за уче шће у по ступ ку јав не на бав ке 

Члан 13. 
У по ступ ку јав не на бав ке из чла на 12. овог за ко на ис пу ње-

ност оба ве зних и до дат них усло ва за уче шће у по ступ ку јав не на-
бав ке, до ка зу је се до ста вља њем из ја ве ко јом по ну ђач под пу ном 
ма те ри јал ном и кри вич ном од го вор но шћу по твр ђу је да ис пу ња ва 
усло ве.

Рок и по зив за под но ше ње по ну да

Члан 14. 
Рок за под но ше ње по ну да у по ступ ку из чла на 12. овог за ко-

на не мо же би ти кра ћи од де сет да на од да на об ја вљи ва ња по зи ва 
за под но ше ње по ну да.

По зив за под но ше ње по ну да за јав не на бав ке из чла на 12. 
овог за ко на об ја вљу ју се и на ин тер нет стра ни ци Кан це ла ри је.

За шти та пра ва

Члан 15.
Зах тев за за шти ту пра ва не за др жа ва да ље ак тив но сти на ру-

чи о ца у по ступ ку из чла на 12. овог за ко на. 
На ру чи лац мо же и пре ис те ка ро ка за под но ше ње зах те ва за 

за шти ту пра ва да за кљу чи уго вор о јав ној на бав ци. 
Ре пу блич ка ко ми си ја за за шти ту пра ва у по ступ ци ма јав них 

на бав ки (у да љем тек сту: Ре пу блич ка ко ми си ја) је ду жна да о зах-
те ву за за шти ту пра ва од лу чи ре ше њем у ро ку од пет да на од да на 
при је ма уред ног зах те ва за за шти ту пра ва.

О жал би про тив за кључ ка на ру чи о ца, Ре пу блич ка ко ми си ја је 
ду жна да од лу чи у ро ку од три да на од да на при је ма жал бе. 

Ре пу блич ка ко ми си ја је ду жна да од лу ку из ст. 3. и 4. овог 
чла на до ста ви на ру чи о цу, под но си о цу зах те ва и иза бра ном по ну-
ђа чу, у ро ку од два да на од да на до но ше ња.

При ме на дру гог по ступ ка јав не на бав ке

Члан 16.
На ру чи лац мо же од лу чи ти да за на бав ке до ба ра, услу га и ра-

до ва ко ји су нео п ход ни за от кла ња ње по сле ди ца на под руч ју по-
го ђе ном по пла ва ма ко је су утвр ђе не др жав ним про гра мом об но ве, 
при ме ни и дру ги по сту пак јав не на бав ке, ако су за то ис пу ње ни 
усло ви про пи са ни За ко ном о јав ним на бав ка ма.

У слу ча ју из ста ва 1. овог чла на не при ме њу ју се од ред бе За-
ко на о јав ним на бав ка ма ко је се од но се на план на бав ки, прет ход-
но оба ве ште ње, на чин до ка зи ва ња оба ве зних и до дат них усло ва за 
уче шће у по ступ ку јав не на бав ке и при ба вља ње ми шље ња Упра ве 
за јав не на бав ке о осно ва но сти пре го ва рач ког по ступ ка без об ја-
вљи ва ња по зи ва за под но ше ње по ну да из чла на 36. став 1. тач ка 3).

Ис пу ње ност оба ве зних и до дат них усло ва за уче шће у по-
ступ ку јав не на бав ке, мо же да се до ка зу је на на чин про пи сан чла-
ном 13. овог за ко на.

Уко ли ко ко ри сник јав них сред ста ва од ре ђен др жав ним про-
гра мом об но ве од лу чи да спро ве де по сту пак јав не на бав ке из ста-
ва 1. овог чла на, ду жан је да при ба ви са гла сност Кан це ла ри је.

Из ве штај о ре а ли за ци ји на бав ки

Члан 17.
Из ве штај о ре а ли за ци ји на бав ки спро ве де них пре ма овом за-

ко ну об ја вљу је се на ин тер нет стра ни ци Кан це ла ри је и ко ри сни ка 
јав них сред ста ва ко ји је спро вео по сту пак на бав ке.

Уго вор о јав ној на бав ци

Члан 18.
Уго вор о из во ђе њу ра до ва, од но сно о на бав ци до ба ра и услу-

га (у да љем тек сту: Уго вор) са из во ђа чем ра до ва, са до ба вља чем и 
пру жа о цем услу га за кљу чу је, у име Ре пу бли ке Ср би је, Кан це ла ри-
ја, од но сно ко ри сник јав них сред ста ва ко ји је у скла ду са др жав-
ним про гра мом об но ве спро вео на бав ку.

Од го вор ност за пре у зи ма ње оба ве за и до ста ва зах те ва  
за пла ћа ње

Члан 19.
Ру ко во ди лац ко ри сни ка јав них сред ста ва и ди рек тор Кан це-

ла ри је за јед нич ки су од го вор ни за пре у зи ма ње оба ве за, из да ва ње 
на ло га за пла ћа ње и из вр ша ва ње рас хо да и из да та ка на ме ње них за 
спро во ђе ње др жав ног про гра ма об но ве.

Уко ли ко су сред ства за ре а ли за ци ју Уго во ра обез бе ђе на код 
Кан це ла ри је, а на бав ку је у скла ду са др жав ним про гра мом об но ве 
спро вео дру ги ко ри сник јав них сред ста ва, ко ри сник јав них сред-
ста ва ко ји је спро вео на бав ку, по сле про ве ре ис прав но сти до ку-
мен та ци је, до ста вља Кан це ла ри ји ра ди пла ћа ња пот пи сан и ове-
рен зах тев за пла ћа ње са до ку мен та ци јом о ре а ли за ци ји Уго во ра 
(аван сну, при вре ме не и окон ча ну си ту а ци ју, фак ту ре, бан кар ске 
га ран ци је и др.), уз из ве штај струч ног над зо ра за уго во ре о из во-
ђе њу ра до ва. 

По при је му зах те ва за пла ћа ње, а на кон про ве ре ускла ђе но-
сти при спе ле си ту а ци је са уго во ре ном вред но шћу ра до ва, до ба ра 
и услу га, Кан це ла ри ја упла ћу је зах те ва ни из нос на ра чун из во ђа ча 
ра до ва, од но сно до ба вља ча или пру жа о ца услу га.

6. РОБ НЕ РЕ ЗЕР ВЕ

Члан 20.
У свр ху по мо ћи ста нов ни штву на под руч ји ма по го ђе ним по-

пла ва ма, Вла да, на пред лог Кан це ла ри је, а у скла ду са др жав ним 
про гра мом об но ве, мо же на ло жи ти Ре пу блич кој ди рек ци ји за роб-
не ре зер ве да бес по врат но обез бе ди ро бу ко ју чу ва на за ли ха ма, 
крај њим ко ри сни ци ма, на осно ву спе ци фи ка ци ја са чи ње них од 
стра не над ле жних ми ни стар ста ва. 

II. ПО СЕБ НЕ ОД РЕД БЕ О МЕ РА МА У ПО ЈЕ ДИ НИМ 
ОБЛА СТИ МА

1. ЗА ШТИ ТА ЗДРА ВЉА ЉУ ДИ И ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

Спре ча ва ње и су зби ја ње за ра зних бо ле сти

Члан 21.
Ми ни стар над ле жан за по сло ве здра вља, на пред лог Ин сти-

ту та за за шти ту здра вља Ср би је, у свр ху от кла ња ња по сле ди ца по-
пла ва на по го ђе ним под руч ји ма ко је мо гу до ве сти до по ја ве епи-
де ми је за ра зних бо ле сти или до обо ле ва ња од дру гих бо ле сти и 
по вре да ве ли ког бро ја љу ди, про гла ша ва епи де ми ју или опа сност 
од епи де ми је за ра зних бо ле сти и дру гих прет њи по здра вље ве-
ћег бро ја љу ди и од ре ђу је за ра же но, од но сно угро же но под руч је 
и на ре ђу је ме ре ко је тре ба пред у зе ти на спре ча ва њу и су зби ја њу 
за ра зних и дру гих бо ле сти, као и дру гих прет њи по здра вље ве ћег 
бро ја љу ди.

Ми ни стар над ле жан за по сло ве здра вља ак том из ста ва 1. 
овог чла на мо же на ре ди ти ор га ни зо ва ње и спро во ђе ње сва ке од 
ме ра про пи са них за ко ном ко јим се уре ђу је за шти та ста нов ни штва 
од за ра зних бо ле сти за ко ју, на осно ву ми шље ња Ин сти ту та за за-
шти ту здра вља Ср би је, оце ни да од го ва ра кон крет ним окол но сти-
ма на под руч ју по го ђе ном по пла ва ма.

Ме ре из ст. 1. и 2. овог чла на спро во де се на на чин про пи сан за-
ко ном ко јим се уре ђу је за шти та ста нов ни штва од за ра зних бо ле сти.

Уве зе ни и оца ри ње ни не ре ги стро ва ни ле ко ви ко ји су пред мет 
до на ци је или ху ма ни тар не по мо ћи и ко ји не ма ју пра те ћу до ку мен-
та ци ју не мо гу се ста вља ти у про мет на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср-
би је пре не го што Аген ци ја за ле ко ве и ме ди цин ска сред ства Ср-
би је из да по треб не до зво ле.

Др жав ним про гра мом об но ве мо гу се пред ви де ти и дру ге ме-
ре у обла сти за шти те здра вља љу ди на под руч ју по го ђе ном по пла-
ва ма и од ре ди ти на чин њи хо вог спро во ђе ња.
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Ко ри шће ње не ре ги стро ва них би о цид них про из во да до би је них 
из до на ци је, од но сно ху ма ни тар не по мо ћи

Члан 22.
Би о цид ни про из вод до би јен из до на ци је за ко ји ни је до не то 

ре ше ње о упи су у При вре ме ну ли сту би о цид них про из во да за до-
ста вља ње тех нич ког до си јеа (у да љем тек сту: При вре ме на ли ста) 
или из да то одо бре ње у скла ду са за ко ном ко ји се уре ђу је упра вља-
ње би о цид ним про из во ди ма, мо же се ко ри сти ти на под руч ју по-
го ђе ном по пла ва ма у слу ча ју по ја ве не по жељ них ор га ни за ма ко ји 
не мо гу би ти су зби је ни дру гим сред стви ма или би о цид ним про из-
во дом за ко ји је до не то ре ше ње о упи су у При вре ме ну ли сту или 
из да то одо бре ње, на осно ву при вре ме не до зво ле о ње го вом ко ри-
шће њу.

При вре ме ну до зво лу за ко ри шће ње би о цид ног про из во да из 
ста ва 1. овог чла на из да је ми ни стар ство над ле жно за упра вља ње 
хе ми ка ли ја ма и би о цид ним про из во ди ма, сход ном при ме ном за ко-
на ко јим се уре ђу ју би о цид ни про из во ди.

Уз зах тев за из да ва ње при вре ме не до зво ле за ко ри шће ње би-
о цид ног про из во да из ста ва 1. овог чла на до ста вља ју се и: тр го-
вач ко име би о цид ног про из во да, вр ста би о цид ног про из во да, по-
да ци о про из во ђа чу би о цид ног про из во да, пред ви ђе ној обла сти 
при ме не и на чи ну ко ри шће ња би о цид ног про из во да, хе миј ски/
ге не рич ки на зив и CAS/EC број ак тив них суп стан ци са др жа них 
у би о цид ном про из во ду; без бед но сни лист за би о цид ни про из вод; 
без бед но сни лист за сва ку ак тив ну суп стан цу са др жа ну у би о цид-
ном про из во ду, ети ке та би о цид ног про из во да са упут ством за упо-
тре бу на срп ском је зи ку (уко ли ко је до ступ но) или на ен гле ском 
је зи ку, обра зло же ње о то ме да не по сто ји у про ме ту дру го сред-
ство или би о цид ни про из вод ко ји мо же су зби ти те не по жељ не ор-
га ни зме, до каз о ефи ка сно сти би о цид ног про из во да за пред ви ђе-
ни на чин ко ри шће ња; по да ци о ко ри сни ку би о цид ног про из во да; 
по да так о ко ли чи ни би о цид ног про из во да; до каз да је би о цид ни 
про из вод у ро ку тра ја ња за све вре ме ва же ња при вре ме не до зво ле, 
по да так о под руч ју и ве ли чи ни по вр ши не ко ја ће се тре ти ра ти би-
о цид ним про из во дом; по да ци о са ста ву би о цид ног про из во да, као 
и уго вор о до на тор ству.

Ре ше ње о при вре ме ној до зво ли из ста ва 2. овог чла на је ко-
нач но и про тив ње га се мо же по кре ну ти управ ни спор. 

При вре ме на до зво ла из да је се са ро ком ва же ња не ду жим од 
120 да на.

Но си лац при вре ме не до зво ле ду жан је да упу ти ко ри сни ка 
би о цид ног про из во да на ре ше њем утвр ђе не усло ве за огра ни че но 
и кон тро ли са но ко ри шће ње би о цид ног про из во да и да во ди еви-
ден ци ју о ис ко ри шће ним и не ис ко ри шће ним ко ли чи на ма би о цид-
ног про из во да.

2. ИЗ ГРАД ЊА, РЕ КОН СТРУК ЦИ ЈА, АДАП ТА ЦИ ЈА  
И СА НА ЦИ ЈА ОБЈЕ КА ТА

а) Екс про при ја ци ја

Утврђивањејавногинтересазаекспропријацију

Члан 23.
Овим за ко ном утвр ђу је се јав ни ин те рес за екс про при ја ци ју, 

од но сно ад ми ни стра тив ни пре нос не по крет но сти, ра ди из град ње 
обје ка та утвр ђе них др жав ним про гра мом об но ве, уста но вље ње 
пра ва слу жбе но сти (не пот пу на екс про при ја ци ја), ра ди по ста-
вља ња во до вод них це ви, под зем них и над зем них во до ва свих на-
пон ских ни воа и ди стри бу тив них тран сфор ма тор ских ста ни ца, 
те ле фон ских ка бло ва, под зем них и над зем них ин фра струк ту ра си-
сте ма да љин ског гре ја ња, као и при вре ме но за у зи ма ње не по крет-
но сти ра ди из во ђе ња ра до ва об у хва ће них про гра мом об но ве. 

Кориснициекспропријације

Члан 24.
Eкспропријација се мо же вр ши ти за по тре бе Ре пу бли ке Ср-

би је, ауто ном не по кра ји не, је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, јав них 
фон до ва, јав них аген ци ја, при вред них дру шта ва ко ја су осно ва на 
од стра не јав них пред у зе ћа као и за по тре бе при вред них дру шта ва 
са ве ћин ским др жав ним ка пи та лом осно ва них од стра не Ре пу бли-
ке Ср би је, ауто ном не по кра ји не, или је ди ни ца ло кал не са мо у пра-
ве, ако за ко ном ни је дру га чи је од ре ђе но.

Поступакпопредлогузаекспропријацију

Члан 25.
О пред ло гу за екс про при ја ци ју ре ша ва ор ган је ди ни це ло кал-

не са мо у пра ве над ле жан за имо вин ско-прав не по сло ве на чи јој те-
ри то ри ји се на ла зи не по крет ност ко ја је пред мет екс про при ја ци је. 

Уз пред лог за екс про при ја ци ју до ста вља се из вод из ли ста 
не по крет но сти за не по крет ност ко ја је пред мет екс про при ја ци је, 
по твр да да се ра ди о зе мљи шту по доб ном за из град њу из да та од 
стра не ор га на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве над ле жног за по сло ве 
ур ба ни зма, као и из вод из др жав ног про гра ма об но ве из ко јег се 
утвр ђу је да је на тој ка та стар ској пар це ли пред ви ђе на об но ва обје-
ка та у скла ду са овим за ко ном.

Пре до но ше ња ре ше ња о екс про при ја ци ји над ле жни ор ган утвр-
ђу је да на те ри то ри ји те је ди ни це ло кал не са мо у пра ве не по сто ји од го-
ва ра ју ће зе мљи ште у др жав ној сво ји ни или зе мљи ште у јав ној сво ји-
ни ауто ном не по кра ји не или је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, на ко ме се 
мо же вр ши ти град ња но вих обје ка та, у скла ду са овим за ко ном.

По спро ве де ном по ступ ку, над ле жни ор ган до но си ре ше ње у 
ро ку од осам да на.

Соп стве ник не по крет но сти мо же из ја ви ти жал бу у ро ку од 
осам да на, од да на до ста вља ња ре ше ња из ста ва 4. овог чла на.

По жал би на ре ше ње из ста ва 4. овог чла на од лу чу је ми ни-
стар ство над ле жно за по сло ве фи нан си ја у ро ку од осам да на.

На осно ву ко нач ног ре ше ња о екс про при ја ци ји, сти чу се 
усло ви за уво ђе ње у по сед ко ри сни ка екс про при ја ци је. 

У све му оста лом што ни је уре ђе но овим за ко ном при ме њу ју 
се од ред бе За ко на о екс про при ја ци ји („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
53/95, 23/01  – СУС, 20/09 и 55/13  – УС) и За ко на о оп штем управ-
ном по ступ ку („Слу жбе ни лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01 и „Слу жбе-
ни гла сник РС”, број 30/10).

б) Об но ва обје ка та

Објектикојисеобнављају

Члан 26.
Об но ва обје ка та спро во ди се из град њом но вог објек та, од-

но сно ре кон струк ци јом, са на ци јом или адап та ци јом по сто је ћег 
објек та, у скла ду са овим за ко ном.

Објек ти ма у сми слу овог за ко на сма тра ју се: по ро дич ни 
стам бе ни објек ти, стам бе ни и стам бе но-по слов ни објек ти, ста но-
ви у стам бе ним и стам бе но-по слов ним објек ти ма, кул тур на до бра 
и кул тур на ин фра струк ту ра, ко му нал на ин фра струк ту ра, пут на и 
же ле знич ка ин фра струк ту ра, елек тро-енер гет ски објек ти за про-
из вод њу, пре нос и ди стри бу ци ју елек трич не енер ги је, објек ти и 
си сте ми елек трон ских ко му ни ка ци ја, објек ти руд не про из вод ње и 
снаб де ва ња, га со во ди, то пло во ди, објек ти по себ не на ме не, као и 
објек ти јав не на ме не у јав ној сво ји ни. 

Критеријумизаспровођењеобновепородичнихстамбених
објеката

Члан 27.
Об но ва по ро дич ног стам бе ног објек та ко ји је сру шен услед 

деј ства по пла ва или ак ти ви ра њем кли зи шта, од но сно објек та за 
ко ји је над ле жни ор ган до нео ре ше ње о за бра ни ко ри шће ња објек-
та, спро во ди се из град њом но вог објек та, у скла ду са др жав ним 
про гра мом об но ве.

Об но ва стам бе ног објек та ко ји је сру шен услед деј ства по пла ва 
или ак ти ви ра њем кли зи шта на ло ка ци ји ко ја ни је по год на за гра ђе-
ње (не а де кват ни хи дро ло шки, ге о ло шки или ур ба ни стич ки усло ви), 
вр ши се из град њом но вог објек та на ло ка ци ји по год ној за из град њу, 
ис пла том нов ча не по мо ћи или ку по ви ном дру ге не по крет но сти, до 
вред но сти но вог објек та ко ји би фи зич ком ли цу био опре де љен у 
скла ду са кри те ри ју ми ма из др жав ног про гра ма по мо ћи.

Кри те ри ју ми за спро во ђе ње об но ве обје ка та из ст. 1. и 2. овог 
чла на утвр ђу ју се др жав ним про гра мом об но ве. 

Типскиобјекти

Члан 28.
Об но ва по ро дич ног стам бе ног објек та из чла на 27. овог за ко-

на, спро во ди се из град њом тип ских обје ка та и то:
1) обје кат тип I, по вр ши не 60 m²,
2) обје кат тип II, по вр ши не 80 m²,
3) обје кат тип III, по вр ши не 100 m².
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Кри те ри ју ми за до де лу од го ва ра ју ћег ти па објек та утвр ђу ју 

се др жав ним про гра мом по мо ћи. 
Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, уго во ром о до на ци ји мо же 

би ти уго во рен и дру га чи ји тип обје ка та.

Изградњапородичнихстамбенихобјеката

Члан 29.
Из град ња по ро дич них стам бе них обје ка та, вр ши се на осно-

ву глав них про је ка та за про пи са не ти по ве стам бе них обје ка та.
Кан це ла ри ја, по до ста вље ном спи ску је ди ни це ло кал не са мо-

у пра ве о бро ју и ти по ви ма стам бе них обје ка та ко ји ће се гра ди ти 
на ње ној те ри то ри ји, до ста вља глав ни про је кат за из град њу је ди-
ни ци ло кал не са мо у пра ве.

Из бор из во ђа ча ра до ва за из град њу по ро дич них стам бе них 
обје ка та вр ши се у по ступ ку јав не на бав ке ко ји се спро во ди у 
скла ду са овим за ко ном.

Члан 30.
Ин ве сти тор из град ње по ро дич них стам бе них обје ка та је Ре-

пу бли ка Ср би ја.
У име и за ра чун Ре пу бли ке Ср би је ин ве сти тор ска пра ва вр-

ши Кан це ла ри ја, до из да ва ња упо треб не до зво ле за по је ди нач ни 
обје кат.

На пред лог Кан це ла ри је, Вла да од ре ђу је струч ни над зор над 
из во ђе њем ра до ва.

Члан 31.
По из вр ше ном из бо ру из во ђа ча и од ре ђи ва њу струч ног над-

зо ра, на зе мљи шту од ре ђе ном за из град њу, мо же се при сту пи ти 
гра ђе њу објек та, у скла ду са чла ном 143. За ко на о пла ни ра њу и 
из град њи („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 72/09, 81/09  – ис прав ка, 
64/10  – УС, 24/11, 121/12, 42/13  – УС, 50/13  – УС и 98/13  – УС).

Је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, до ис те ка ро ка из чла на 143. 
За ко на о пла ни ра њу и из град њи, мо же јед ним ре ше њем из да ти 
гра ђе вин ску и упо треб ну до зво лу.

Пре из да ва ња ре ше ња из ста ва 2. овог чла на, над ле жни ор ган 
утвр ђу је да је обје кат из гра ђен на зе мљи шту по год ном за из град-
њу, да је при ло жен глав ни про је кат и да је до ста вљен за пи сник ко-
ми си је за тех нич ки пре глед објек та да је обје кат по до бан за упо-
тре бу.

Ако је обје кат из гра ђен на зе мљи шту у сво ји ни је ди ни це ло-
кал не са мо у пра ве, од но сно ауто ном не по кра ји не, пре из да ва ња ре-
ше ња из ста ва 2. овог чла на је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, од но-
сно ауто ном на по кра ји на пре но си пра во сво ји не на гра ђе вин ском 
зе мљи шту на ко ме је обје кат са гра ђен на Ре пу бли ку Ср би ју, без 
на кна де. 

Ако је обје кат из гра ђен на зе мљи шту у сво ји ни ли ца ко ме је 
обје кат сру шен или за бра њен за ко ри шће ње, над ле жни ор ган је-
ди ни це ло кал не са мо у пра ве из да ће ре ше ње о гра ђе вин ској и упо-
треб ној до зво ли на име тог ли ца. Ин ве сти тор ска пра ва, у име и за 
ра чун фи зич ког ли ца  – вла сни ка зе мљи шта, до из да ва ња упо треб-
не до зво ле вр ши Кан це ла ри ја, у скла ду са овим за ко ном. 

За по ро дич не стам бе не објек те из гра ђе не у скла ду са од ред-
ба ма овог за ко на, не пла ћа се на кна да за уре ђи ва ње гра ђе вин ског 
зе мљи шта, као ни на кна да за про ме ну на ме не по љо при вред ног зе-
мљи шта у гра ђе вин ско.

Ре ше ње из ста ва 2. овог чла на са др жи по дат ке о ин ве сти то ру, 
објек ту (га ба рит, спрат ност, тип објек та и укуп на по вр ши на), ка-
та стар ској пар це ли на ко јој је обје кат из гра ђен, до ку мен та ци ји на 
осно ву ко је се из да је гра ђе вин ска и упо треб на до зво ла, као и кон-
ста та ци ју да је обје кат из гра ђен у скла ду са овим за ко ном.

Ре ше ње из ста ва 2. овог чла на, са др жи и од ред бу ко јом ин-
ве сти тор  – Ре пу бли ка Ср би ја да је са гла сност ли цу ко ме је обје кат 
сру шен или за бра њен за ко ри шће ње, да, по прав но сна жно сти тог 
ре ше ња, без да љег при су ства и по себ не са гла сно сти ин ве сти то ра, 
мо же упи са ти пра во сво ји не на но во и згра ђе ном објек ту, осим ка-
да ре ше ње гла си на фи зич ко ли це из ста ва 5. овог чла на. Пре нос 
пра ва сво ји не не сма тра се про ме том не по крет но сти, те не по сто ји 
оба ве за пла ћа ња по ре за на пре нос ап со лут них пра ва.

Но ва по ро дич на стам бе на згра да, из гра ђе на у скла ду са овим 
за ко ном, сма тра се објек том из гра ђе ним у скла ду са за ко ном ко јим 
се уре ђу је из град ња обје ка та.

Члан 32.
Ре ше ње из чла на 31. овог за ко на, ко нач но је и про тив ње га се 

не мо же уло жи ти жал ба, али се ту жбом мо же по кре ну ти управ ни 
спор.

Члан 33.
По ро дич на стам бе на згра да, из гра ђе на у скла ду са од ред ба ма 

овог за ко на, не мо же се оту ђи ти у ро ку од пет го ди на од да на прав-
но сна жно сти ре ше ња из чла на 31. овог за ко на.

Обноваоштећенихобјеката

Члан 34.
Об но ва по ро дич ног стам бе ног објек та, стам бе ног или стам-

бе но-по слов ног објек та, од но сно ста на у стам бе ном или стам бе-
но-по слов ном објек ту, ко ји је оште ћен услед деј ства по пла ва или 
ак ти ви ра њем кли зи шта, вр ши се ис пла том нов ча не по мо ћи.

Кри те ри ју ми и ви си на по мо ћи за об но ву обје ка та из ста ва 1. 
овог чла на утвр ђу ју се др жав ним про гра мом об но ве.

Обноваинфраструктурнихобјеката

Члан 35.
Об но ва елек тро-енер гет ских обје ка та за про из вод њу, пре нос 

и ди стри бу ци ју елек трич не енер ги је, обје ка та руд не про из вод ње 
и снаб де ва ња, обје ка та га сне ин фра струк ту ре, пу те ва и јав не же-
ле знич ке ин фра струк ту ре, те ле ко му ни ка ци о них обје ка та, од но сно 
мре жа, си сте ма и сред ста ва, укљу чу ју ћи и објек те ин фра струк ту-
ре елек трон ских ко му ни ка ци ја (ка блов ска ка на ли за ци ја), обје ка та 
ко му нал не ин фра струк ту ре, обје ка та по себ не на ме не и обје ка та 
јав не на ме не у јав ној сво ји ни, спро во ди се у скла ду с про гра ми ма 
об но ве.

Про гра ми ма об но ве утвр ђу ју се и: из вор фи нан си ра ња, фи-
нан сиј ска сред ства по треб на за об но ву обје ка та из ста ва 1. овог 
чла на и од ре ђу је ин ве сти тор.

Ин ве сти тор ска пра ва за из во ђе ње ра до ва на об но ви обје ка та 
из ста ва 1. овог чла на, ко ји су у сво ји ни Ре пу бли ке Ср би је, вр ши ће 
јав на пред у зе ћа, од но сно за ви сна при вред на дру штва, без по себ-
ног овла шће ња Вла де.

3. ОБ НО ВА ПРИ ВРЕД НЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ

По моћ при вред ним су бјек ти ма

Члан 36.
На пред лог ми ни стар ства над ле жног за по сло ве при вре де, 

Вла да мо же при вред ним су бјек ти ма до де ли ти по моћ у ви ду под-
сти ца ја, у скла ду са др жав ним про гра мом об но ве.

Под сти цај из ста ва 1. ово га чла на мо же се до де ли ти пред у-
зет ни ку и ма лом/ми кро при вред ном су бјек ту ко ји је пре тр пео ште-
ту од еле мен тар них не по го да иза зва них обил ним ки ша ма ко је су 
до ве ле до из ли ва ња ре ка и ак ти ви ра ња кли зи шта на под руч ју по-
го ђе ном по пла ва ма, ако је био ре ги стро ван на том под руч ју, од но-
сно ако је на том под руч ју имао из дво је ну по слов ну је ди ни цу у 
тре нут ку про гла ше ња ван ред не си ту а ци је.

Др жав ним про гра мом об но ве мо гу се пред ви де ти и дру ге ме-
ре у обла сти при вре де на под руч ју по го ђе ном по пла ва ма и од ре ди-
ти на чин њи хо вог спро во ђе ња.

4. ПО МОЋ ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИМ ПРО ИЗ ВО ЂА ЧИ МА

Члан 37.
По љо при вред ном га здин ству и по ро дич ном по љо при вред-

ном га здин ству, ре ги стро ва ном у скла ду са за ко ном, ко је је пре-
тр пе ло ште ту од еле мен тар них не по го да иза зва них обил ним ки-
ша ма ко је су до ве ле до из ли ва ња ре ка и ак ти ви ра ња кли зи шта на 
под руч ју по го ђе ном по пла ва ма, по моћ за об но ву по љо при вред не 
про из вод ње до де љу је се у скла ду са др жав ним про гра мом об но ве.

5.ОБ НО ВА КУЛ ТУР НИХ ДО БА РА И КУЛ ТУР НЕ  
ИН ФРА СТРУК ТУ РЕ

Члан 38.
Об но ва кул тур них до ба ра и кул тур не ин фра струк ту ре, као и 

ус по ста вља ње кул тур не де лат но сти на под руч ју по го ђе ном по пла-
вом, вр ши се у скла ду са др жав ним про гра мом об но ве.
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Др жав ним про гра мом об но ве би ће про пи са не ме ре ко је је по-
треб но пред у зе ти ра ди об но ве кул тур них до ба ра и кул тур не ин-
фра струк ту ре, укљу чу ју ћи ме ре ус по ста вља ња кул тур них де лат-
но сти ко је су пре ки ну те на сту па њем по пла ве.

6. ЈАВ НИ РА ДО ВИ И РАД НЕ АК ЦИ ЈЕ

Члан 39.
Ра ди са ни ра ња по сле ди ца по пла ве и ак ти ви ра ња кли зи шта, 

об но ве по пла вље ног под руч ја и под руч ја угро же них кли зи шти ма, 
обез бе ђе ња по врат ка и ин те гра ци је ло кал ног ста нов ни штва, на 
под руч ју по го ђе ном по пла ва ма мо гу се ор га ни зо ва ти јав ни ра до ви 
и рад не ак ци је, у скла ду са од ред ба ма овог за ко на.

На чин из бо ра јав них ра до ва, из бор из во ђа ча јав них ра до ва, 
из бор ли ца ан га жо ва них на јав ним ра до ви ма, ви си на тро шко ва 
ор га ни зо ва ња јав них ра до ва, ви си на на кна де ан га жо ва них ли ца и 
дру гих тро шко ва, утвр ђу је се др жав ним про гра мом об но ве.

На јав ним ра до ви ма ан га жу ју се не за по сле на ли ца, при че му 
пред ност има ју ко ри сни ци со ци јал не по мо ћи, ко ри сни ци нов ча не 
на кна де за слу чај не за по сле но сти, мла ди и оста ла ли ца из ка те го-
ри је те же за по шљи вих, са пре би ва ли штем, од но сно бо ра ви штем 
на под руч ју по го ђе ном по пла ва ма на ко ме се ор га ни зу ју јав ни ра-
до ви.

Јав ни ра до ви ор га ни зо ва ни на на чин про пи сан у ст. 1 –3. овог 
чла на не ис кљу чу ју мо гућ ност ор га ни зо ва ња јав них ра до ва на 
под руч ју по го ђе ном по пла ва ма, на на чин про пи сан за ко ном ко јим 
се уре ђу је за по шља ва ње.

На чин ор га ни зо ва ња рад них ак ци ја, из бор ор га ни за то ра и ви-
си на тро шко ва ор га ни зо ва ња рад них ак ци ја, утвр ђу је се др жав ним 
про гра мом об но ве. 

III. ПОСТУПAK ЗА ДО ДЕ ЛУ ПО МО ЋИ

При ја ва ште те

Члан 40.
Фи зич ка и прав на ли ца ко ја су пре тр пе ла ште ту од еле мен-

тар них не по го да на под руч ју по го ђе ном по пла ва ма, при ја ву ште те 
под но се над ле жном ор га ну је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, пре ма 
ме сту на стан ка ште те.

До но ше ње од лу ке о вр сти и ви си ни по мо ћи

Члан 41.
По сту пак за до де лу по мо ћи утвр ђе не овим за ко ном во ди се у 

скла ду са од ред ба ма овог за ко на и за ко на ко јим се уре ђу је оп шти 
управ ни по сту пак.

Од лу чи ва ње о вр сти и ви си ни по мо ћи је ди ни ца ло кал не са-
мо у пра ве оба вља као по ве ре ни по сао.

Ре ше ње о вр сти и ви си ни по мо ћи до но си над ле жни ор ган је-
ди ни це ло кал не са мо у пра ве, на осно ву кри те ри ју ма утвр ђе них др-
жав ним про гра мом об но ве.

На ре ше ње из ста ва 3. овог чла на мо же се из ја ви ти жал ба Ко-
ми си ји за утвр ђи ва ње ште те од еле мен тар них не по го да, обра зо ва-
ној у скла ду с По слов ни ком Вла де, у ро ку од осам да на од да на 
до ста вља ња тог ре ше ња.

Ре ше ње Ко ми си је за утвр ђи ва ње ште те од еле мен тар них не-
по го да је ко нач но и про тив ње га се мо же во ди ти управ ни спор.

Ко нач но ре ше ње до ста вља се Кан це ла ри ји.

Јав ност по да та ка о до де ље ној по мо ћи

Члан 42.
По да ци о до де ље ној по мо ћи и о при ма о ци ма по мо ћи пред-

ста вља ју јав не по дат ке и Кан це ла ри ја их об ја вљу је на сво јој ин-
тер нет пре зен та ци ји.

IV. НАД ЗОР

Члан 43.
Над зор над при ме ном ово га за ко на вр ши ми ни стар ство над-

ле жно за по сло ве гра ђе ви нар ства.
Ин спек циј ски над зор, не по сред ним уви дом у по сло ва ње и 

по сту па ње фи зич ких и прав них ли ца при ли ком ре а ли за ци је ме ра 
утвр ђе них у скла ду са овим за ко ном, вр ше ор га ни др жав не упра ве 
у скла ду са утвр ђе ним де ло кру гом. 

Над зор над оба вља њем по ве ре них по сло ва из чла на 41. овог за-
ко на вр ши ми ни стар ство над ле жно за по сло ве ло кал не са мо у пра ве.

V. ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 44.
При ја ва ште те ра ди оства ри ва ња пра ва на по моћ у скла ду са 

овим за ко ном, под но си се у ро ку од осам да на од да на сту па ња на 
сна гу овог за ко на.

Пријавa ште те поднетa до да на сту па ња на сна гу овог за ко на 
сма тра се при ја вом под не том у скла ду са овим за ко ном.

Члан 45.
Под за кон ски и дру ги ак ти по треб ни за спро во ђе ње овог за ко на 

би ће до не ти у ро ку од 15 да на од да на сту па ња на сна гу овог за ко на.
Про пис ко јим је обра зо ва на Кан це ла ри ја, Вла да ће ускла ди ти 

са овим за ко ном у ро ку од 15 да на од да на ње го вог сту па ња на сна гу.

Члан 46.
Овај за кон сту па на сна гу на ред ног да на од да на об ја вљи ва ња 

у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”, а пре ста је да ва жи ис-
те ком јед не го ди не од да на сту па ња на сна гу.

М И Н И С ТА Р С Т ВА
2259

На осно ву чла на 30. став 1. тач. 1), 2) и 3) За ко на о по сре до ва њу у про ме ту и за ку пу не по крет но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
95/13), 

Ми ни стар тр го ви не, ту ри зма и те ле ко му ни ка ци ја до но си

П РА  В И Л  Н И К

о Ре ги стру по сред ни ка у про ме ту и за ку пу не по крет но сти

Пред мет

Члан 1.
Овим пра вил ни ком про пи су је се об лик, са др жи на и на чин во ђе ња Ре ги стра по сред ни ка у про ме ту и за ку пу не по крет но сти (у да љем 

тек сту: Ре ги стар), обра зац зах те ва за упис у Ре ги стар и обра зац из во да из Ре ги стра. 

Об лик Ре ги стра

Члан 2.
Ре ги стар се во ди у пи са ном и елек трон ском об ли ку, као је дин стве на, цен трал на и јав на ба за по да та ка о по сред ни ци ма.
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Са др жи на Ре ги стра

Члан 3.
Ре ги стар са др жи сле де ће по дат ке:
1) ред ни број и да тум упи са у Ре ги стар;
2) број и да тум ре ше ња о упи су у Ре ги стар, од но сно ре ше ња о бри са њу из Ре ги стра; 
3) по слов но име, адре су се ди шта и огран ка, по ре ски иден ти фи ка ци о ни број (у да љем тек сту: ПИБ), ма тич ни број, број те ле фо на, 

елек трон ску адре су и адре су Ин тер нет стра ни це (ако по сто ји) по сред ни ка; 
4) по дат ке о за по сле ним од но сно ли ци ма ан га жо ва ним ван рад ног од но са са по ло же ним струч ним ис пи том за по сред ни ка у про ме-

ту и за ку пу не по крет но сти (у да љем тек сту: струч ни ис пит);
5) по дат ке о из ре че ним за штит ним ме ра ма из чла на 32. став 2. и чла на 33. став 4. За ко на о по сре до ва њу у про ме ту и за ку пу не по-

крет но сти (у да љем тек сту: За кон).

Обра зац зах те ва за упис у Ре ги стар

Члан 4.
Обра зац зах те ва за упис у Ре ги стар са др жи сле де ће по дат ке: 
1) по слов но име и адре су се ди шта и огран ка, број те ле фо на, елек трон ску адре су и адре су Ин тер нет стра ни це (ако по сто ји) под но си о ца;
2) име и пре зи ме, адре су и ЈМБГ пред у зет ни ка, ка да је под но си лац;
3) ма тич ни број и ПИБ под но си о ца;
4) име и пре зи ме, адре су и ЈМБГ ли ца са по ло же ним струч ним ис пи том и број уве ре ња о по ло же ном струч ном ис пи ту;
5) пот пис овла шће ног ли ца.
Обра зац зах те ва за упис у Ре ги стар од штам пан је уз овај пра вил ник и чи ни ње гов са став ни део. 

Упис у Ре ги стар

Члан 5.
Под но си лац зах те ва за упис у Ре ги стар упи су је се у Ре ги стар ако уз зах тев на обра сцу из чла на 4. овог пра вил ни ка до ста ви: 
1) из ја ву под но си о ца да је од ре ђе но ли це ко је има по ло жен струч ни ис пит за по сле но или ан га жо ва но ван рад ног од но са код под но-

си о ца, или да је од ре ђе но ли це ко је има по ло жен струч ни ис пит осни вач или члан при вред ног дру штва (у да љем тек сту: члан дру штва) 
ко је је под но си лац, од но сно пред у зет ник ко ји је под но си лац;

2) при ме рак уго во ра о оси гу ра њу од од го вор но сти за ште ту у скла ду са чла ном 13. За ко на;
3) пу но моћ је, ако се зах тев под но си пре ко пу но моћ ни ка.
Уз из ја ву из ста ва 1. тач ка 1) овог чла на, при ла же се из ја ва ли ца из те тач ке, ко ја са др жи ЈМБГ и ове рен пот пис тог ли ца, ко јом по-

твр ђу је да је за по сле но или ан га жо ва но ван рад ног од но са код под но си о ца зах те ва, од но сно да је члан дру штва.
Ако се из ја ва из ста ва 1. тач ка 1) овог чла на од но си на под но си о ца из ја ве као ли це са по ло же ним струч ним ис пи том, уз њу се не 

при ла же из ја ва из ста ва 2. овог чла на. 
До ка зи из ста ва 3. овог чла на под но се се у ори ги на лу или ове ре ној фо то ко пи ји, чи не са став ни део Ре ги стра и чу ва ју се трај но, у 

скла ду са за ко ном.

Про ме на по да та ка у Ре ги стру

Члан 6.
Про ме на по да та ка у Ре ги стру вр ши се на осно ву од го ва ра ју ћих до ка за из чла на 5. став 1. овог пра вил ни ка, у скла ду са За ко ном.

Бри са ње из Ре ги стра

Члан 7.
Бри са ње из Ре ги стра вр ши се на осно ву зах те ва по сред ни ка ко ји се под но си на обра сцу из чла на 4. овог пра вил ни ка, у ком се по пу-

ња ва ју са мо ру бри ке са по да ци ма о при вред ном дру штву или пред у зет ни ку. 

Обра зац из во да из ре ги стра 

Члан 8.
Обра зац из во да из Ре ги стра са др жи:
1) на зив ми ни стар ства над ле жног за по сло ве тр го ви не; 
2) прав ни основ;
3) ред ни број и да тум упи са у Ре ги стар;
4) број и да тум ре ше ња о упи су у Ре ги стар;
5) по слов но име, адре су се ди шта и огран ка, ПИБ, ма тич ни број, број те ле фо на, елек трон ску адре су и адре су Ин тер нет стра ни це 

(ако по сто ји) по сред ни ка;
6) по дат ке о за по сле ним од но сно ли ци ма ан га жо ва ним ван рад ног од но са, од но сно чла но ви ма дру штва или пред у зет ни ку са по ло-

же ним струч ним ис пи том;
7) по дат ке о из ре че ним за штит ним ме ра ма из чла на 32. став 2. и чла на 33. став 4. За ко на;
8) пот пис овла шће ног ли ца и слу жбе ни пе чат.
Из вод из Ре ги стра из да је се на зах тев. 
Обра зац из во да из Ре ги стра од штам пан је уз овај пра вил ник и чи ни ње гов са став ни део. 

Сту па ње на сна гу

Члан 9.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

Број 011-00-20/2014-04
У Бе о гра ду, 17. ју ла 2014. го ди не

Ми ни стар,
Ра сим Ља јић, с.р.
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На осно ву чла на 30. став 1. тач ка 4) и став 2. За ко на о по-
сре до ва њу у про ме ту и за ку пу не по крет но сти („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 95/13),

Ми ни стар тр го ви не, ту ри зма и те ле ко му ни ка ци ја, уз прет-
ход ну са гла сност ми ни стра фи нан си ја, до но си 

П РА  В И Л  Н И К 

о струч ном ис пи ту за по сред ни ке у про ме ту и за ку пу 
не по крет но сти

I. УВОД НА ОД РЕД БА

Пред мет

Члан 1.
Овим пра вил ни ком про пи су је се про грам и на чин спро во ђе-

ња по ла га ња струч ног ис пи та за по сред ни ке у про ме ту и за ку пу 
не по крет но сти (у да љем тек сту: струч ни ис пит), ви си на так се за 
по ла га ње струч ног ис пи та, из нос на кна де за рад чла но ва ко ми си-
је, са др жи на и об лик уве ре ња о по ло же ном струч ном ис пи ту и са-
др жи на, об лик и на чин во ђе ња еви ден ци је о из да тим уве ре њи ма о 
по ло же ном струч ном ис пи ту.

II. ПРО ГРАМ И НА ЧИН СПРО ВО ЂЕ ЊА ПО ЛА ГА ЊА  
СТРУЧ НОГ ИС ПИ ТА

1.Програмстручногиспита

Члан 2.
Струч ни ис пит об у хва та про ве ру зна ња из сле де ћих пред ме-

та, од но сно ис пит них обла сти:
1) прав ни оквир у ве зи са по сре до ва њем у про ме ту и за ку пу 

не по крет но сти;
2) фи нан сиј ски и по ре ски аспек ти по сре до ва ња у про ме ту и 

за ку пу не по крет но сти;
3) ме наџ мент у по сре до ва њу у про ме ту и за ку пу не по крет но сти;
4) осно ве про стор ног пла ни ра ња и из град ње.
Де та љан са др жај струч ног ис пи та утвр ђен је Про гра мом по-

ла га ња струч ног ис пи та за оба вља ње по сло ва по сре до ва ња у про-
ме ту и за ку пу не по крет но сти (у да љем тек сту: Про грам струч ног 
ис пи та), ко ји је од штам пан уз овај пра вил ник и чи ни ње гов са-
став ни део.

2.Начинспровођењаполагањастручногиспита

Оба  ве  ште  ње  о  ис  пит  ном ро  ку  за  по ла  га  ње  ст руч  ног 
ис  пи  т а

Члан 3.
Ис пит не ро ко ве за по ла га ње струч ног ис пи та утвр ђу је ми ни-

стар над ле жан за по сло ве тр го ви не (у да љем тек сту: ми ни стар).
Оба ве ште ње о ис пит ном ро ку за по ла га ње струч ног ис пи та, 

на чи ну и ро ку за под но ше ње при ја ве и до ка зи ма ко ји се под но се 
уз при ја ву, из но су так се за по ла га ње струч ног ис пи та и по да ци-
ма за упла ту, као и дру гим по да ци ма у ве зи са по ла га њем струч-
ног ис пи та, ми ни стар ство над ле жно за по сло ве тр го ви не (у да љем 
тек сту: Ми ни стар ство) об ја вљу је на сво јој зва нич ној Ин тер нет 
стра ни ци. 

Да тум, вре ме и ме сто по ла га ња пи сме ног и усме ног де ла 
струч ног ис пи та од ре ђу је пред сед ник ко ми си је из чла на 6. став 1. 
овог пра вил ни ка.

Оба ве ште ње о да ту му, вре ме ну и ме сту по ла га ња струч ног 
ис пи та из ста ва 3. овог чла на, об ја вљу је се на зва нич ној Ин тер нет 
стра ни ци Ми ни стар ства, нај ка сни је де сет да на пре тер ми на по ла-
га ња пи сме ног де ла ис пи та, од но сно усме ног де ла ис пи та.

При ја ва за струч ни ис пит

Члан 4.
Кан ди дат за по ла га ње струч ног ис пи та под но си при ја ву, ко ја 

са др жи:
1) лич не по дат ке (име, оче во/мај чи но име и пре зи ме кан ди да-

та, је дин стве ни ма тич ни број гра ђа на, да тум и ме сто ро ђе ња, адре-
су ста но ва ња и кон такт те ле фон/елек трон ску адре су);

2) сте пен струч не спре ме.

Уз при ја ву кан ди дат при ла же:
1) до каз о пре би ва ли шту на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би-

је (ко пи ју лич не кар те и из вод елек трон ског чи та ча би о ме триј ске 
лич не кар те, ако је то тех нич ки мо гу ће, а у су прот ном  – ко пи ју 
лич не кар те); 

2) до каз о то ме да има нај ма ње IV сте пен струч не спре ме 
(ове ре ну ко пи ју ди пло ме);

3) до каз о из вр ше ној упла ти так се за по ла га ње ис пи та (за го-
то вин ска пла ћа ња при ме рак уплат ни це, а за без го то вин ска пла ћа-
ња ко пи ју из во да бан ке и ко пи ју на ло га за пре нос сред ста ва).

До ка зе из ста ва 2. овог чла на за др жа ва Ми ни стар ство и не 
вра ћа ју се кан ди да ту.

Спи сак кан ди да та и ад ми ни стра тив ни по сло ви

Члан 5.
По ис те ку ро ка за под но ше ње при ја ва, при сту па се раз ма тра-

њу при сти глих при ја ва и са чи ња ва њу спи ска кан ди да та за по ла га-
ње струч ног ис пи та по тер ми ни ма. 

Спи сак из ста ва 1. овог чла на об ја вљу је се на зва нич ној Ин-
тер нет стра ни ци Ми ни стар ства нај ка сни је де сет да на пре тер ми на 
по ла га ња.

Ми ни стар ство оба вља ад ми ни стра тив не по сло ве у ве зи са 
по ла га њем струч ног ис пи та и обез бе ђу је да све ин фор ма ци је ко-
је се од но се на по ла га ње струч ног ис пи та бу ду бла го вре ме но до-
ступ не кан ди да ти ма.

Са став ко ми си је

Члан 6.
Струч ни ис пит спро во ди ко ми си ја (у да љем тек сту: Ис пит на 

ко ми си ја), ко ју чи не пред сед ник, че ти ри чла на и се кре тар. 
Ли сту ис пи ти ва ча, ко ја се са сто ји од нај ви ше 16 чла но ва, 

утвр ђу је ми ни стар на ман дат од че ти ри го ди не. 
Чла но ве Ис пит не ко ми си је и по по тре би њи хо ве за ме ни ке по 

ис пит ним ро ко ви ма са ли сте ис пи ти ва ча име ну је ми ни стар. 

Усло ви за чла но ве Ис пит не ко ми си је

Члан 7.
За чла но ве Ис пит не ко ми си је име ну ју се ли ца са сте че ним 

ви со ким обра зо ва њем на сту ди ја ма дру гог сте пе на (ди плом ске 
ака дем ске сту ди је  – ма стер, спе ци ја ли стич ке ака дем ске сту ди је, 
спе ци ја ли стич ке стру ков не сту ди је), од но сно на основ ним сту ди-
ја ма у тра ја њу од нај ма ње че ти ри го ди не и то из ре да струч ња ка за 
обла сти из чла на 2. став 1. овог пра вил ни ка. 

Пред сед ник и се кре тар Ис пит не ко ми си је, по ред усло ва из 
ста ва 1. овог чла на, ис пу ња ва ју до дат ни услов: да су др жав ни 
слу жбе ни ци са нај ма ње де сет го ди на рад ног ис ку ства у др жав ној 
упра ви.

По че так струч ног ис пи та

Члан 8.
Пре по чет ка по ла га ња струч ног ис пи та пред сед ник или се-

кре тар Ис пит не ко ми си је утвр ђу је иден ти тет кан ди да та ко ји су 
иза шли на струч ни ис пит. 

Пред сед ник или се кре тар Ис пит не ко ми си је кан ди да ти ма об-
ја шња ва на чин по ла га ња струч ног ис пи та и од го во ра на евен ту ал-
на пи та ња кан ди да та ко ја се од но се на по ла га ње струч ног ис пи та, 
оце њи ва ње кан ди да та и тех ни ку да ва ња од го во ра на ис пит на пи-
та ња.

Де ло ви струч ног ис пи та

Члан 9.
Струч ни ис пит са сто ји се од пи сме ног и усме ног де ла.
Пи сме ни део струч ног ис пи та (у да љем тек сту: тест) по ла же 

се у тра ја њу од нај ви ше три са та.
На те сту кан ди дат да је од го во ре на пи сме но по ста вље на пи-

та ња из че ти ри ис пит не обла сти из чла на 2. став 1. овог пра вил-
ни ка.

Тест се оба вља под над зо ром нај ма ње два чла на Ис пит не ко-
ми си је.



26 Број 75 21. јул 2014.

Тест се мо же ор га ни зо ва ти и у елек трон ској фор ми уз ауто-
мат ско утвр ђи ва ње тач но сти од го во ра кан ди да та, од но сно ауто-
мат ско утвр ђи ва ње ре зул та та те ста. 

По утвр ђи ва њу ре зул та та те ста, се кре тар Ис пит не ко ми си је 
са чи ња ва ли сту са ре зул та ти ма те ста, ко ја са др жи про це нат тач-
них од го во ра по ис пит ним обла сти ма. Ову ли сту пот пи су ју пред-
сед ник и се кре тар ко ми си је.

Сма тра се да је кан ди дат по ло жио тест уко ли ко је тач но од го-
во рио на нај ма ње 60% од укуп ног бро ја пи та ња из сва ког пред ме-
та из чла на 2. став 1. овог пра вил ни ка. 

Усме ном де лу струч ног ис пи та мо гу при сту пи ти са мо кан ди-
да ти ко ји су по ло жи ли тест.

На усме ном де лу струч ног ис пи та, чла но ви Ис пит не ко ми-
си је по ста вља ју кан ди да ту пи та ња из че ти ри ис пит не обла сти из 
чла на 2. став 1. овог пра вил ни ка и на осно ву ње го вих од го во ра 
оце њу ју ње го ву оспо со бље ност за оба вља ње по сло ва по сре до ва-
ња у про ме ту и за ку пу не по крет но сти, у скла ду са про пи си ма и 
па жњом до брог при вред ни ка. 

Усме ни део струч ног ис пи та тра је нај ви ше 30 ми ну та по кан-
ди да ту. Ка да кан ди дат од го во ри на по след ње по ста вље но пи та ње, по 
за вр ше ном оце њи ва њу, кан ди да ту се са оп шта ва ре зул тат усме ног де-
ла струч ног ис пи та ко ји мо же би ти „по ло жио” или „ни је по ло жио”. 

На осно ву ре зул та та усме ног де ла струч ног ис пи та, укуп ни 
ре зул тат кан ди да та на струч ном ис пи ту Ис пит на ко ми си ја од ре ђу-
је оце ном „по ло жио” или „ни је по ло жио”.

На чин ра да Ис пит не ко ми си је

Члан 10.
Ис пит на ко ми си ја утвр ђу је и по ста вља ис пит на пи та ња, 

спро во ди тест и усме ни део струч ног ис пи та и вр ши оце њи ва ње 
кан ди да та у скла ду са од ред ба ма овог пра вил ни ка.

Ис пит на ко ми си ја вр ши оце њи ва ње гла са њем.
Ако је број гла со ва чла но ва Ис пит не ко ми си је за оце ну „по-

ло жио” и за оце ну „ни је по ло жио” јед нак, од лу чу ју ћи је глас пред-
сед ни ка.

На кна да за рад Ис пит не ко ми си је

Члан 11.
Пред сед ник, чла но ви и се кре тар Ис пит не ко ми си је има ју 

пра во на на кна ду за рад у Ис пит ној ко ми си ји, у из но су од 900 РСД 
по кан ди да ту ко ји по ла же усме ни део струч ног ис пи та. 

Од ла га ње по ла га ња струч ног ис пи та

Члан 12.
Кан ди дат мо же је дан пут по ис пит ном ро ку од у ста ти од по-

ла га ња струч ног ис пи та, о че му пи сме ним пу тем оба ве шта ва Ми-
ни стар ство, нај ка сни је пет рад них да на пре тер ми на од ре ђе ног за 
по ла га ње.

У слу ча ју из ста ва 1. овог чла на, кан ди да ту се од ре ђу је на-
кнад ни тер мин за по ла га ње струч ног ис пи та.

Не из ла зак на струч ни ис пит

Члан 13.
У слу ча ју бо ле сти и дру гих оправ да них раз ло га (смрт ни слу-

чај бли ског чла на по ро ди це, ва жне слу жбе не оба ве зе и сл.) кан-
ди дат мо же је дан пут по ис пит ном ро ку оправ да ти не из ла зак на 
струч ни ис пит, о че му пи сме ним пу тем оба ве шта ва Ми ни стар-
ство, уз под но ше ње до ка за, нај ка сни је два рад на да на на кон да на 
од ре ђе ног за по ла га ње. 

На кон про це не оправ да но сти раз ло га из ста ва 1. овог чла на, 
кан ди дат се оба ве шта ва:

1) о на кнад ном тер ми ну за по ла га ње струч ног ис пи та; или
2) о то ме да раз ло зи ни су ува же ни; или
3) о то ме да су под не ти до ка зи оце ње ни као нео д го ва ра ју ћи.
У слу ча је ви ма из ста ва 3. тач. 2) и 3) овог чла на, кан ди дат 

по но во под но си при ја ву за по ла га ње струч ног ис пи та у скла ду са 
чла ном 4. овог пра вил ни ка.

Кан ди дат ко ји не иза ђе на струч ни ис пит на дан од ре ђен за по-
ла га ње, а не од у ста не од по ла га ња струч ног ис пи та на на чин од ре-
ђен у чла ну 12. овог пра вил ни ка, ни ти оправ да не из ла зак на на чин 
од ре ђен у ста ву 1. овог чла на, оце ни ће се оце ном „ни је по ло жио”.

Од у ста ја ње и уда ља ва ња са струч ног ис пи та

Члан 14.
Кан ди дат ко ји у то ку по ла га ња струч ног ис пи та од у ста не од 

да љег по ла га ња, оце ни ће се оце ном „ни је по ло жио”.
Ако кан ди дат на ру ша ва ред или се уста но ви да је по ку шао 

да из вр ши или је из вр шио пре ва ру у то ку по ла га ња струч ног ис-
пи та, би ће уда љен са струч ног ис пи та и оце ни ће се оце ном „ни је 
по ло жио”.

По нов но по ла га ње струч ног ис пи та

Члан 15.
Кан ди дат ко ји је на струч ном ис пи ту оце њен оце ном „ни је 

по ло жио”, мо же се при ја ви ти за по ла га ње у на ред ном ис пит ном 
ро ку.

За пи сник

Члан 16.
О по ла га њу струч ног ис пи та во ди се за пи сник у ко ји се уно-

се по да ци о са ста ву Ис пит не ко ми си је, ме сту и вре ме ну по ла га-
ња струч ног ис пи та, кан ди да ти ма и ре зул та ту сва ког кан ди да та на 
струч ном ис пи ту. 

За пи сник из ста ва 1. овог чла на пот пи су ју пред сед ник, чла-
но ви и се кре тар Ис пит не ко ми си је.

Ми ни стар ство об ја вљу је спи сак кан ди да та ко ји су по ло жи ли 
струч ни ис пит на сво јој зва нич ној Ин тер нет стра ни ци у ро ку од 
осам да на од да на за вр шет ка струч ног ис пи та.

III. ТАК СА ЗА ПО ЛА ГА ЊЕ СТРУЧ НОГ ИС ПИ ТА

Члан 17.
Так са за по ла га ње струч ног ис пи та из но си 14.000 ди на ра по 

кан ди да ту и ис пит ном ро ку. 
Кан ди да ту ко ме је од ре ђен на кнад ни тер мин за по ла га ње 

струч ног ис пи та у скла ду са чл. 12. или 13. овог пра вил ни ка, упла-
ће на так са ће се при зна ти у том на кнад ном ис пит ном ро ку.

По да ци о бро ју ра чу на, при ма о цу и свр си упла те об ја вљу ју 
се на зва нич ној Ин тер нет стра ни ци Mинистарства.

IV. УВЕ РЕ ЊЕ О ПО ЛО ЖЕ НОМ СТРУЧ НОМ ИС ПИ ТУ

Члан 18.
Ми ни стар ство кан ди да ту ко ји је по ло жио струч ни ис пит из-

да је уве ре ње о по ло же ном струч ном ис пи ту, у пи сме ном об ли ку, у 
ро ку од 30 да на од да на об ја вљи ва ња спи ска из чла на 16. став 3. 
овог пра вил ни ка.

Уве ре ње из ста ва 1. овог чла на са др жи:
1) на зив Ми ни стар ства;
2) прав ни основ;
3) лич не по дат ке ли ца ко је је по ло жи ло струч ни ис пит;
4) да тум по ло же ног струч ног ис пи та;
5) да тум, ме сто из да ва ња и број уве ре ња;
6) пот пис овла шће ног ли ца и слу жбе ни пе чат.

V. ЕВИ ДЕН ЦИ ЈА О ИЗ ДА ТИМ УВЕ РЕ ЊИ МА О ПО ЛО ЖЕ НОМ 
СТРУЧ НОМ ИС ПИ ТУ

Члан 19.
Ми ни стар ство во ди еви ден ци ју о из да тим уве ре њи ма о по ло-

же ном струч ном ис пи ту (у да љем тек сту: еви ден ци ја), у пи сме ном 
од но сно елек трон ском об ли ку, у скла ду са про пи си ма ко ји ма се 
уре ђу је кан це ла риј ско по сло ва ње ор га на др жав не упра ве.  

Еви ден ци ја са др жи сле де ће по дат ке: ред ни број, име и пре-
зи ме и је дин стве ни ма тич ни број гра ђа на кан ди да та ко ме је из да то 
уве ре ње о по ло же ном струч ном ис пи ту, да тум по ла га ња те ста и 
да тум по ла га ња усме ног де ла струч ног ис пи та, да тум из да ва ња и 
број уве ре ња.

Уз еви ден ци ју чу ва ју се:
1) за пи сник из чла на 16. став 1. овог пра вил ни ка;
2) ли ста ре зул та та те ста из чла на 9. став 6. овог пра вил ни ка; 
3) ко пи ја уве ре ња из чла на 18. став 1. овог пра вил ни ка.
Ми ни стар ство по дат ке из ста ва 2. овог чла на чу ва трај но.
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VI. ЗА ВР ШНА ОД РЕД БА

Члан 20.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи-

ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

Број 011-00-20/2014-04
У Бе о гра ду, 17. ју ла 2014. го ди не

Ми ни стар,
Ра сим Ља јић, с.р.

ПРИ ЛОГ

ПРО ГРАМ ПО ЛА ГА ЊА СТРУЧ НОГ ИС ПИ ТА ЗА ОБА ВЉА
ЊЕ ПО СЛО ВА ПО СРЕ ДО ВА ЊА У ПРО МЕ ТУ И ЗА КУ ПУ 

НЕ ПО КРЕТ НО СТИ

1) ПРАВ НИ ОКВИР У ВЕ ЗИ СА ПО СРЕ ДО ВА ЊЕМ У ПРО МЕ-
ТУ И ЗА КУ ПУ НЕ ПО КРЕТ НО СТИ

Мо дул 1 – За кон о по сре до ва њу у про ме ту и за ку пу  
не по крет но сти

1.1 За кон ко ји уре ђу је по сре до ва ње у про ме ту и за ку пу не по-
крет но сти

1.2 Ко се мо же ба ви ти по сре до ва њем у про ме ту и за ку пу не-
по крет но сти 

1.3 Ко је усло ве тре ба ис пу ни ти за оба вља ње по сло ва по сре-
до ва ња 

1.4 Са др жај уго во ра о по сре до ва њу 
1.5 Оба ве зе по сред ни ка 
1.6 Оба ве зе на ло го дав ца 
1.7 По сред нич ка на док на да 
1.8 Пре ста нак уго во ра о по сре до ва њу 
1.9 Оси гу ра ње од од го вор но сти за ште ту 
1.10 Ре ги стар по сред ни ка 
Прав ни из во ри: 
1. За кон о по сре до ва њу у про ме ту и за ку пу не по крет но сти 

(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 95/13)

Мо дул 2 – За кон о про ме ту не по крет но сти и За кон  
о обли га ци о ним од но си ма 

2.1 По јам уго во ра, са др жи на и бит ни еле мен ти, вр сте уго во ра 
2.2 Уго вор о про ме ту не по крет но сти, фор ма, прав но деј ство 
2.3 Ове ра пот пи са 
2.4 Пра во пре че ку по ви не 
2.5 Ка па ра и од у ста ни ца 
2.6 Пу но моћ је 
2.7 Уго вор о за ку пу 
2.8 Уго вор о по кло ну 
2.9 Пред у го вор 
2.10 За ме на не по крет но сти 
2.11 Ис пла та ку по про дај не це не 
2.12 Уго вор о за јед нич кој град њи  – оп шта уго вор на пра ви ла 
2.13 Уго вор о су ин ве сти ра њу  – оп шта уго вор на пра ви ла 
Прав ни из во ри: 
1. За кон о обли га ци о ним од но си ма („Слу жбе ни лист СФРЈ”, бр. 

29/78, 39/85, 45/89  – УСЈ и 57/89 и „Слу жбе ни лист СРЈ”, број 31/93)
2. За кон о про ме ту не по крет но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, 

бр. 42/98 и 111/09)
3. За кон о по сре до ва њу у про ме ту и за ку пу не по крет но сти 

(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 95/13)
4. За кон о ста но ва њу („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 50/92, 

76/92, 84/92  – ис прав ка, 33/93, 53/93  – др. за кон, 67/93  – др. за кон, 
46/94, 47/94  – ис прав ка, 48/94  – др. за кон, 44/95  – др. за кон, 49/95, 
16/97, 46/98, 26/01, 101/05  – др. за кон и 99/11) 

5. Срп ски гра ђан ски за ко ник 
6. За кон о де ви зном по сло ва њу („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 

62/06, 31/11 и 119/12)

7. За кон о спре ча ва њу пра ња нов ца и фи нан си ра ња те ро ри-
зма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 20/09, 72/09 и 91/10)

Мо дул 3 – Ствар но пра во

3.1 Сти ца ње сво ји не 
3.2 Су сво ји на 
3.3 За јед нич ка сво ји на 
3.4 Пре да ја по се да 
3.5 Гра ђе ње 
3.6 Сти ца ње сво ји не од стра не стра на ца 
3.7 За ло жно пра во 
3.8 Имо ви на прав них ли ца, сти ца ње 
3.9 Пре тва ра ње та ван ског у стам бе ни про стор, пре тва ра ње 

за јед нич ких про сто ри ја у стам бе ни про стор, при па ја ње за јед нич-
ких про сто ри ја стам бе ном про сто ру 

Прав ни из во ри:
1. За кон о осно ва ма сво јин ско прав них од но са („Слу жбе ни 

лист СФРЈ”, бр. 6/80 и 36/90, „Слу жбе ни лист СРЈ”, број 29/96 и 
„Слу жбе ни гла сник РС”, број 115/05  – др. за кон) 

2. За кон о др жав ном пре ме ру и ка та стру („Слу жбе ни гла сник 
РС”, бр. 72/09, 18/10 и 65/13)

3. За кон о пла ни ра њу и из град њи („Слу жбе ни гла сник РС”, 
бр. 72/09, 81/09  – ис прав ка, 64/10  – УС, 24/11, 121/12, 42/13  – УС, 
50/13  – УС и 98/13  – УС) 

4. За кон о при вред ним дру штви ма („Слу жбе ни гла сник РС”, 
бр. 36/11 и 99/11)

5. За кон о одр жа ва њу стам бе них згра да („Слу жбе ни гла сник 
РС”, бр. 44/95, 46/98, 1/01  – УСРС, 101/05  – др. за кон, 27/11  – УС 
и 88/11) 

Мо дул 4 – На след но и по ро дич но пра во

4.1 Уго вор о до жи вот ном из др жа ва њу 
4.2 Уго вор о рас по де ли имо ви не за жи во та 
4.3 Оста вин ски по сту пак и ре ше ње 
4.4 По слов на спо соб ност 
4.5 Ма ло лет на ли ца и рас по ла га ње имо ви ном 
4.6 За јед нич ка имо ви на су пру жни ка 
4.7 Ста ра тељ ство 
4.8 Са гла сно сти за про да ју 
4.9 Имо ви на сте че на пре бра ка 
4.10 Ли ца без по слов не спо соб но сти 
Прав ни из во ри:
1. За кон о на сле ђи ва њу („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 46/95 и 

101/03  – УСРС)
2. За кон о ван пар нич ном по ступ ку („Слу жбе ни гла сник 

СРС”, бр. 25/82 и 48/88 и „Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 46/95  – др. 
за кон, 18/05  – др. за кон, 85/12, 45/13  – др. за кон и 55/14)

3. По ро дич ни за кон („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 18/05 и 
72/11  – др. за кон)

Мо дул 5 – Ка та стар не по крет но сти 

5.1 Јав ност књи га 
5.2 Вр сте јав них ре ги ста ра 
5.3 Упис пра ва сво ји не 
5.4 Упис хи по те ке 
5.5 Ко нач ност и пра во сна жност ре ше ња 
5.6 Те ре ти 
5.7 За бе ле жбе 
5.8 Из вод из ли ста не по крет но сти 
5.9 Зах тев за упис (по треб на до ку мен та ци ја) 
5.10 Бри са ње те ре та 
5.11 Усло ви за упис пра ва сво ји не 
5.12 Збир ка ис пра ва 
Прав ни из во ри:
1. За кон о др жав ном пре ме ру и ка та стру („Слу жбе ни гла сник 

РС”, бр. 72/09, 18/10 и 65/13)
2. За кон о хи по те ци („Слу жбе ни гла сник РС”, број 115/05)
3. Пра вил ник о из ра ди и одр жа ва њу ка та стра не по крет но сти 

(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 46/99)



28 Број 75 21. јул 2014.

2) ФИ НАН СИЈ СКИ И ПО РЕ СКИ АСПЕК ТИ ПО СРЕ ДО ВА ЊА  
У ПРО МЕ ТУ И ЗА КУ ПУ НЕ ПО КРЕТ НО СТИ 

Мо дул 1 – Фи нан сиј ске ин сти ту ци је уче сни ци на тр жи шту 
не по крет но сти

1.1 Бан ке као уче сни ци на тр жи шту не по крет но сти 
1.2 По јам и вр сте хи по те кар них кре ди та 
1.3 Усло ви одо бра ва ња и сред ства обез бе ђе ња хи по те кар них 

кре ди та 
1.4 Вр сте ка мат них сто па 
1.5 На ци о нал на кор по ра ци ја за оси гу ра ње стам бе них кре ди-

та  – НКОСК 
1.6 Оси гу ра ва ју ће ком па ни је  – оси гу ра ње не по крет но сти 
1.7 Оси гу ра ње по сред ни ка у про ме ту и за ку пу не по крет но сти 
Прав ни из во ри и ли те ра ту ра:
1. За кон о бан ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 107/05 и 

91/10)
2. За кон о На ци о нал ној кор по ра ци ји за оси гу ра ње стам бе них 

кре ди та („Слу жбе ни гла сник РС”, број 55/04)
3. Од лу ка о об ли ку, са др жи ни и на чи ну ко ри шће ња је дин-

стве них ин стру ме на та плат ног про ме та („Слу жбе ни гла сник РС”, 
бр. 57/04, 82/04 и 98/13)

4. За кон о оси гу ра њу(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 55/04, 
70/04  – ис прав ка, 61/05, 61/05  – др. за кон, 85/05  – др. за кон, 101/07, 
63/09  – УС, 107/09, 99/11, 119/12 и 116/13)

5. За кон о по сре до ва њу у про ме ту и за ку пу не по крет но сти 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 95/13) 

6. Ђу кић, Ђ. Управљањеризицимаикапиталомубанкама,
Еко ном ски фа кул тет Бе о град, Бе о град, 2011.

7. Ђо ко вић, М. Основи промета непокретности, при ват но 
из да ње ауто ра, Бе о град 2009.

8. Ха џић, М. Банкарство, Уни вер зи тет Син ги ду нум, Бе о-
град, 2009.

Мо дул 2 – Плат ни про мет  и де ви зно по сло ва ње

2.1 Основ ни пој мо ви ве за ни за плат ни про мет 
2.2 Ра чу ни за оба вља ње плат ног про ме та 
2.3 Тран сак ци је пла ћа ња и на ло зи за пла ћа ње 
2.4 Ин стру мен ти плат ног про ме та 
2.5 Основ ни пој мо ви ве за ни за де ви зно по сло ва ње 
2.6 Отва ра ње и на чин во ђе ња де ви зних ра чу на ре зи де на та 
2.7 Кре ди ти ра ње у де ви за ма из ме ђу ре зи де на та у Ре пу бли ци 

Ср би ји 
2.8 Пла ћа ње, на пла ћи ва ње и пре нос из ме ђу ре зи де на та и из-

ме ђу ре зи де на та и не ре зи де на та 
2.9 Де ви зно тр жи ште у Ре пу бли ци Ср би ји 
Прав ни из во ри:
1. За кон о плат ном про ме ту („Слу жбе ни лист СРЈ”, бр. 3/02 и 

5/03 и „Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 43/04, 62/06, 111/09  – др. за кон 
и 31/11) 

2. Од лу ка о об ли ку, са др жи ни и на чи ну ко ри шће ња је дин-
стве них ин стру ме на та плат ног про ме та („Слу жбе ни гла сник РС”, 
бр. 57/04, 82/04 и 98/13)

3. За кон о де ви зном по сло ва њу („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
62/06, 31/11 и 119/12)

4. Од лу ка о усло ви ма отва ра ња и на чи ну во ђе ња де ви зних ра-
чу на ре зи де на та („Слу жбе ни гла сник РС”, број 67/06)

Мо дул 3 – Спре ча ва ње пра ња нов ца и фи нан си ра ња  
те ро ри зма 

3.1 Основ ни пој мо ви из обла сти пра ња нов ца и фи нан си ра ња 
те ро ри зма 

3.2 Рад ње и ме ре ко је пред у зи ма ју по сред ни ци у про ме ту и 
за ку пу не по крет но сти 

3.3 Ана ли за ри зи ка 
3.4 Рад ње и ме ре пре по зна ва ња и пра ће ња стран ке и на чин 

њи хо вог спро во ђе ња 
3.5 Од ре ђи ва ње овла шће ног ли ца и ње го вог за ме ни ка
3.6 Оба ве за са ста вља ња и при ме не ли сте ин ди ка то ра
3.7 Во ђе ње еви ден ци ја по да та ка о стран ка ма, по слов ним од-

но си ма и тран сак ци ја ма 

3.8 Са др жи на еви ден ци ја по да та ка о стран ка ма, по слов ним 
од но си ма и тран сак ци ја ма 

Прав ни из во ри:
1. За кон о спре ча ва њу пра ња нов ца и фи нан си ра ња те ро ри-

зма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 20/09, 72/09 и 91/10)

Мо дул 4 – По ре ски аспек ти по сре до ва ња у про ме ту и за ку пу 
не по крет но сти

4.1 По рез на имо ви ну  – пред мет опо ре зи ва ња, об ве зни ци, 
осно ви ца, оба ве зе, сто пе, осло бо ђе ња 

4.2 По рез на на сле ђе и по клон  – пред мет опо ре зи ва ња, об ве-
зни ци, осно ви ца, оба ве зе, сто пе, осло бо ђе ња 

4.3 По рез на пре нос ап со лут них пра ва  – пред мет опо ре зи ва-
ња, об ве зни ци, осно ви ца, оба ве зе, сто пе, осло бо ђе ња 

4.4 Утвр ђи ва ње и на пла та по ре за на имо ви ну 
4.5 По ре зи на при хо де од ка пи та ла и ка пи тал ни до би так  – по-

јам, од ре ђи ва ње, осно ви ца, сто пе, осло бо ђе ња, на чин утвр ђи ва ња 
и пла ћа ња 

4.6 По рез на до да ту вред ност  – пред мет опо ре зи ва ња, по ре-
ски об ве зник, по ре ски ду жник, ме сто и вре ме про ме та, на ста нак 
оба ве зе, осно ви ца, сто пе и по ре ска осло бо ђе ња, оба ве зе об ве зни ка 

4.7 Еви ден ти ра ње и бри са ње из еви ден ци је об ве зни ка по ре за 
на до да ту вред ност, из да ва ње ра чу на, по вра ћај по ре за 

4.8 Ре фун да ци ја ПДВ куп цу пр вог ста на 
Прав ни из во ри:
1. За кон о по ре зи ма на имо ви ну („Слу жбе ни гла сник РС”, 

број 26/01, „Слу жбе ни лист СРЈ”, број 42/02  – СУС и „Слу жбе-
ни гла сник РС”, бр. 80/02, 80/02  – др. за кон, 135/04, 61/07, 5/09, 
101/10, 24/11, 78/11, 57/12  – УС и 47/13) 

2. За кон о по ре зу на до хо дак гра ђа на („Слу жбе ни гла сник 
РС”, бр. 24/01, 80/02  – др. за кон, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06  – ис-
прав ка, 10/07, 7/08, 7/09, 31/09, 44/09, 3/10, 18/10, 4/11, 50/11, 
91/11  – УС, 7/12, 93/12, 114/12  – УС, 8/13, 47/13, 48/13  – ис прав ка, 
108/13, 6/14 и 57/14)

3. За кон о по ре зу на до да ту вред ност („Слу жбе ни гла сник 
РС”, бр. 84/04, 86/04  – ис прав ка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13 и 6/14)

3) МЕ НАЏ МЕНТ У ПО СРЕ ДО ВА ЊУ У ПРО МЕ ТУ И ЗА КУ ПУ 
НЕ ПО КРЕТ НО СТИ 

Мо дул 1 – Мар ке тинг не по крет но сти 

1.1 Осно ве мар ке тин га не по крет но сти 
1.2 Из ра да мар ке тинг пла на про да је
1.3 Огла ша ва ње не по крет но сти
1.4 Пре зен та ци ја не по крет но сти
1.5 Про мо ци ја и ко мер ци ја ли за ци ја не по крет но сти
Прав ни из во ри:
1. За кон о тр го ви ни („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 53/10 и 

10/13) 
2. За кон о за шти ти по тро ша ча („Слу жбе ни гла сник РС”, број 

62/14) 
3. За кон о за шти ти кон ку рен ци је („Слу жбе ни гла сник РС”, 

бр. 51/09 и 95/13) 
4. За кон о огла ша ва њу („Слу жбе ни гла сник РС”, број 79/05)
5. За кон о обли га ци о ним од но си ма („Слу жбе ни лист СФРЈ”, 

бр. 29/78, 39/85, 45/89  – УС и 57/89 и „Слу жбе ни лист СРЈ”, број 
31/93)

6. Ко тлер, Ф. Управљањемаркетингом,Ин фор ма тор, За греб, 
1994.

7. Мар ко вић, М. Пословна комуникација, Клио, Бе о град, 
2003.

8. Ђо ко вић, M. Основипрометанепокретности,Олд ро јал 
си стем, Бе о град, 2009.

9. Фи ли по вић, В. Организацијамаркетинга,ФОН, Бе о град, 
1995.

Мо дул 2 – Ме наџ мент не по крет но сти 

2.1 Огла ша ва ње не по крет но сти
2.2 Ме наџ мент раз во ја не по крет но сти
2.3 Пла ни ра ње и ре ша ва ње пред ме та
2.4 Ана ли за тр жи шта не по крет но сти
2.5 Про це на вред но сти не по крет но сти (осно ве)
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Прав ни из во ри и ли те ра ту ра:
1. За кон о по сре до ва њу у про ме ту и за ку пу не по крет но сти 

(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 95/13)
2. За кон о про ме ту не по крет но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, 

бр. 42/98 и 111/09)
3. Дра ги ће вић Ше шић, М. и Стој ко вић, Б. Култура,менаџ

мент,анимације,Клио, Бе о град, 2001.
4. Ба ња нин, М. Ефикасна пословна комуникација,Жел нид, 

Бе о град, 1999.
5. Ђо ко вић, M. Основипрометанепокретности,Олд ро јал 

си стем, Бе о град, 2009.
6. Ђу рић, З. Методепроценевредностинекретнина,Кварк, 

Зе мун, 2009.

Мо дул 3 – По слов но пре го ва ра ње и ко му ни ци ра ње у про ме ту 
не по крет но сти

3.1 По слов но пре го ва ра ње
3.2 Ве шти на и тех ни ке по слов не ко му ни ка ци је
3.3 Сти ло ви у ко му ни ка ци ји
3.4 Кон флик ти у ко му ни ка ци ји и пре го ва ра њу
3.5 Ети ка од но са с јав но шћу
Прав ни из во ри и ли те ра ту ра:
1. За кон о за шти ти по да та ка о лич но сти („Слу жбе ни гла сник 

РС”, бр. 97/08, 104/09  – др. за кон, 68/12  – УС и 107/12)
2. За кон о тр жи шту ка пи та ла („Слу жбе ни гла сник РС”, број 

31/11)
3. То до ро вић, Л. Преговарање–структуриранипроцескому

ницирања,Не вен, Бе о град, 2010.
4. Ђо ко вић, М. Едукацијапосредникаупрометунепокретно

сти,При вред на ко мо ра Ср би је, Бе о град, 2012.
5. Maндић, T. Комуникологија, психологија комуникације,T. 

Maндић, Бе о град, 1995.
6. Ни кић, В. Пословна етика и комуницирање,Фа кул тет за 

ме ди те ран ске сту ди је, Ти ват, 2010.

Мо дул 4 – По слов но по на ша ње и по сред нич ка прак са  
у про ме ту не по крет но сти

4.1 По слов но по на ша ње 
4.2 Уче сни ци у про ме ту не по крет но сти
4.3 По слов но по на ша ње  – фа зе ку по про да је
4.4 По слов ни бон тон
4.5 По сред нич ка прак са у Ре пу бли ци Ср би ји
Прав ни из во ри и ли те ра ту ра:
1. За кон о тај но сти по да та ка („Слу жбе ни гла сник РС”, број 

104/09)
2. За кон о за бра ни дис кри ми на ци је („Слу жбе ни гла сник РС”, 

број 22/09)
3. За кон о ра ду („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 24/05, 61/05, 

54/09 и 32/13)
4. Кри вич ни за ко ник („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 85/05, 

88/05  – ис прав ка, 107/05  – ис прав ка, 79/09, 111/09, 121/12 и 104/13)
5. Бо ји чић, Д. Култура пословног понашања,Ал терц, Бе о-

град, 2005.
6. До бри је вић, Г. Моћ и утицај у пословном преговарању,

Син ги ду нум, Бе о град, 2010.
7. За рић, М. и Са ла тић, М. Бонтон,На род на књи га Ал фа, Бе-

о град, 1999.
8. Jанићијевић, Н. Организационопонашање,Да та ста тус, Бе-

о град, 2008.

4) ОСНО ВЕ ПРО СТОР НОГ ПЛА НИ РА ЊА И ИЗ ГРАД ЊЕ

Мо дул 1 – До ку мен ти про стор ног и ур ба ни стич ког пла ни ра ња

1.1 До ку мен ти про стор ног и ур ба ни стич ког пла ни ра ња 
2.2 План ски до ку мен ти, про стор ни пла но ви, ур ба ни стич ки 

пла но ви 
2.3 Ур ба ни стич ко тех нич ки до ку мен ти 
1.4 Ге не рал ни ур ба ни стич ки план, план ге не рал не регулaције 
1.5 План де таљ не ре гу ла ци је 
Прав ни из во ри:
1. За кон о пла ни ра њу и из град њи („Слу жбе ни гла сник РС”, 

бр. 72/09, 81/09  – ис прав ка, 64/10  – УС, 24/11, 121/12, 42/13  – УС, 
50/13  – УС и 98/13  – УС) 

Мо дул 2 – Пра ви ла уре ђе ња и гра ђе ња

2.1 Са став ни де ло ви план ских до ку ме на та 
2.2 Пра ви ла уре ђе ња 
2.3 Пра ви ла гра ђе ња 
2.4 Гра фич ки део пла на 
2.5 Спро во ђе ње и ускла ђе ност план ских до ку ме на та 
Прав ни из во ри:
1. За кон о пла ни ра њу и из град њи („Слу жбе ни гла сник РС”, 

бр. 72/09, 81/09  – ис прав ка, 64/10  – УС, 24/11, 121/12, 42/13  – УС, 
50/13  – УС и 98/13  – УС) 

Мо дул 3 – Из град ња обје ка та

3.1 Ин фор ма ци ја о ло ка ци ји 
3.2 Ло ка циј ска до зво ла 
3.3 Рок за из да ва ње ло ка циј ске до зво ле 
3.4 Из да ва ње ло ка циј ске до зво ле на осно ву про стор них пла-

но ва 
3.5 По јам гра ђе вин ског зе мљи шта 
3.6 Вр сте гра ђе вин ског зе мљи шта
3.7 Уре ђи ва ње, на кна да и фи нан си ра ње за уре ђи ва ње гра ђе-

вин ског зе мљи шта 
3.8 Кон вер зи ја пра ва ко ри шће ња у пра во сво ји не на гра ђе-

вин ском зе мљи шту
3.9 Са др жи на и вр сте тех нич ке до ку мен та ци је
3.10 Идеј ни про је кат
3.11 Глав ни про је кат
3.12 Из во ђач ки про је кат и про је кат из ве де ног објек та
3.13 Од го вор ни про јек тант
3.14 Над ле жност за из да ва ње гра ђе вин ске до зво ле
3.15 По ве ра ва ње из да ва ња гра ђе вин ске до зво ле
3.16 Зах тев за из да ва ње гра ђе вин ске до зво ле
3.17 Са др жи на гра ђе вин ске до зво ле
3.18 До ста вља ње ре ше ња о гра ђе вин ској до зво ли и од лу чи-

ва ње по жал би
3.19 Рок ва же ња гра ђе вин ске до зво ле и из ме не ре ше ња о ло-

ка циј ској и гра ђе вин ској до зво ли
3.20 При ја ва ра до ва
3.21 Из во ђач ра до ва и од го вор ни из во ђач ра до ва
3.22 Тех нич ки пре глед и ко ми си ја за тех нич ки пре глед објек та
3.23 Упо треб на до зво ла
Прав ни из во ри:
1. За кон о пла ни ра њу и из град њи („Слу жбе ни гла сник РС”, 

бр. 72/09, 81/09  – ис прав ка, 64/10  – УС, 24/11, 121/12, 42/13  – УС, 
50/13  – УС и 98/13  – УС) 

Мо дул 4 – Ге о дет ски пла но ви 

4.1 Про је кат пре пар це ла ци је и пар це ла ци је 
4.2 Про је кат ис прав ке гра ни ца су сед них пар це ла 
4.3 Ур ба на ко ма са ци ја 
4.4 Ка та стар не по крет но сти 
4.5 Оба вља ње ге о дет ских ра до ва 
4.6 Вр сте тех нич ке до ку мен та ци је
4.7 Ка та стар ски пре мер 
4.8 Вр сте ка та стар ских те ри то ри јал них је ди ни ца 
4.9 На че ла ка та стра не по крет но сти 
4.10 Ба за по да та ка ка та стра не по крет но сти, ка та стар ски 

план, лист не по крет но сти 
4.11 Упис у ка та стар не по крет но сти 
Прав ни из во ри:
1. За кон о пла ни ра њу и из град њи („Слу жбе ни гла сник РС”, 

бр. 72/09, 81/09  – ис прав ка, 64/10  – УС, 24/11, 121/12, 42/13  – УС, 
50/13  – УС и 98/13  – УС)

2. За кон о др жав ном пре ме ру и ка та стру („Слу жбе ни гла сник 
РС”, бр. 72/09, 18/10 и 65/13)

Мо дул 5 – Енер гет ска ефи ка сност згра да

5.1 Пра вил ни ци ко ји се од но се на енер гет ску ефи ка сност 
згра да

5.2 Ела бо рат енер гет ске ефи ка сно сти 
5.3 Енер гет ски па сош згра де 
5.4 По сту пак из да ва ња енер гет ског па со ша згра де 
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Прав ни из во ри:
1. За кон о пла ни ра њу и из град њи („Слу жбе ни гла сник РС”, 

бр. 72/09, 81/09  – ис прав ка, 64/10  – УС, 24/11, 121/12, 42/13  – УС, 
50/13  – УС и 98/13  – УС)

2. Пра вил ник о енер гет ској ефи ка сно сти згра да („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 61/11)

3. Пра вил ник о усло ви ма, са др жи ни и на чи ну из да ва ња сер-
ти фи ка та о енер гет ским свој стви ма згра да („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 69/12)

Мо дул 6 – Ар хи тек тон ско вред но ва ње обје ка та

6.1 Ло ка ци ја објек та
6.2 Кул тур но до бро 
6.3 Опре мље ност објек та  – ста но ва
6.4 Сте пен за вр ше но сти обје ка та
6.5 Број ста но ва у згра ди
6.6 При сту пач ност
6.7 Пар тер но уре ђе ње ло ка ци је  – зе ле ни ло 
Прав ни из во ри:
1. За кон о кул тур ним до бри ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 

71/94, 52/11  – др. за кон, 52/11  – др. за кон и 99/11  – др. за кон) 
2. Пра вил ник о тех нич ким стан дар ди ма при сту пач но сти 

(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 46/13)

2261
На осно ву чла на 30. став 1. тач ка 6) За ко на о по сре до ва њу 

у про ме ту и за ку пу не по крет но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
95/13), 

Ми ни стар тр го ви не, ту ри зма и те ле ко му ни ка ци ја до но си

П РА  В И Л  Н И К 

о еви ден ци ји о по сре до ва њу у про ме ту и за ку пу  
не по крет но сти

Пред мет

Члан 1.
Овим пра вил ни ком про пи су је се об лик, са др жи на, на чин во-

ђе ња и рок чу ва ња еви ден ци је о по сре до ва њу у про ме ту и за ку пу 
не по крет но сти (у да љем тек сту: еви ден ци ја).

Об лик еви ден ци је

Члан 2.
По сред ник у про ме ту и за ку пу не по крет но сти (у да љем тек-

сту: по сред ник) во ди еви ден ци ју у пи са ном об ли ку, на обра сцу ко-
ји је од штам пан уз овај пра вил ник и чи ни ње гов са став ни део.

Са др жи на еви ден ци је

Члан 3.
Еви ден ци ја са др жи:
1) ред ни број уно ше ња у еви ден ци ју;
2) да тум уно ше ња у еви ден ци ју;

3) број уго во ра о по сре до ва њу;
4) да тум уго во ра о по сре до ва њу;
5) име, пре зи ме, од но сно по слов но име и адре су на ло го дав ца;
6) на зив оп шти не на ко јој се не по крет ност на ла зи;
7) адре су не по крет но сти (ме сто, ули ца и број, ка та стар ска 

пар це ла и ка та стар ска оп шти на);
8) по да так о вр сти не по крет но сти чи ји је про мет, од но сно за-

куп пред мет по сре до ва ња;
9) по да так о по вр ши ни не по крет но сти чи ји је про мет, од но-

сно за куп пред мет по сре до ва ња;
10)  по да так о то ме да ли је прав ни по сао ко ји је пред мет по-

сре до ва ња за кљу чен или ни је за кљу чен;
11) да тум за кљу че ња прав ног по сла ко ји је пред мет по сре-

до ва ња;
12) по да так о ку по про дај ној це ни, од но сно за куп ни ни, ако је 

прав ни по сао ко ји је пред мет по сре до ва ња за кљу чен;
13) по да так о фак ту ри са ном из но су по сред нич ке на кна де;
14) при мед бу по сред ни ка, ако по сто ји.
При ли ком еви ден ти ра ња вр сте не по крет но сти по сред ник 

уно си не ки од сле де ћих по да та ка у еви ден ци ју:
1) по љо при вред но зе мљи ште;
2) гра ђе вин ско зе мљи ште;
3) по слов ни про стор;
4) ло кал;
5) ма га цин;
6) ин ду стриј ски обје кат;
7) стан;
8) ку ћа;
9) га ра жа;
10) оста ло  –  уз де таљ ни ји опис у за гра ди.

Уно ше ње и про ме на по да та ка у еви ден ци ји

Члан 4.
По сред ник еви ден ти ра уго вор о по сре до ва њу и оста ле по дат-

ке из чла на 3. овог пра вил ни ка и сва ку на ста лу про ме ну у ро ку од 
осам да на од да на за кљу че ња уго во ра о по сре до ва њу, од но сно од 
да на на стан ка про ме не.

Рок чу ва ња еви ден ци је

Члан 5.
По сред ник еви ден ци ју чу ва трај но.
По сред ник чу ва уго вор о по сре до ва њу и до ку мен та ци ју ко ја 

чи ни ње гов при лог, нај ма ње де сет го ди на од да на ње го вог за кљу-
че ња. 

Сту па ње на сна гу

Члан 6.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи-

ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

Број 011-00-20/2014-04
У Бе о гра ду, 17. ју ла 2014. го ди не

Ми ни стар,
Ра сим Ља јић, с.р.



21. јул 2014. Број 75 31



32 Број 75 21. јул 2014.



21. јул 2014. Број 75 33
2262

На осно ву чла на 30. став 1. тач ка 5)  За ко на о по сре до ва њу 
у про ме ту и за ку пу не по крет но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
95/13), 

Mинистар тр го ви не, ту ри зма и те ле ко му ни ка ци ја до но си

П РА  В И Л  Н И К 

о по слов ном про сто ру и опре ми по сред ни ка у про ме ту  
и за ку пу не по крет но сти

Пред мет

Члан 1.
Овим пра вил ни ком про пи су ју се ми ни мал ни тех нич ки усло-

ви за по слов ни про стор и опре му по сред ни ка у про ме ту и за ку пу 
не по крет но сти (у да љем тек сту: по сред ник).

Ми ни мал ни тех нич ки усло ви за по слов ни про стор 

Члан 2.
По сред ник оба вља де лат ност у по слов ном про сто ру или у 

ста ну ко ји се ко ри сти као по слов ни про стор, у скла ду са про пи-
си ма.

По сред ник оба вља де лат ност у ста ну ко ји се ко ри сти као по-
слов ни про стор:

1) ако стан има за се бан улаз из ход ни ка стам бе не згра де у 
ко јој се на ла зи, из дво ри шта стам бе не згра де, од но сно са ули це;

2) ако у ста ну по сто ји са ни тар ни чвор;
3) ако се стан не ко ри сти за ста но ва ње.

Ми ни мал ни тех нич ки усло ви за опре му

Члан 3.
По сред ник је тех нич ки опре мљен са вре ме ним сред стви ма 

ко му ни ка ци је: фик сним од но сно мо бил ним те ле фо ном и при сту-
пом ин тер не ту.

По сред ник рас по ла же опре мом за иден ти фи ка ци ју ли ца  – 
елек трон ским чи та чем би о ме триј ске лич не кар те са ми кро кон тро-
ле ром (чи пом), ра чу на ром и штам па чем.

Сту па ње на сна гу

Члан 4.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи-

ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

Број 011-00-20/2014-04
У Бе о гра ду, 17. ју ла 2014. го ди не

Ми ни стар,
Ра сим Ља јић, с.р.

2263
На осно ву тач ке 3. За кључ ка Вла де 05 број 335-6861/2014 од 

4. ју ла 2014. го ди не, а у ве зи са чла ном 28. став 3. За ко на о спољ-
ној тр го ви ни на о ру жа њем, вој ном опре мом и ро бом дво стру ке на-
ме не („Слу жбе ни лист СЦГ”, бр. 7/05 и 8/05  – ис прав ка и „Слу-
жбе ни гла сник РС”, број 95/13  – др. за кон), об ја вљу је се 

ГО ДИ ШЊИ ИЗ ВЕ ШТАЈ

о ре а ли за ци ји спољ но тр го вин ског про ме та кон тро ли са
не ро бе за 2012. го ди ну

I. УВОД

Основ за из ра ду Го ди шњег из ве шта ја о ре а ли за ци ји спољ но-
тр го вин ског про ме та кон тро ли са не ро бе1 за 2012. го ди ну (у да љем 
 – – – – – – – – – – – – – – –
1 Под кон тро ли са ном ро бом сма тра се, у сми слу чла на 3. За ко на „на о ру жа ње, вој на 

опре ма и од но сне тех но ло ги је, као иро ба дво стру ке на ме не, укљу чу ју ћи софт вер и 
тех но ло ги је, ко ја по ред ци вил не мо же има ти и вој ну на ме ну”

тек сту: Из ве штај) са др жан je у чла ну 28. став 3. За ко на о спољ ној 
тр го ви ни на о ру жа њем, вој ном опре мом и ро бом дво стру ке на ме-
не2 (у да љем тек сту: За кон) ко јим је про пи са но да Го ди шњи из-
ве штај о ре а ли за ци ји спољ но тр го вин ског про ме та кон тро ли са не 
ро бе усва ја Вла да и о то ме ин фор ми ше На род ну скуп шти ну. Овај 
из ве штај да је пре глед из во за и уво за кон тро ли са не ро бе, у пе ри о ду 
од 1. ја ну а ра до 31. де цем бра 2012. го ди не, у скла ду са пре по ру ка-
ма, стан дар ди ма и пра ви ли ма Европ ске уни је.

За ко ном је из вр ше но уса гла ша ва ње на ци о нал ног за ко но дав-
ства са ме ђу на род ним про пи си ма и стан дар ди ма у овој обла сти. 
Основ на из ме на у од но су на прет ход на за кон ска ре ше ња је би ла 
што је, у скла ду са ме ђу на род ном прак сом, над ле жност у спро-
во ђе њу из во зне кон тро ле у овој обла сти пре не та са вој ног (Ми-
ни стар ство од бра не) на ци вил ни ор ган упра ве (та да шње Ми ни-
стар ство за ме ђу на род не еко ном ске од но се СЦГ). Но ви на је би ла 
и уво ђе ње кон тро ле над спољ ном тр го ви ном про из во да дво стру-
ке на ме не и уво ђе ње у за кон пој ма „све о бу хват не кон тро ле”, ко ја 
пред ста вља ви ши сте пен кон тро ле ро бе, као и ве ћу тран спа рент-
ност у по ступ ку из да ва ња до зво ла.

Ова ко ус по ста вљен си стем из во зне кон тро ле, де фи ни сан у 
свим сво јим фа за ма За ко ном и пра те ћим про пи си ма, пред ста вљао 
је зна ча јан ко рак у про це су при сту па ња ЕУ. Ово је по себ но ва жно, 
има ју ћи у ви ду да је Ре пу бли ка Ср би ја тра ди ци о нал но зна ча јан 
про из во ђач и из во зник оруж ја у ре ги о ну ју го и сточ не Евро пе. У 
том сми слу је усва ја ње на ци о нал ног за ко но дав ства у овој обла сти 
пред ста вља ло на пре дак, а у ци љу оства ри ва ња и за шти те спољ но-
по ли тич ких, без бед но сних и од брам бе них ин те ре са зе мље, ме ђу-
на род ног кре ди би ли те та и ин те гри те та и обез бе ђе ња по што ва ња 
ме ђу на род них оба ве за ко је је Ре пу бли ка Ср би ја пре у зе ла. Пра ви ла 
по на ша ња ЕУ у из во зу оруж ја (EU Co de of Con duct on Arms Ex-
port), угра ђе на су у на ше за ко но дав ство3, та ко да је Ре пу бли ка Ср-
би ја, иако још увек ни је чла ни ца ЕУ, ус по ста ви ла оба ве зу по што-
ва ња за јед нич ки усво је них кри те ри ју ма у ЕУ. По ред то га, уве де на 
је, по пр ви пут, и кон тро ла из во за и уво за ро бе дво стру ке на ме не 
(Dual use Items)4 и де фи ни са не су на ци о нал не кон трол не ли сте ро-
ба за ко је је по треб на до зво ла, а ко је су у пот пу но сти ускла ђе не са 
ре ле вант ним ли ста ма ЕУ у овој обла сти. 

Циљ кон тро ле спољ но тр го вин ског про ме та ро бе дво стру-
ке на ме не је бор ба про тив ши ре ња оруж ја за ма сов но уни ште ње 
(ОМУ).

Са вет без бед но сти Ује ди ње них на ци ја (СБУН) је 2004. го ди-
не усво јио Ре зо лу ци ју о не ши ре њу оруж ја за ма сов но уни ште ње 
(Ре зо лу ци ја СБ 1540) ко јом се ши ре ње ну кле ар ног, би о ло шког и 
хе миј ског оруж ја озна ча ва као главна претња међународном миру 
и безбедности. Овим документом Савет безбедности позива све 
државе чланице УН да испуне своје обавезе у вези са контро-
лом наоружања и/или разоружањем и спрече ширење свих врста 
оружја за масовно уништење. У Резолуцији се истиче обавеза свих 
држава потписница да усвоје и примене делотворне законе и спро-
веду их у пракси кроз успостављање домаћег система контроле у 
овој области и предузимања мера за њихову примену. 

Република Србија је успоставила, у складу са наведеном 
Резолуцијом УН, ефикасан систем контроле наоружања, војне 
опреме и робе двоструке намене и односних технологија, а ње-
гово унапређење сматра једним од својих приоритетних циљева. 
Ово посебно ако се има у виду њен географски положај, као и 
постојање латентне опасности од међународног тероризма. У том 
смислу Република Србија стално унапређује систем контроле из-
воза наоружања војне опреме и робе двоструке намене, у складу 
са својим међународним обавезама. 

У складу са међународним препорукама, Министарство 
спољне и унутрашње трговине и телекомуникација Републике 
Србије, у сарадњи са другим надлежним министарствима, настоји 
да обезбеди потпуну транспарентност у области спољне тргови-
не контролисаном робом. Извештај се, после усвајања од стране 
 – – – – – – – – – – – – – – –
2 За кон је до нет 2005. го ди не, а об ја вљен је у „Слу жбе ном ли сту СЦГ”, бр.7/05 и 

8/05  – ис прав ка, и још увек је на сна зи.За ко ном о ми ни стар стви ма(„Слу жбе ни гла-
сник РС”, бр. 16/11 и 72/12), про пи са на је над ле жност Ми ни стар ства спољ не и 
уну тра шње тр го ви не и те ле ко му ни ка ци ја у обла сти кон тро ле спољ не тр го ви не на-
о ру жа њем, вој ном опре мом и ро бом дво стру ке на ме не

3 Ви де ти Од лу ку о кри те ри ју ми ма за из да ва ње до зво ле за из воз на о ру жа ња, вој не 
опре ме и ро бе дво стру ке на ме не („Слу жбе ни лист СЦГ”, број 11/05)

4 Ро ба дво стру ке на ме не об у хва та ши рок диjапазон ма те ри ја ла, опре ме и тех но ло ги-
је ко ја мо же би ти упо тре бље на дво стру ко, за раз вој оруж ја за ма сов но уни ште ње 
(ОМУ) са јед не стра не, и у ци вил не свр хе, са дру ге стра не
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Владе Републике Србије упућује Народној скупштини ради ин-
формисања, а објављује се и у Службеном гласнику Републике 
Србије, као и на интернет страници Министарства трговине, ту-
ризма и телекомуникација. Имајући у виду карактер података које 
Извештај садржи прецизно је избалансиран и установљен ниво 
његове транспарентности који представља компромис између оба-
везе објављивања, са једне стране, и заштите пословних интереса 
предузећа, са друге стране. Због тога су подаци исказани збирно, 
како се не би, ни на који начин, угрозила њихова поверљивост (до-
зволе за извоз/увоз НВО се издају под ознаком „поверљиво”).

Извештај садржи информације о политици извозно-увозне 
контроле, националном законодавству, националним контролним 
листама, критеријумима за издавање дозволе, институцијама на-
длежним у поступку издавања дозволе, међународним обавеза-
ма, досадашњем искуству на пољу извозне контроле, активном 
учешћу на семинарима и даљем унапређењу система контроле, 
као и статистичке податке који су дати у одељцима. 

Одељци уз Извештај садрже податке, приказане по табелама, 
о лицима која су регистрована за обављање послова спољне трго-
вине контролисаном робом, односно која су уписана у Регистар 
који се води у Министарству5, затим о издатим и одбијеним дозво-
лама, као и о реализацији спољнотрговинског промета контроли-
сане робе за 2012. годину.

Овај извештај не садржи информације о производњи и про-
мету наоружања и војне опреме у земљи обзиром да је та материја 
у надлежности Министарства одбране.

Приликом израде Извештаја поштоване су препоруке 
Европске уније по питању форме и садржине националног из-
вештаја, ка ко би био ком па ти би лан са из ве шта ји ма у Европ ској 
уни ји6 и упо тре бљив у свр ху по ре ђе ња са на ци о нал ним из ве шта-
ји ма зе ма ља у ре ги о ну и ши ре. 

Ми ни стар ство спољ не и уну тра шње тр го ви не и те ле ко му ни-
ка ци ја, са да Ми ни стар ство тр го ви не, ту ри зма и те ле ко му ни ка ци ја 
во ди ба зу по да та ка о спољ но тр го вин ском про ме ту кон тро ли са не 
ро бе и ње го вој ре а ли за ци ји по из да тим до зво ла ма на осно ву по-
да та ка до би је них од ли ца ре ги стро ва них за оба вља ње ових по сло-
ва. На и ме, чла ном 27. За ко на про пи са на је оба ве за пред у зе ћа да 
до ста ви по дат ке о из вр ше ном из во зу и уво зу кон тро ли са не ро бе, 
и то у ро ку од 15 да на од да на ис те ка ро ка ва жно сти до зво ле. Уко-
ли ко се у пе ри о ду ва же ња до зво ле (го ди ну да на) по сао не ре а ли зу-
је, ори ги нал не ис ко ри шће не до зво ле мо ра се вра ти ти над ле жном 
ми ни стар ству. По да ци на овај на чин при ку пље ни не мо ра ју увек 
би ти са свим пре ци зни с об зи ром на раз ли ке у из ве шта ји ма ли ца 
и Упра ве ца ри на, а из раз ло га што по дат ке о ре а ли за ци ји из во за 
и уво за, при вред на дру штва да ју по бро је ви ма из на ци о нал них 
кон трол них ли сти7, а Упра ва ца ри на пре ма та риф ним бро је ви ма 
по За ко ну о Ца рин ској та ри фи. Не по сто ји ускла ђе ност из ме ђу 
та риф них бро је ва и бро је ва из на ци о нал них кон трол них ли ста8. 
Ако је пред мет из во за јед на од пет ка те го ри ја на о ру жа ња (тен ко-
ви, оклоп на бор бе на во зи ла, ар ти ље ри ја ка ли бра 75 mm, бор бе ни 
ави о ни, ју ри шни хе ли коп те ри) ко ја је би ла на упо тре би у Ми ни-
стар ству од бра не, из во зник је у оба ве зи да 30 да на пре ре а ли за-
ци је из во за о тач ном да ту му, ко ли чи на ма и ме сти ма из во за оба ве-
сти Ве ри фи ка ци о ни цен тар Упра ве за ме ђу на род ну вој ну са рад њу 
Сек то ра за по ли ти ку од бра не.
 – – – – – – – – – – – – – – –
5 Чл. 11. и 12. За ко на
6 Го ди шњи из ве штај ЕУ, ко ји се за сни ва на до при но си ма ко је су да ле све др жа ве 

чла ни це, под но си се Са ве ту и об ја вљу је у „Ц” се ри ји Слу жбе ног ли ста Европ ске 
уни је. По ред то га, сва ка др жа ва чла ни ца ко ја из во зи опре му пре ма За јед нич кој 
ли сти вој не опре ме об ја вљу је на ци о нал ни из ве штај о свом из во зу вој не опре ме, 
при пре мљен у скла ду са на ци о нал ним за ко но дав ством, а ко ји са др жи ин фор ма-
ци је за Го ди шњи из ве штај ЕУ о спро во ђе њу пра ви ла по на ша ња, као што је про-
пи са но у Упут ству за ко ри сни ке и у скла ду са опе ра тив ном од ред бом 8 Пра ви ла 
по на ша ња Европ ске уни је о по сту па њу код из во за о руж ја. Др жа ве чла ни це по-
ста вља ју као је дан од при о ри те та у бли ској бу дућ но сти не пре кид но ускла ђи ва ње 
на ци о нал них из ве шта ја, укљу чу ју ћи и ста ти стич ке по дат ке, ка ко би ти ме да ле 
свој до при нос ве ћој хо мо ге но сти по да та ка ко је тре ба увр сти ти у Го ди шњи из ве-
штај ЕУ

7 При ме њу је се На ци о нал на кон трол на ли ста на о ру жа ња и вој не опре ме ко ју је 
сво јом Од лу ком усво ји ла Вла да Ре пу бли ке Ср би је („Слу жбе ни гла сник РС”, 
број112/12), као и ли ста ро бе дво стру ке на ме не, ко ју је утвр ди ла Вла да Ре пу бли-
ке Ср би је („Слу жбе ни гла сник РС”, број 53/11)

8 У ЕУ, та ко ђе, по сто ји про блем пра ће ња, на ро чи то, ро бе дво стру ке на ме не пре ма 
та риф ним озна ка ма од но сно ко ре спон ден ци је бро је ва из на ци о нал них ли ста ро-
бе дво стру ке на ме не са та риф ним бро је ви ма пре ма Ца рин ској та ри фи

Из во зни ци од но сно уво зни ци до ста вља ју по дат ке о ка те го ри-
ји ро бе из кон трол не ли сте као и њен опис, (број из на ци о нал не 
кон трол не ли сте), бро ју ко ма да, крај њој упо тре би, фи нан сиј ској 
вред но сти, зе мљи из во за од но сно уво за и зе мљи крај њег од ре-
ди шта од но сно зе мљи по ре кла. Вред но сни по да ци ис ка за ни су у 
USD, а за пре ра чу на ва ње из но са из јед не ва лу те у дру гу ко ри шћен 
је зва нич ни сред њи курс НБС на дан 31. де цем бра 2012. го ди не.

II. НА ЦИ О НАЛ НО ЗА КО НО ДАВ СТВО

У обла сти спољ не тр го ви не кон тро ли са ном ро бом, на ци о нал-
но за ко но дав ство ко је се при ме њу је чи не:

1. За кон о спољ ној тр го ви ни на о ру жа њем, вој ном опре мом и 
ро бом дво стру ке на ме не 

2. Под за кон ски ак ти 
3. Ра ти фи ко ва не ме ђу на род не кон вен ци је и спо ра зу ми
4. Оста ли про пи си од ути ца ја на ову област 

1. За кон о спољ ној тр го ви ни на о ру жа њем, вој ном опре мом  
и ро бом дво стру ке на ме не

За кон о спољ ној тр го ви ни на о ру жа њем, вој ном опре мом и 
ро бом дво стру ке на ме не де фи ни ше по јам спољ не тр го ви не кон-
тро ли са ном ро бом, као и на чин и усло ве под ко ји ма се мо же вр-
ши ти, над ле жно сти и про це ду ру из да ва ња до зво ла за из воз и увоз, 
тран спорт и тран зит, по сре до ва ње и вр ше ње услу га у спољ но тр го-
вин ском про ме ту. По ред то га, про пи су је оба ве зу над зо ра и кон тро-
ле над ре а ли за ци јом на ве де них по сло ва. За кон је усво ји ла Скуп-
шти на Ср би је и Цр не Го ре 17. фе бру а ра 2005. го ди не, а при ме њу је 
се од 31. мар та исте го ди не.

Циљ За ко на је да се ус по ста ви ефи ка сна др жав на кон тро ла у 
обла сти спољ но тр го вин ског про ме та кон тро ли са ном ро бом ра ди 
оства ри ва ња и за шти те без бед но сних, спољ но по ли тич ких и еко ном-
ских ин те ре са, ме ђу на род ног кре ди би ли те та и ин те гри те та и по што-
ва ња ме ђу на род них оба ве за ко је је пре у зе ла Ре пу бли ка Ср би ја.

За кон пред ста вља основ за све о бу хват ну кон тро лу из во за и 
уво за на о ру жа ња, вој не опре ме и ро бе дво стру ке на ме не и од но-
сних тех но ло ги ја, про пи су је оба ве зу ре ги стра ци је при вред них су-
бје ка та за оба вља ње ових по сло ва и про це ду ру из да ва ња до зво ла, 
де фи ни ше за дат ке и уло гу над ле жних ор га на у ве зи са про пи са-
ном ад ми ни стра тив ном про це ду ром, из ри чи то за бра њу је спољ ну 
тр го ви ну, тран спорт, тран зит и по се до ва ње ну кле ар ног, хе миј ског 
или би о ло шког оруж ја и си сте ма за њи хо во лан си ра ње у скла ду са 
Ре зо лу ци јом СБ УН 1540 и пред ви ђа санк ци је за ње го во кр ше ње.

До до но ше ња За ко на тр го ви на и про из вод ња на о ру жа ња 
и вој не опре ме би ла је ре гу ли са на јед ним за ко ном, а ње го ва им-
пле мен та ци ја у над ле жно сти вој них струк ту ра. Над ле жност за 
оба вља ње ових ак тив но сти је по де ље на на тај на чин што је спољ-
но тр го вин ски про мет на о ру жа ња и вој не опре ме, у скла ду са ме-
ђу на род ном прак сом у овој обла сти, пре шао у ци вил не струк ту ре.

Раз ло зи за до но ше ње За ко на би ли су:
 – нео п ход ност ства ра ња прав ног окви ра за обез бе ђе ње ци-

вил не кон тро ле у овој обла сти и спре ча ва ње не же ље ног из во за и 
тр го ви не кон тро ли са ном ро бом, 

 – спре ча ва ње те ро ри стич ких и слич них ак тив но сти, ко је по-
ста ју све ве ћа прет ња ме ђу на род ној за јед ни ци,

 – ускла ђи ва ње до ма ћег за ко но дав ства у овој обла сти са за ко-
но дав ством ЕУ,

 – обез бе ђи ва ње прав ног осно ва за спро во ђе ња оба ве за, пра ви-
ла и про це ду ра, утвр ђе них ме ђу на род ним спо ра зу ми ма и кон вен-
ци ја ма и ус по ста вље ним кон трол ним ре жи ми ма у овој обла сти.

До но ше ње за кон ске ре гу ла ти ве, уса гла ше не са ме ђу на род-
ним стан дар ди ма, био је пред у слов за ре а ли за ци ју из во зних по-
сло ва на ше на мен ске ин ду стри је. 

2. Под за кон ски ак ти

Под за кон ским ак ти ма бли же се уре ђу ју од ре ђе на пи та ња из 
ма те ри је За ко на. У том сми слу, до не ти су сле де ћи про пи си:

1. Од лу ка о утвр ђи ва њу На ци о нал не кон трол не ли сте на о ру жа-
ња и вој не опре ме9 (ускла ђе на са За јед нич ком вој ном ли стом ЕУ10 у 
скла ду са Пра ви ли ма по на ша ња ЕУ по пи та њу из во за оруж ја);
 – – – – – – – – – – – – – – –
9 „Слу жбе ни гла сник РС”, број 112/12
10 За јед нич ка вој на ли ста ЕУ има ста тус по ли тич ке оба ве зе у окви ру За јед нич ке 

спољ не и по ли ти ке без бед но сти.
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2. Од лу ка о утвр ђи ва њу На ци о нал не кон трол не ли сте ро бе 

дво стру ке на ме не11 (ускла ђе на са Ли стом ро ба и тех но ло ги ја дво-
стру ке на ме не ЕУ);

3. Од лу ка о кри те ри ју ми ма за из да ва ње до зво ла за из воз на о-
ру жа ња, вој не опре ме и ро бе дво стру ке на ме не12;

4. Пра вил ник о на чи ну во ђе ња Ре ги стра ли ца ко ја мо гу да 
оба вља ју спољ ну тр го ви ну кон тро ли са ном ро бом13 и

5. Пра вил ник о обра сцу зах те ва за из да ва ње до зво ле, обра сцу 
до зво ле и дру гим обра сци ма до ку ме на та ко ји пра те спољ ну тр го-
ви ну кон тро ли са ном ро бом14.

2.1.Националнеконтролнелисте

На ве де ним од лу ка ма Вла де, до не тим на осно ву чла на 3. став 
2. За ко на, утвр ђе не су на ци о нал не кон трол не ли сте и то:

– На ци о нал на кон трол на ли ста на о ру жа ња и вој не опре ме и 
– На ци о нал на кон трол на ли ста ро бе дво стру ке на ме не. 
За ко ном је про пи са но да Вла да мо же утвр ди ти и дру ге ли сте 

ра ди из вр ша ва ња оба ве за из ме ђу на род них уго во ра.
Основ ни циљ утвр ђи ва ња на ци о нал них кон трол них ли сти и 

њи хо вог ускла ђи ва ња са ли ста ма Европ ске Уни је као и кон тро ле 
про ме та ро бе ко ја је у њи ма на ве де на је сте уна пре ђе ње ре ги о нал-
не и ме ђу на род не без бед но сти ра ди по сти за ња што ве ће тран спа-
рент но сти и од го вор но сти у обла сти тран сфе ра кон вен ци о нал ног 
на о ру жа ња и про из во да и тех но ло ги ја дво стру ке на ме не, као и 
спре ча ва ње про ли фе ра ци је оруж ја за ма сов но уни ште ње, си сте ма 
за њи хо во лан си ра ње и пра те ћих ма те ри ја ла и тех но ло ги ја, од но-
сно пред у зи ма ње ме ра и по сту па ка да кон тро ли са на ро ба не до ђе 
у по сед те ро ри ста.

На ци о нал на кон трол на ли ста на о ру жа ња и вој не опре ме(на-
о ру жа ње, вој на опре ма и од но сне тех но ло ги је) је ускла ђе на са ЕУ 
За јед нич ком ли стом вој не опре ме об у хва ће не Пра ви ли ма по на ша-
ња Европ ске уни је о по сту па њу код из во за на о ру жа ња

Ро ба ко ја се на ла зи на На ци о нал ној кон трол ној ли сти на о-
ру жа ња и вој не опре ме (НКЛ НВО) об у хва та но во и по лов но на-
о ру жа ње и вој ну опре му, од но сно, ро бу ко ја је про јек то ва на или 
мо ди фи ко ва на за вој ну упо тре бу. Кра так пре глед про из во да из 
НКЛ НВО (пре ма бр. од 1 до 23) је дат у ПРИ ЛО ГУ 1 (Из вод из 
На ци о нал не кон трол не ли сте на о ру жа ња и вој не опре ме) уз овај 
из ве штај.

На ци о нал на кон трол на ли ста ро бе дво стру ке на ме не(укљу-
чу ју ћи софт вер и тех но ло ги је), ко ја по ред ци вил не мо же има ти и 
вој ну на ме ну је ускла ђе на са Ли стом ро ба и тех но ло ги ја дво стру ке 
на ме не Европ ске уни је. 

Кон трол на Ли ста робe и тех но ло ги ја дво стру ке на ме не ЕУ 
ин те гри ше ли сте свих раз ли чи тих мeђународних кон трол них ре-
жи ма укљу чу ју ћи Ва се нар ски спо ра зум (Was se na ar Аrrangement 
 – WA), Ре жим кон тро ле ра кет не тех но ло ги је(Mis si le Tec hno logy 
Con trol Re gi me –MTCR), Гру пу ну кле ар них снаб де ва ча (Nuc le ar 
Sup pli ers Gro up  – NSG), Аустра лиј ску гру пу (The Austra lia Gro-
up-АG) и Кон вен ци ју о хе миј ском оруж ју(Che mi cal We a pons Con-
ven tion-CWC)15. Ли ста има флек си бил ну фор му ко ја до зво ља ва 
ин те гра ци ју раз ли чи тих но вих ме ђу на род них кон тро ла и да та је 
у ПРИ ЛО ГУ 2 (Струк ту ра Ли сте ро бе дво стру ке на ме не), уз овај 
из ве штај.

Од ре ђи ва ње бро ја из на ци о нал не кон трол не ли сте зах те ва до-
бро по зна ва ње са др жа ја на ци о нал них ли ста кон тро ли са ном ро бом, 
по го то во ли сте ро бе дво стру ке на ме не (Ка те го ри је 0  – 9), као и ка-
рак те ри сти ка и осо би на са ме ро бе. Нео п ход но је нај пре из вр ши ти 
пре по зна ва ње ар ти ка ла у окви ру про гра ма оруж ја ма сов не де струк-
ци је (ну кле ар но, хе миј ско, би о ло шко или ра кет но оруж је) што об у-
хва та ши рок спек тар про из во да и тех но ло ги ја. По не кад се де ша ва 
да се је дан исти про из вод, у за ви сно сти од крај ње упо тре бе ро бе и/
или крај њег ко ри сни ка, као и ње го вих ка рак те ри сти ка, мо же на ћи 
на вој ној или ли сти ро бе дво стру ке на ме не и од но сних тех но ло ги ја. 
 – – – – – – – – – – – – – – –
11 „Слу жбе ни гла сник РС”, број 53/11
12 Об ја вље на у „Слу жбе ном ли сту СЦГ”, број 11/05 и ускла ђе на са ЕУ Пра ви ли ма 

по на ша ња у из во зу оруж ја  – Co de of Con duct on Arms Ex port
13 У по ступ ку спро во ђе ња овла шће ња из чл. 12. и 18. За ко на, ми ни стар над ле жног 

ми ни стар ства до но си Пра вил ник о на чи ну во ђе ња Ре ги стра ли ца ко ја мо гу да 
оба вља ју спољ ну тр го ви ну кон тро ли са ном ро бом („Слу жбе ни лист СЦГ”, број 
12/05 и„Слу жбе ни гла сник РС ”, бр. 73/06 , 96/07 и 80/12)

14 Пра вил ни к о обра сцу зах те ва за из да ва ње до зво ле, обра сцу до зво ле и дру гим 
обра сци ма до ку ме на та ко ји пра те спољ ну тр го ви ну кон тро ли са ном ро бом(„Слу-
жбе ни гла сник РС”, бр.96/07 и 80/12)

15 О овим ре жи ми ма ће би ти ре чи ка сни је

На ци о нал на кон трол на ли ста на о ру жа ња и вој не опре ме и 
На ци о нал на кон трол на ли ста ро бе дво стру ке на ме не, као и оста-
ла ре гу ла ти ва у овој обла сти, об ја вље не су на сај ту Ми ни стар ства 
спољ не и уну тра шње тр го ви не и те ле ко му ни ка ци ја16. 

Кла у зу ла, ко ја је у ме ђу на род ној за јед ни ци по зна та као 
„Catch All”  – „ све о бу хват на кон тро ла” ре гу ли са на је чла ном 4. За-
ко на и пред ви ђа мо гућ ност кон тро ле ро бе ко ја ни је об у хва ће на већ 
про пи са ним на ци о нал ним кон трол ним ли ста ма, а ко ја се сма тра 
кон тро ли са ном ро бом у слу ча ју ка да ли це ко је на ме ра ва да из вр-
ши спољ но тр го вин ски про мет до ђе до са зна ња од стра не над ле-
жних ор га на или има раз ло га да ми сли да пред мет на ро ба је сте 
или мо же би ти, у це ли ни или де ли мич но, упо тре бље на за раз вој, 
про из вод њу, ма ни пу ла ци ју, рас по ла га ње, одр жа ва ње, скла ди ште-
ње, от кри ва ње, де тек ци ју, иден ти фи ка ци ју или ши ре ње хе миј ског, 
би о ло шког или ну кле ар ног на о ру жа ња, или дру гих ну кле ар но-
екс пло зив них на пра ва, или за раз вој, про из вод њу, одр жа ва ње или 
скла ди ште ње ра ке та спо соб них да но се та кво на о ру жа ње. 

3. Ра ти фи ко ва не ме ђу на род не кон вен ци је и спо ра зу ми

Ре пу бли ка Ср би ја је пот пи сник ме ђу на род них спо ра зу ма и 
кон вен ци ја о на о ру жа њу, кон тро ли на о ру жа ња и ја ча њу без бед но-
сних ме ра, и то:

1. Кон вен ци ја о за бра ни или сма ње њу упо тре бе не ких вр ста 
кон вен ци о нал ног на о ру жа ња ко је би мо гло би ти по себ но опа сно 
или би мо гло има ти не ди скри ми на тор не по сле ди це  – тзв. не ху ма-
но на о ру жа ње (CCW)  – (СФРЈ ра ти фи ко ва ла 1970, СРЈ одо бри ла 
2002. го ди не);

2. Спо ра зум о не ши ре њу ну кле ар ног на о ру жа ња (NPT)  – 
(СФРЈ ра ти фи ко ва ла 1970, СРЈ одо бри ла 2002. го ди не);

3. Кон вен ци ја о за бра ни раз во ја, про из вод ње и скла ди ште ња 
бак те ри о ло шког (би о ло шког) и ток си ко ло шког оруж ја и ње го вог 
уни шта ва ња (BWC)  – (СФРЈ ра ти фи ко ва ла 1973, СРЈ одо бри ла 
2001. го ди не);

4. Кон вен ци ја о за бра ни раз во ја, про из вод ње, скла ди ште ња и 
упо тре бе хе миј ског оруж ја и о њи хо вом уни ште њу (CWC)  – (СРЈ 
ра ти фи ко ва ла 2000. го ди не);

5. Ре жим кон тро ле ра кет не тех но ло ги је (MTCR) (Ср би ја и 
Цр на Го ра је фе бру а ра 2004. го ди не уни ла те рал но при хва ти ла, да 
се при др жа ва MTCR-a до ку мен та „Опре ма, софт вер и тех но ло ги-
ја”, од 30. ма ја 2003. го ди не и Упут ства за ва жне тран сфе ре осе-
тљи вих про јек ти ла од 7. ја ну а ра 1993. го ди не);

6. Све о бу хва тан спо ра зум о за бра ни ну кле ар ног те сти ра ња 
(СВТС) (Ср би ја и Цр на Го ра ра ти фи ко ва ла овај спо ра зум 2004. го-
ди не);

7. Кон вен ци ја о за бра ни упо тре бе, скла ди ште ња, про из вод ње 
и про ме та про тив пе ша диј ских ми на и њи хо вог уни ште ња  – Отав-
ска Кон вен ци ја о за бра ни зе мљи шних ми на(Ср би ја и Цр на Го ра 
пре да ла ин стру мен те ра ти фи ка ци је Ге не рал ном се кре та ру УН, 
сеп тем бра 2003. го ди не, а оба ве зе про ис те кле из Кон вен ци је су 
пре у зе те 1. мар та 2004. го ди не);

8. Ме ре и ин стру мен ти ма лог оруж ја и ла ког на о ру жа ња 
(SALW) – До ку мент ОЕБС о ма лом оруж ју 2000, До ку мент ОЕБС 
о скла ди шти ма кон вен ци о нал не му ни ци је 2003, До ку мент ОЕБС о 
сeртификатима о крај њем ко ри сни ку 2004, До ку мент ОЕБС о тр-
го вин ском по сре до ва њу (бро ке рин гу) 2004, До ку мент ОЕБС о ла-
ким пре но си вим си сте ми ма про тив ва зду шне од бра не 2003 (MAN-
PADS), Ре ги о нал ни план за при ме ну Пак та ста бил но сти 2001, 
Про грам ак ци је УН за спре ча ва ње, су зби ја ње и ис ко ре њи ва ње не-
до зво ље не тр го ви не ма лим оруж јем и ла ким на о ру жа њем у свим 
ње го вим аспек ти ма (UN PoA SALW), Про то кол УН про тив не за-
ко ни те про из вод ње и тр го ви не ва тре ним оруж јем и ње го вим де ло-
ви ма, ком по нен та ма и му ни ци јом, ко јим се до пу ња ва Кон вен ци ја 
УН про тив ме ђу на род ног ор га ни зо ва ног кри ми на ла (UN FP) 2006.

9. Беч ки до ку мент о ме ра ма за ја ча ње по ве ре ња и без бед но-
сти 1999 (CSBM) ;

10. Спо ра зум о под ре ги о нал ној кон тро ли на о ру жа ња у скла-
ду са Чла ном IV Aнекса 1Б Деј тон ског спо ра зу ма.

4. Оста ли про пи си од ути ца ја на ову област

По ред За ко на, у по зи тив ном за ко но дав ству Ре пу бли ке Ср би-
је, у обла сти спољ но тр го вин ског про ме та кон тро ли са ном ро бом, 
 – – – – – – – – – – – – – – –
16 www.mtt.gov.rs
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при ме њу ју се и дру ги за ко ни, ко ји пре ци зни је ре гу ли шу од ре ђе-
на пи та ња, зна чај на и од ути ца ја, за оба вља ње спољ не тр го ви не у 
обла сти на о ру жа ња. Ову гру пу за ко на чи не:

1. За кон о про из вод њи и про ме ту на о ру жа ња и вој не опре ме 
(„Слу жбе ни лист СРЈ”, број 41/96 и „Слу жбе ни гла сник РС”, број 
85/05); 

2. За кон о спољ но тр го вин ском по сло ва њу („Слу жбе ни гла-
сник РС”, бр. 36/09, 36/11 – др. за кон и 88/11);

3. Ца рин ски за кон („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 18/10 и 111/12);
4. За кон о оруж ју и му ни ци ји („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 9/92, 

53/93, 67/93, 48/94, 44/98, 39/03, 85/05, 101/05  – др. за кон и 27/11  – УС);
5. За кон о за бра ни раз во ја, про из вод ње, скла ди ште ња и упо-

тре бе хе миј ског оруж ја и о ње го вом уни шта ва њу („Слу жбе ни гла-
сник РС”, број 36/09); 

6. За кон отран спор ту опа сног те ре та („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 88/10);

7. За кон о хе ми ка ли ја ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 36/09, 
88/10, 92/11 и 93/12);

8. За кон о за шти ти др жав не гра ни це („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 97/08).

Осим по ме ну тих, при ме њу ју се и: За кон о екс пло зив ним ма-
те ри ја ма, за па љи вим теч но сти ма и га со ви ма („Слу жбе ни гла сник 
СРС”, бр. 44/77, 45/85 и 18/89 и „Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 53/93, 
67/93, 48/94 и 101/05  – др. за кон); За кон о про ме ту отров них ма те-
ри ја („Слу жбе ни лист СФРЈ”, бр. 30/85, 6/89, 53/91 и „Слу жбе ни 
лист СРЈ”, бр. 24/94, 28/96 и 68/02); За кон о за шти ти од јо ни зу ју-
ћих зра че ња и о ну кле ар ној си гур но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, 
бр. 36/09 и 93/12) и За кон о пси хо ак тив ним кон тро ли са ним суп-
стан ца ма ( „Слу жбе ни гла сник РС”, број 99/10) и дру ги за ко ни ко-
ји ре гу ли шу по је ди на пи та ња ве за на за ову област.

III. ОСНО ВА СИ СТЕ МА ИЗ ВО ЗНО-УВО ЗНЕ КОН ТРО ЛЕ

По сло ви спољ не тр го ви не на о ру жа њем, вој ном опре мом и 
ро бом дво стру ке на ме не оба вља ју се у три фа зе:

1. Ре ги стро ва ње ли ца (прав них и фи зич ких) за оба вља ње по-
сло ва спољ не тр го ви не кон тро ли са ном ро бом;

2. Из да ва ње до зво ла за сва ки кон кре тан по сао;
3. Над зор и кон тро ла спољ но тр го вин ских по сло ва

1. Ре ги стра ци ја

Спољ ну тр го ви ну кон тро ли са ном ро бом мо же да вр ши фи-
зич ко и прав но ли це, ре ги стро ва но за оба вља ње ове де лат но сти 
код над ле жног ми ни стар ства, пре ма чл. 11. и 12. За ко на. Пра во за 
оба вља ње спољ но тр го вин ског про ме та сти че се, да ном упи са ли ца 
у Ре ги стар, ко ји во ди над ле жно ми ни стар ство17, и ко је из да је Ре-
ше ње о упи су са ро ком ва же ња од пет го ди на.

На чин во ђе ња Ре ги стра ли ца ко ја мо гу да оба вља ју спољ ну 
тр го ви ну кон тро ли са ном ро бом, по сту пак ре ги стра ци је, по треб на 
до ку мен та, као и са др жи на Ре ги стра бли же је уре ђен Пра вил ни-
ком о на чи ну во ђе ња Ре ги стра ли ца ко ја мо гу да оба вља ју спољ ну 
тр го ви ну кон тро ли са ном ро бом18.

2. Из да ва ње до зво ла

Сход но од ред би чла на 14. За ко на „до зво ла за оба вља ње 
спољ не тр го ви не кон тро ли са ном ро бом је пи са ни до ку мент над-
ле жног ми ни стар ства, ко јим се ли цу, на осно ву про пи са них кри-
те ри ју ма, одо бра ва да оба ви по је ди нач ни по сао спољ не тр го ви не 
по зна том ко ли чи ном и вр стом кон тро ли са не ро бе, под усло ви ма 
утвр ђе ним уго во ром са стра ним парт не ром, а по прет ход но спро-
ве де ној, за ко ном про пи са ној про це ду ри, и уз до ста вља ње свих 
про пи са них до ку ме на та”. 

Пра вил ни ком о обра сцу зах те ва за из да ва ње до зво ле, обра-
сцу до зво ле и дру гим обра сци ма до ку ме на та ко ји пра те спољ ну 
тр го ви ну кон тро ли са ном ро бом19 де фи ни са на је фор ма зах те ва за 
из да ва ње до зво ле и дру гих обра за ца, као и спи сак до ку ме на та ко је 
је нео п ход но под не ти уз зах тев. 
 – – – – – – – – – – – – – – –
17 Ми ни стар ство спољ не и уну тра шње тр го ви не и те ле ко му ни ка ци ја сход но од ред-

ба ма За ко на о ми ни стар стви ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 72/12)
18 У по ступ ку спро во ђе ња овла шће ња из чл. 12. и 18. За ко на, ми ни стар над ле жног 

ми ни стар ства до но си Пра вил ник („Слу жбе ни лист СЦГ”, број 12/05 и „Слу жбе-
ни гла сник РС”, бр. 73/06, 96/07 и 80/12)

19 Пра вил ник о обра сцу зах те ва за из да ва ње до зво ле, обра сцу до зво ле и дру гим 
обра сци ма до ку ме на та ко ји пра те спољ ну тр го ви ну кон тро ли са ном ро бом („Слу-
жбе ни гла ник РС”, бр. 96/07 и 80/12)

Пре од лу чи ва ња о кон крет ном зах те ву над ле жно ми ни стар-
ство при ба вља са гла сност Ми ни стар ства спољ них по сло ва и Ми-
ни стар ства од бра не, као и ми шље ње Ми ни стар ства уну тра шњих 
по сло ва20. Над ле жна ми ни стар ства за по сло ве од бра не и спољ не 
по ли ти ке у про це су од лу чи ва ња у окви ру њи хо ве над ле жно сти (да-
ва ње са гла сно сти), има ју и пра во ве та на из да ва ње до зво ле. У слу-
ча ју да оба ми ни стар ства ус кра те из да ва ње до зво ле, над ле жно ми-
ни стар ство не мо же из да ти до зво лу, а, ако, сво ју са гла сност ус кра ти 
са мо јед но, ко нач ну од лу ку о из да ва њу до зво ле до но си Вла да.

За кон про пи су је из да ва ње до зво ла за из воз и увоз, на уч но тех-
нич ку са рад њу и про из вод ну ко о пе ра ци ју, при ба вља ње и усту па-
ње имо вин ских пра ва по осно ву тех но ло ги ја у обла сти про из вод-
ње кон тро ли са не ро бе, пру жа ње ин те лек ту ал них и ма те ри јал них 
услу га, за сту па ње стра них фир ми, по сре до ва ње, ре ек спорт, не ко-
мер ци јал ни из воз и увоз, као и за ро бе ко је ни су раз вр ста не на ли-
сти дво стру ке на ме не, али мо гу би ти упо тре бље не за раз вој, про-
из вод њу, ма ни пу ла ци ју, рас по ла га ње, одр жа ва ње, скла ди ште ње 
или ши ре ње оруж ја за ма сов но уни ште ње.

Над ле жно ми ни стар ство мо же од би ти из да ва ње до зво ле ако 
из во зник или уво зник не ис пу ња ва ју усло ве про пи са не чла ном 25. 
За ко на.

Из да та до зво ла се мо же од у зе ти, у слу ча ју ка да над ле жно ми-
ни стар ство до ђе до са зна ња да је до зво ла из да та на осно ву ла жних 
по да та ка, и у си ту а ци ји, ка да се зна чај но ме ња ју усло ви при ли ком 
из да ва ња до зво ле, ка да ли це, или по сао спољ не тр го ви не угро жа-
ва без бед но сне, спољ но по ли тич ке и еко ном ске ин те ре се зе мље, 
ка да се ли це не при др жа ва усло ва на ве де них у до зво ли или их 
не по шту је. За мо гу ћу ште ту про у зро ко ва ну од у зи ма њем до зво ле 
Ре пу бли ка Ср би ја ни је од го вор на и не ма ни ка квих ма те ри јал них 
оба ве за по осно ву на кна де ште те (члан 26. За ко на).

Над ле жно ми ни стар ство, ка да је у пи та њу увоз кон тро ли са не 
ро бе, из да је и Сер ти фи кат крај њег ко ри сни ка  – End User Cer ti fi-
ca te. Са дру ге стра не, ка да је у пи та њу из воз кон тро ли са не ро бе, 
над ле жно ми ни стар ство про ве ра ва до ста вље ни сер ти фи кат крај-
њег ко ри сни ка, са аспек та ис пу ње но сти усло ва из чла на 16. За ко-
на (да ни је ста ри ји од 6 ме се ци, да са др жи све нео п ход не еле мен те 
и да је пре ве ден и пре вод ове рен од стра не овла шће ног суд ског 
ту ма ча). У са рад њи са ми ни стар ством над ле жним за спољ не по-
сло ве, ди пло мат ским пу тем про ве ра ва се ве ро до стој ност из да тих 
сер ти фи ка та крај њег ко ри сни ка (да ли су из да ти од стра не овла-
шће них ор га на и ин сти ту ци ја зе мље у ко ју се ро ба из во зи).

За тран спорт и тран зит на о ру жа ња и вој не опре ме нео п ход не 
су до зво ле ко је из да ју над ле жни ор га ни. За тран спорт коп не ним и 
во де ним пу тем до зво лу из да је Ми ни стар ство уну тра шњих по сло-
ва Ре пу бли ке Ср би је, а до зво ле за тран спорт ва зду шним пу тем из-
да је Ди рек то рат ци вил ног ва зду хо плов ства Ре пу бли ке Ср би је, на 
осно ву прет ход но из да те до зво ле Ми ни стар ства спољ не и уну тра-
шње тр го ви не и те ле ко му ни ка ци ја за одо бре ње кон крет ног из во за/
уво за и при ба вље них са гла сно сти Ми ни стар ства од бра не и Ми ни-
стар ства спољ них по сло ва. 

До зво ле за тран зит пред ме та на о ру жа ња и вој не опре ме уко-
ли ко се оба вља коп не ним и/или во де ним пу тем из да је Ми ни стар-
ство уну тра шњих по сло ва по пред ход но при ба вље ним са гла сно-
сти ма Ми ни стар ства спољ них по сло ва и Ми ни стар ства од бра не, 
а уко ли ко се тран зит оба вља ва зду шним пу тем, до зво ле из да је Ди-
рек то рат ци вил ног ва зду хо плов ства Ре пу бли ке Ср би је, уз са гла-
сност Ми ни стар ства спољ них по сло ва и Ми ни стар ства од бра не. 

2.1.Критеријумизаиздавањедозволе

Од лу ка о кри те ри ју ми ма за из да ва ње до зво ла за из воз на о-
ру жа ња, вој не опре ме и ро бе дво стру ке на ме не21 про пи су је осам 
кри те ри ју ма ко ји мо ра ју да се раз мо тре и при ме не пре из да ва ња 
до зво ле. Она је у пот пу но сти ускла ђе на са Пра ви ли ма по на ша ња у 
из во зу оруж ја ЕУ  – EUCodeofConductonArmsExport.Вла да Ре-
пу бли ке Ср би је је 20. но вем бра 2008. го ди не усво ји ла за кљу чак о 
при хва та њу на че ла из Ко дек са по на ша ња Европ ске уни је. 
 – – – – – – – – – – – – – – –
20 У вре ме по сто ја ња др жав не за јед ни це СЦГ (31. март 2005  – 5. јун 2006. го ди не) 

ми шље ња су при ба вља на од стра не ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва Ре пу-
бли ке Ср би је, од но сно Цр не Го ре, у за ви сно сти од се ди шта при вред ног су бјек та, 
под но си о ца зах те ва за из да ва ње до зво ле

21 Одлукa je донетa на  о сно ву ч ла на 3. став 2. За ко на и об ја вље на у „Слу жбе но м 
ли сту СЦГ”, број 11/05
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Кри те ри ју ми на осно ву ко јих се из да ју до зво ле за из воз на о-

ру жа ња, вој не опре ме и ро бе дво стру ке на ме не су:
1. по што ва ње ме ђу на род них оба ве за, на ро чи то санк ци ја ко је 

је из гла сао СБ УН, ме ђу на род них спо ра зу ма о не ши ре њу на о ру-
жа ња, као и дру гих ме ђу на род них оба ве за,

2. по што ва ње људ ских пра ва у зе мљи ко ја је ко нач но од ре-
ди ште,

3. уну тра шња си ту а ци ја у зе мљи ко ја је крај ње од ре ди ште 
из во за, у функ ци ји по сто ја ња за тег ну то сти или ору жа них су ко ба,

4. одр жа ва ње ре ги о нал ног ми ра, без бед но сти и ста бил но сти,
5. на ци о нал на без бед ност др жа ве, као и без бед ност при ја-

тељ ских зе ма ља,
6. по на ша ње зе мље  – куп ца у од но су на ме ђу на род ну за јед-

ни цу, по себ но њен став пре ма те ро ри зму, при ро да ње них са ве зни-
шта ва и по што ва ње ме ђу на род ног пра ва,

7. по сто ја ње ри зи ка да ће пред мет из во за оти ћи у дру ге ру ке 
у зе мљи  – куп цу или по но во би ти из ве зен под не по жељ ним усло-
ви ма и

8. ком па ти бил ност из во за оруж ја са тех нич ком и еко ном ском 
спо соб но шћу зе мље при ма о ца, узи ма ју ћи у об зир по жељ ност, да 
зе мље ре а ли зу ју сво је ле ги тим не без бед но сне и од брам бе не по-
тре бе уз нај ма њу мо гу ћу упо тре бу људ ских и еко ном ских ре сур са 
за на бав ку оруж ја.

Пре ма ЕУ Пра ви ли ма по на ша ња у из во зу оруж ја22 уко ли ко 
зах тев са др жи еле мен те и по дат ке о кр ше њу пр ва 4 кри те ри ју ма, 
зах тев за из да ва ње до зво ле се ауто мат ски од би ја и о то ме се оба ве-
шта ва ју зе мље чла ни це ЕУ, а за кр ше ње кри те ри ју ма 5 –8 про це ну 
вр ше над ле жне на ци о нал не ин сти ту ци је. Пра ви ла су по ли тич ки 
оба ве зу ју ћа за др жа ве чла ни це ЕУ. Њи хо вом уград њом у на ци о-
нал но за ко но дав ство и до след ном при ме ном у про це ду ри из да ва-
ња до зво ла, Ре пу бли ка Ср би ја ис пу ња ва зах те ве ЕУ за ускла ђи ва-
ње про пи са у овој обла сти. 

При ли ком раз ма тра ња зах те ва за из да ва ње до зво ле за из воз, 
по ред на ве де них кри те ри ју ма, узи ма ју се у об зир и:

а) по тен ци јал ни ефек ти др жа ве на еко ном ски, фи нан сиј ски и ко-
мер ци јал ни ин те рес, укљу чу ју ћи и ду го роч ни ин те рес у ус по ста вља-
њу ста бил них и де мо крат ских од но са са тр го вин ским парт не ри ма;

б) по тен ци јал ни ефек ти на од но се др жа ве са зе мљом у ко ју 
се вр ши из воз;

в) по тен ци јал ни ефек ти на тран сфор ма ци ју и ожи вља ва ње 
на мен ске ин ду стри је и

г) по тен ци јал ни ефек ти на укуп ни при вред ни раз вој др жа ве.
Ис пу ње ност кри те ри ју ма про це њу ју ми ни стар ства ко ја су 

укљу че на у ад ми ни стра тив ну про це ду ру из да ва ња до зво ле, сва ко 
пре ма сво јој над ле жно сти, на осно ву ко јих да ју са гла сност од но-
сно ми шље ње да ли до зво лу тре ба из да ти или не.

2.2.Надлежнеинституцијеупроцесуиздавањадозволе

Пре ма чла ну 9. За ко на, спољ на тр го ви на кон тро ли са ном ро-
бом, вр ши се на осно ву до зво ле ко ју из да је над ле жно ми ни стар-
ство. Сход но од ред ба ма За ко на о ми ни стар стви ма до зво лу за 
оба вља ње по сло ва спољ не тр го ви не кон тро ли са ном ро бом из да је 
Ми ни стар ство еко но ми је и ре ги о нал ног раз во ја. Пре од лу чи ва-
ња по зах те ву за из да ва ње до зво ле за оба вља ње спољ не тр го ви не 
кон тро ли са ном ро бом, у сми слу од ре да ба За ко на, над ле жно ми-
ни стар ство раз ма тра кре ди би ли тет под но си о ца зах те ва, као и еко-
ном ске и тех но ло шке аспек те под не тог зах те ва.

Сход но од ред ба ма За ко на, у по ступ ку из да ва ња до зво ла уче-
ству ју и: Ми ни стар ство спољ них по сло ва, Ми ни стар ство од бра-
не и Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва. Они, у окви ру сво јих 
над ле жно сти, у по ступ ку до но ше ња од лу ка о из да ва њу до зво ле за 
спољ ну тр го ви ну кон тро ли са ном ро бом, раз ма тра ју зах тев, вр ше 
про ве ру по да та ка на ве де них у ње му и да ју са гла сност од но сно ми-
шље ње да ли тре ба да се из да до зво ла.

Уло га сва ког ми ни стар ства пре ци зно је де фи ни са на чл. 21, 
22. и 23. За ко на. 
 – – – – – – – – – – – – – – –
22 Ова пра ви ла су усво је на у ју ну 1998. го ди не. Чи не их осам кри те ри ју ма. Све 

др жа ве чла ни це ЕУ сло жи ле су се да ће при ме њи ва ти Пра ви ла по на ша ња по 
пи та њу из во за оруж ја при ли ком раз ма тра ња зах те ва за из воз ро бе из усво је не 
За јед нич ке ли сте вој не опре ме ЕУ. Пра ви ла по на ша ња та ко ђе има ју за циљ да 
по бољ ша ју раз ме ну ин фор ма ци ја из ме ђу др жа ва чла ни ца и да до при не су бо љем 
раз у ме ва њу њи хо вих по ли ти ка из во зне кон тро ле. У ју ну 2000. го ди не ова пра ви-
ла су про ши ре на и на ро бу дво стру ке на ме не (Ре гу ла ти ва ЕК 1334) ка да је по зна-
то или се сум ња да је крај њи ко ри сник или крај ња упо тре ба те ро бе у вој не свр хе

3. Над зор и кон тро ла

Над ле жно ми ни стар ство вр ши над зор и кон тро лу оба вља ња 
спољ но тр го вин ског про ме та кон тро ли са ном ро бом у скла ду са 
од ред ба ма За ко на, а у са рад њи са Ми ни стар ством од бра не, Ми-
ни стар ством спољ них по сло ва, Ми ни стар ством уну тра шњих по-
сло ва, Ми ни стар ством фи нан си ја  – Упра ва ца ри на, ор га ни ма без-
бед но сно-оба ве штај них слу жби и др. Ца рин ски ор га ни, ор га ни 
без бед но сно-оба ве штај них слу жби и ин спек циј ски ор га ни, спро-
во де стал ну кон тро лу у окви ру за кон ских овла шће ња, о че му до-
ста вља ју Из ве штај над ле жном ми ни стар ству23.

Ца рин ску кон тро лу вр ши Упра ва ца ри на и тро ме сеч но оба-
ве шта ва над ле жно ми ни стар ство о ре а ли за ци ји из да тих до зво ла.

На осно ву чла на 38. За ко на, то ком вр ше ња ца рин ске кон тро-
ле ро бе ко ја је пред мет спољ не тр го ви не, ца рин ски ор га ни мо гу, у 
окви ру сво јих над ле жно сти, огра ни чи ти, за у ста ви ти, од у зе ти или 
об у ста ви ти тран спорт кон тро ли са не ро бе, о че му мо ра ју да оба ве-
сте над ле жно ми ни стар ство.

Оба ве зе ца рин ских ор га на у спро во ђе њу од ре да ба За ко на, про-
пи са не су Пра вил ни ком о оба ве за ма ца рин ских ор га на у спољ ној тр-
го ви ни на о ру жа њем, вој ном опре мом и ро бом дво стру ке на ме не24.

На осно ву овог пра вил ни ка, ца рин ски ор га ни при ли ком да-
ва ња одо бре ња за ста вља ње кон тро ли са не ро бе у од го ва ра ју ћи 
ца рин ски по сту пак, ду жни су да утвр де да ли је уз је дин стве ну 
ца рин ску ис пра ву при ло же на до зво ла из да та од стра не над ле жног 
ми ни стар ства и да ли по да ци из до зво ле о оба вља њу спољ не тр го-
ви не кон тро ли са ном ро бом од го ва ра ју по да ци ма из ЈЦИ и ствар-
ном ста њу ро бе.

Та ко ђе, ца рин ски ор га ни, при ли ком да ва ња одо бре ња за ста-
вља ње ро бе у ца рин ски по сту пак тран зи та кон тро ли са не ро бе 
коп не ним и во де ним пу тем, ду жни су да утвр де да ли је уз ЈЦИ 
при ло же но одо бре ње Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва РС. У 
слу ча ју тран зи та кон тро ли са не ро бе ва зду шним пу тем, по треб но 
је одо бре ње ор га на над ле жног за ва зду шни са о бра ћај.

Сход но чла ну 4. го ре по ме ну тог пра вил ни ка, ца рин ски ор га-
ни ће при вре ме но за др жа ти кон тро ли са ну ро бу, ако утвр де:

 – да уз ЈЦИ ни је при ло же на од го ва ра ју ћа до зво ла или одо бре ње;
 – да по да ци на ве де ни у ЈЦИ не од го ва ра ју по да ци ма на ве де-

ним у до зво ли, од но сно одо бре њу;
 – да ствар но ста ње ро бе не од го ва ра по да ци ма на ве де ним у 

до зво ли, од но сно одо бре њу.
О пре ки ду ца рин ског по ступ ка и при вре ме ном за др жа ва њу 

ро бе ца рин ски ор ган је ду жан да од мах оба ве сти над ле жно ми ни-
стар ство, уз на во ђе ње раз ло га због ко јих је то учи ње но. Ме ђу тим, 
са ма кон тро ла спољ но тр го вин ског про ме та, тран зи та и скла ди-
ште ња кон тро ли са не ро бе, спро во ди се на на чин про пи сан Пра-
вил ни ком о на чи ну спро во ђе ња рад њи и ме ра у по ступ ку кон тро ле 
при хва ће не де кла ра ци је25.

Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва вр ши кон тро лу и над зор 
пре во за и тран зи та на о ру жа ња и вој не опре ме, оруж ја и му ни ци је 
и екс пло зив них ма те ри ја, пре ко др жав не гра ни це и на те ри то ри ји 
Ре пу бли ке Ср би је, у друм ском и же ле знич ком са о бра ћа ју, а у скла-
ду са од ред ба ма сле де ћих за кон ских про пи са:

 – За кон о за шти ти др жав не гра ни це26;
 – За кон о оруж ју и му ни ци ји27;
 – За кон о екс пло зив ним ма те ри ја ма, за па љи вим теч но сти ма 

и га со ви ма28;
 – За кон о тран спор ту опа сног те ре та29;
 – За кон о же ле зни ци30;
 – За кон о пре во зу у друм ском са о бра ћа ју31;
 – За кон о за шти ти жи вот не сре ди не32.

 – – – – – – – – – – – – – – –
23 Ако је пред мет из во за јед на од пет ка те го ри ја на о ру жа ња (тен ко ви, оклоп на бор-

бе на во зи ла, ар ти ље ри ја ка ли бра 75 mm, бор бе ни ави о ни, ју ри шни хе ли коп те ри) 
ко ја је би ла на упо тре би у Ми ни стар ству од бра не, ин спек ци ју из во за има ју пра-
во да из вр ше и пред став ни ци Стра на у Спо ра зу му о под ре ги о нал ној кон тро ли 
на о ру жа ња у скла ду са Чла ном IV Aнекса 1 Б Деј тон ског ми ров ног спо ра зу ма

24 „Слу жбе ни гла сник РС”, број 67/05
25 „Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 53/04 и 95/07
26 „Слу жбе ни гла сник РС”, број 97/08.
27 „Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 9/92, 53/93, 67/93, 48/94, 44/98, 39/03, 85/05, 101/05 

 – др. за кон и 27/11  – УС
28 „Слу жбе ни гла сник СРС”, бр. 44/77, 45/85 и 18/89 и „Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 

53/93, 67/93, 48/94 и 101/05  – др. за кон
29 „Слу жбе ни гла сник РС”, број 88/10
30 „Слу жбе ни гла сник РС”, број 18/05
31 „Слу жбе ни гла сник РС” бр. 46/95, 66/01, 61/05,91/05, 62/06 и 31/11
32 „Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09  – др. за кон, 72/09  – др. за кон и 

43/11 – УС
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Зна чај но је ис та ћи, да ли ца (фи зич ка и прав на) ко ја се ба-
ве спољ ном тр го ви ном, тран спор том или тран зи том кон тро ли са не 
ро бе има ју За ко ном про пи са ну оба ве зу, да ор га ни ма над ле жним 
за над зор и кон тро лу, омо гу ће увид у свим фа за ма про ме та, тран-
спор та, тран зи та и скла ди ште ња. У слу ча ју не стан ка или оште ће-
ња ро бе, код ли ца ко је уче ству је у спољ ној тр го ви ни кон тро ли са ном 
ро бом, или ко је на ба вља и чу ва ту ро бу, про пи са на је, оба ве за при ја-
вљи ва ња, оште ће ња или не стан ка те ро бе над ле жном ми ни стар ству, 
у ро ку од 24 са та, од не стан ка или оште ће ња. Ли це, ко је оба вља 
спољ но тр го вин ски про мет кон тро ли са не ро бе (уво зник, из во зник, 
по сред ник, вла сник или дру ги ко ри сник), ду жно је да оба ве зно чу ва 
до ку мен та ци ју о про ме ту овом ро бом, нај ма ње де сет го ди на.

У над ле жном ми ни стар ству, сход но од ред ба ма За ко на, фор-
ми ра на је ра чу нар ска ба за по да та ка ко ја се, упо тре бом од го ва ра ју-
ће на мен ски про јек то ва не ви ше ко ри снич ке ра чу нар ске про грам ске 
апли ка ци је, ре дов но ажу ри ра. На ве де на ба за по да та ка је та ко про-
јек то ва на да об у хва та све по дат ке зна чај не за си стем из во зно-уво-
зне кон тро ле спољ но тр го вин ског про ме та кон тро ли са не ро бе и то 
у оби му и об ли ку ко ји зах те ва из ве шта ва ње по де фи ни са ним на ци-
о нал ним и ре ги о нал ним го ди шњим из ве шта ји ма као и из ве шта јем 
УН о про ме ту ма лог и ла ког и кон вен ци о нал ног на о ру жа ња. 

IV. РЕПУБЛИКA СРБИЈA У МЕЂУНАРОДНOM СИ СТЕ МУ  
ИЗ ВО ЗНЕ КОН ТРО ЛЕ

У про це су по ди за ња др жав них ка па ци те та за што ефи ка сни је 
спро во ђе ње си сте ма из во зне кон тро ле, до но ше ња и при ме ну про-
пи са у овој обла сти, то ком прет ход них го ди на се од ви ја ла из у зет-
но успе шна ме ђу на род на са рад ња. 

1. Ме ђу на род на са рад ња у то ку 2012. го ди не

У ор га ни за ци ји и уз фи нан сиј ску по др шку ми ни стар ста-
ва Вла де САД (Ми ни стар ства спољ них по сло ва, Ми ни стар ства 
од бра не, Ми ни стар ства тр го ви не, Ми ни стар ства енер ге ти ке), 
Европ ске уни је (ЕУ), Не мач ке (BA FA), УНДПSEESAC, ин сти ту-
та СИ ПРИ и дру гих, то ком 2011. го ди не је ор га ни зо ва но уче шће 
пред став ни ка над ле жних ин сти ту ци ја Ре пу бли ке Ср би је на број
ним се ми на ри ма и ра ди о ни ца ма у зе мљи и ино стран ству: 
1. Уче шће на ре ги о нал ној кон фе рен ци ји о бро ке рин гу у ор га-

ни за ци ји Вла де САД (EXBS Про грам), За греб, ја ну ар 2012. 
го ди не;

2. Се ми нар о при ме ни до дат ног Про то ко ла у ор га ни за ци ји Ми-
ни стар ства енер ге ти ке САД, Бе о град, фе бру ар 2012. го ди не;

3. Би ла те рал ни са ста нак са пред став ни ци ма NSG („Тро и ка”), 
по во дом зах те ва Ре пу бли ке Ср би је за при јем, Беч, март 
2012. го ди не; 

4. Уче шће на ре ги о нал ном се ми на ру о раз ме ни ин фор ма ци ја у 
из во зу на о ру жа ња, у ор га ни за ци ји SE E SAC  – Цен тра за кон-
тро лу ма ло ка ли бар ског и ла ког на о ру жа ња за ју го и сточ ну и 
ис точ ну Eвропу, Са ра је во  – Ја хо ри на, март 2012. го ди не;

5. Уче шће на ре ги о нал ном са стан ку у ве зи са ко ри шће њем 
сред ста ва Еу фон до ва на пла ну уна пре ђе ња си сте ма кон тро-
ле из во за на о ру жа ња, вој не опре ме и ро бе дво стру ке на ме-
не, Бри сел, март 2012. го ди не;

6. По ли тич ки ди ја лог пред став ни ка Ре пу бли ке Ср би је и CO-
ARM-а, Бе о град, април 2012. го ди не;

7. Уче шће на пле нар ном за се да њу Ва се нар ског аран жма на за 
др жа ве неч ла ни це, Беч, јун 2012. го ди не;

8. Би ла те рал ни са ста нак са пред став ни ци ма Ва се нар ског 
аран жма на у ве зи са на прет ком Ср би је у обла сти из во зне 
кон тро ле, Бе о град, ок то бар 2012. го ди не;

9. Се ми нар о До дат ном про то ко лу у ор га ни за ци ји Ми ни стар-
ства енер ге ти ке САД, Бе о град, но вем бра 2012. го ди не.

10. Уче шће на се ми на ру за при ме ну До дат ног про то ко ла у ор га-
ни за ци ји IAEA и САД (DOE), Бе о град, ја ну ар 2012. го ди не

11. Уче шће на Је да на е стом ре ги о нал ном са стан ку пред став ни ка 
На ци о нал них те ла за при ме ну Кон вен ци је о за бра ни хе миј ског 
оруж ја (Che mi cal We a pons Con ven tion  – CWC) др жа ва чла ни ца 
Ис точ не Европe у Вар ша ви је у пе ри о ду мај 2012. го ди не. Са-
ста нак је одр жан у ор га ни за ци ји и под по кро ви тељ ством Ор га-
ни за ци је за за бра ну хе миј ског оруж ја (Or ga ni sa tion for the Pro hi-
bi tion of Che mi cal We a pons  – OPCW) из Ха га и Вла де Пољ ске.

12. Обу ка за иден ти фи ка ци ју ро бе по До дат ном про то ко лу (AP-
CIT), ок то бар  – но вем бар 2012. го ди не, Бе о град, у ор га ни-
за ци ји Ми ни стар ства енер ге ти ке САД, Ме ђу на род не аген-
ци је за атом ску енер ги ју, Европ ске ко ми си је и Аген ци је за 
за шти ту од јо ни зу ју ћих зра че ња и ну кле ар ну си гур ност РС.

13. Ра ди о ни ца на ци о нал ног ХБРН ти ма на те му Ме то до ло ги је 
за про це ну ХБРН по тре ба у ор га ни за ци ји UNIC RI (УН), Бе-
о град, но вем бар 2012. го ди не

14. Уче шће у ра ди о ни ци за при ме ну европ ског ре жи ма кон тро-
ле ро бе дво стру ке на ме не, под на зи вом „Тех нич ка пи та ња и 
раз ме на ис ку ста ва из прак се при им пле мен та ци ји кон трол-
не ли сте ЕУ за из воз ро бе дво стру ке на ме не”, у ор га ни за ци-
ји Европ ске ко ми си је (Jo int Re se arch Cen tre  – JRC), у пе ри о-
ду но вем бра 2012. го ди не

15. Уче ство ва ње на Ра ди о ни ци за из ра ду На ци о нал ног ак ци-
о ног пла на за при ме ну стра те ги је кон тро ле стре љач ког и 
ла ког оруж ја у Ре пу бли ци Ср би ји март 2012. го ди не, у ор-
га ни за ци ји SE E SAC  – Цен тар за кон тро лу ма ло ка ли бар ског 
и ла ког на о ру жа ња за ју го и сточ ну и ис точ ну Eвропу у Бе о-
гра ду.

16. Уче ство ва ње на Сед мом ре ги о нал ном се ми на ру о раз ме ни 
ин фор ма ци ја о из во зу на о ру жа ња 2012. го ди не, у ор га ни за-
ци ји SE E SAC  – Цен тар за кон тро лу ма ло ка ли бар ског и ла-
ког на о ру жа ња за ју го и сточ ну и ис точ ну Eвропу у Бе о гра ду.

17. Уче шће на Ре ги о нал ном се ми на ру за ши ри ре ги он Евро пе у 
ци љу про мо ци је и по др шке ци ље ви ма ди пло мат ске кон фе-
рен ци је за усва ја ње Уго во ра о тр го ви ни на о ру жа њем (АТТ), 
Бе о град, април 2012. го ди не.

18. Уче шће на Осмом ре ги о нал ном се ми на ру о раз ме ни ин фор-
ма ци ја у из во зу на о ру жа ња, но вем бра 2012. го ди не, Ти ра на, 
Ал ба ни ја, у ор га ни за ци ји SE E SAC  – Цен тар за кон тро лу ма-
ло ка ли бар ског и ла ког на о ру жа ња за ју го и сточ ну и ис точ ну 
Eвропу у Бе о гра ду.

2. Да ље ак тив но сти

У ци љу да љег уна пре ђе ња из во зне кон тро ле нео п ход на је и 
у на ред ном пе ри о ду по моћ ме ђу на род не за јед ни це и ин тен зи ви ра-
ње ме ђу ре сор ске са рад ње свих ин сти ту ци ја у при ме ни про пи са из 
ове обла сти, као и еду ка ци ја пред став ни ка при вре де. 

За да ље уна пре ђе ње си сте ма из во зно-уво зне кон тро ле по-
треб но је:

 – пот пу но уса гла ша ва ње до ма ћих про пи са са про пи си ма ЕУ,
 – ин тен зи ви ра ње ак тив но сти за при сту па ње ме ђу на род ним 

спо ра зу ми ма и кон трол ним ре жи ми ма у овој обла сти,
 – по моћ у да љем ажу ри ра њу На ци о нал них кон трол них ли-

ста, од но сно њи хо во ускла ђи ва ње са ли ста ма ЕУ,
 – на ста вак успе шног из вр ша ва ња пре у зе тих оба ве за ко је про-

ис ти чу из члан ства Ре пу бли ке Ср би је у УН, као и број них ме ђу-
на род них ре зо лу ци ја, пре по ру ка и дру гих до ку ме на та на пла ну 
спре ча ва ња про ли фе ра ци је оруж ја за ма сов но уни шта ва ње и бор-
бе про тив те ро ри зма,

 – ја ча ње ре ги о нал не са рад ње, 
 – на ста вак уче шћа у про јек ти ма ЕУ,
 – одр жа ва ње се ми на ра и еду ка ци је до ма ће при вре де на пла ну 

по ди за ња све сти о нео п ход но сти ефи ка сне из во зне кон тро ле,
 – ја ча ње уза јам не са рад ње са дру гим ор га ни ма и ор га ни за ци ја-

ма у Ре пу бли ци Ср би ји ра ди уна пре ђе ња си сте ма из во зне кон тро ле.

V. СТА ТИ СТИЧ КИ ПРЕ ГЛЕД 

Оде љак 1: 
Спи сак ли ца ко ја су ре ги стро ва на за спољ но тр го вин ски 

про мет на о ру жа ња, вој не опре ме и ро бе дво стру ке на ме не у 
2012. го ди ни.

Ову из ве штај ну го ди ну, по ред но во у пи са них ли ца, с аспек та 
ре ги стра ци је при вред них су бје ка та ка рак те ри ше и по нов ни упис, 
од но сно пре ре ги стра ци ја ли ца упи са них то ком 2007. го ди не (сук-
це сив но у за ви сно сти од да ту ма упи са и про те ка за ко ном про пи-
са ног ро ка ва же ња ре ше ња на осно ву ко јих су упи са ни у Ре ги стар 
ли ца ко ја мо гу да оба вља ју спољ ну тр го ви ну кон тро ли са ном ро-
бом  – пет (5) го ди на од да на до но ше ња ре ше ња). По ла зе ћи од ове 
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чи ње ни це, у 2012. го ди ни, у по ме ну ти ре ги стар упи сан је 31 но ви 
при вред ни су бје кат, а пре ре ги стро ва но де вет (9). 

Пре ма прав ној фор ми, у бро ју упи са них и пре ре ги стро ва них 
у 2012. го ди ни, до ми ни ра ју дру штва са огра ни че ном од го вор но-
шћу (37 ли ца), што чи ни 92,5% упи са них, док је број ак ци о нар-
ских дру шта ва и пред у зет ни ка зна чај но ма њи, са про цен ту ал ним 
уче шћем од 5%, од но сно 2,5%. 

Ана ли зи ра ју ћи об лик вла сни штва ка пи та ла ре ги стро ва них 
и пре ре ги стро ва них при вред них су бје ка та, на дан 31. де цем бра 
2012. го ди не, пре о вла ђу је при ват на вла снич ка струк ту ра са 90%, 
док је 10% у ме шо ви том (др жав но при ват ном) вла сни штву. 

Пре ма по ре клу осни вач ког ка пи та ла упи са них и пре ре ги-
стро ва них ли ца у Ре ги стар, на дан 31. де цем бра 2012. го ди не, пре-
о вла ђу је до ма ћи ка пи тал са 72,5%, стра ни са 7,5% , а уче шће ме-
шо ви тог ка пи та ла из но си 20%. 

По ла зе ћи од кри те ри ју ма утвр ђе них За ко ном о ра чу но вод-
ству и ре ви зи ји („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 46/06 и 111/09), у 
Ре ги стар ли ца ко ја мо гу да оба вља ју спољ ну тр го ви ну кон тро ли-
са ном ро бом у из ве штај ној го ди ни, упи са но је пет (5) ве ли ких, че-
ти ри (4) сред ња и 31 ма ли при вред ни су бје кат. Њи хо ви про цен-
ту ал ни уде ли у укупнoм бро ју упи са них и пре ре ги стро ва них су: 
12,5% ве ли ких, 10 % сред њих и 77,5% ма лих.

Та бе ла бр. 1: Ре ше ња о упи су пре ма вр сти кон тро ли са не ро бе 

Вр ста кон тро ли са не ро бе
Број из да тих ре ше ња 

у 2012. год. 
%

На о ру жа ње и вој на опре ма / /
Ро ба дво стру ке на ме не 9 22,5
На о ру жа ње, вој на опре ма и ро ба дво стру ке на ме не 31 77,5
Укуп но: 40 100

Из вор: Ре ги стар ли ца ко ја мо гу да оба вља ју спољ ну тр го ви ну кон тро ли са ном ро бом

Оде љак 2:
По да ци о из да тим из во зним до зво ла ма за НВО, пре ма де

сти на ци ји из во за, раз вр ста но пре ма НКЛ НВО 

За из воз на о ру жа ња и вој не опре ме у 2012. го ди ни je из да то 
366 до зво ла, у укуп ној вред но сти од 460,03 мил. УСД. У од но су 
на 2011. го ди ну по ве ћан је број укуп но из да тих до зво ла за око 
12,96% и укуп на вред ност из да тих до зво ла je по ве ћа на за 90,68 
мил. УСД (око 24,55%).

НВО су из ве зе ни куп ци ма у 61 зе мљу, што у од но су на 2011. 
го ди ну зна чи да је тр жи ште сма ње но за пет (5) зе ма ља. По сред ни-
ци у тр го ви ни су уче ство ва ли код из во за оруж ја и вој не опре ме у 
28 зе ма ља (од но сно ско ро сва ка дру га де сти на ци ја ни је пред ста-
вља ла и зе мљу крај њег ко ри сни ка). 

Пре ма бро ју из да тих до зво ла, нај а трак тив ни је су сле де ће 
де сти на ци је: Бу гар ска (43), САД (31), Цр на Го ра (25), Бо сна и 
Хер це го ви на (18), Ру му ни ја (16) и Азер беј џан (15). За ових 6 де-
сти на ци ја у 2012. го ди ни је из да то 148 до зво ла што чи ни 40,44% 
од укуп ног бро ја из да тих до зво ла за из воз НВО. 

У пе ри о ду 2005 –2012. го ди не33 из да то је укуп но 2.687 до зво-
ла за из воз НВО. Број из да тих до зво ла у 2012. го ди ни је не што ис-
под ни воа го ди шњих про се ка у про те клом пе ри о ду (384). Видети
Графиконброј1.

Вред но сно гле да но, нај зна чај ни је из во зне де сти на ци је су 
би ле: САД (176,27 мил. УСД), Ирак (41,9 мил. УСД), Ке ни ја 
(29,36 мил. УСД), Бу гар ска (27,91 мил. УСД), Ал жир (23,58 мил. 
УСД), Бан гла деш (21,31 мил. УСД), Бел ги ја (17,26 мил. УСД), 
Азер беј џан (14,21 мил. УСД) и Ита ли ја (11,43 мил. УСД).

Укуп на вред ност за кљу че них спољ но тр го вин ских по сло-
ва из во за, пре ма из да тим до зво ла ма из во зни ци ма за пр вих де вет 
(9) де сти на ци ја из но си око 363,23 мил. УСД што чи ни 78,96 % од 
укуп не вред но сти из да тих до зво ла НВО у 2012. го ди ни. Вред ност 
из да тих до зво ла за све оста ле де сти на ци је из во за из но си око 96,8 
мил. УСД што чи ни око 21,04 % од укуп не вред но сти из да тих до-
зво ла НВО у 2012. го ди ни.
 – – – – – – – – – – – – – – –
33 Над ле жност у спро во ђе њу кон тро ле спољ не тр го ви не на о ру жа ња и вој не опре ме 

је мар та 2005. го ди не пре ба че на са вој ног (Ми ни стар ство од бра не) на ци вил ни 
ор ган упра ве (та да шње Ми ни стар ство за ме ђу на род не еко ном ске од но се СЦГ) од 
ка да се во ди еви ден ци ја и ба за по да та ка о из да тим, од би је ним и од у зе тим до зво-
ла ма и Вла да усва ја го ди шњи из ве штај о ре а ли за ци ји спољ но тр го вин ског про ме-
та у скла ду са чл. 28. За ко на о спољ ној тр го ви ни на о ру жа њем, вој ном опре мом и 
ро бом дво стру ке на ме не („Слу жбе ни лист СЦГ”, бр. 7/05 и 8/05  – ис прав ка).

Нај ва жни ја из во зна де сти на ци ја вред но сно гле да но пре ма из-
да тим до зво ла ма су Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве. Пре ма вред-
но сти из да тих до зво ла, из воз на ту де сти на ци ју чи ни 38,32% од 
укуп не вред но сти из да тих до зво ла за из воз Ре пу бли ке Ср би је. Нај-
ва жни ја из во зна де сти на ци ја гле да но пре ма бро ју из да тих до зво ла 
је Бу гар ска. Пре ма вред но сти из да тих до зво ла, из воз на ту де сти-
на ци ју чи ни 6,07% од укуп ног уго во ре ног из во за НВО Ре пу бли ке 
Ср би је. Ви де ти Графиконброј6.

У пе ри о ду 2005 –2012. го ди не укуп на вред ност из да тих до-
зво ла за из воз НВО из но си 3.457,75 мил. УСД. Вред ност из да тих 
до зво ла за из воз НВО у 2012. го ди ни је не што ис под ни воа го ди-
шњих про се ка у про те клом пе ри о ду (494 мил. УСД). ВидетиГра
фиконброј2.

Оде љак 3:
По да ци о из да тим уво зним до зво ла ма за НВО, пре ма де

сти на ци ји уво за, раз вр ста но пре ма НКЛ НВО 

За увоз на о ру жа ња и вој не опре ме у 2012. го ди ни je из да та 
151 до зво ла, у укуп ној вред но сти од 43,17 мил. УСД. У од но су 
на 2011. го ди ну по ве ћан је број укуп но из да тих до зво ла за око 
2,03%, а укуп на вред ност из да тих до зво ла је сма ње на за 12,49 
мил. УСД (око 22,44%). 

Из да те су до зво ле за увоз из 34 зе мље, што у од но су на 2011. 
го ди ну зна чи по ве ћа ње за пет (5) де сти на ци ја (око 17,24%), а зе-
мље по сред ни ци при уво зу су уче ство ва ли са 17 де сти на ци ја (сва-
ка дру га де сти на ци ја ни је пред ста вља ла и зе мљу про из во ђа ча од-
но сно по ре кла).

Нај ве ћи број из да тих до зво ла у 2012. го ди ни се од но сио на 
увоз из: Бо сне и Хер це го ви не (23), Аустри је (14), САД (13), Не
мач ке (11) и Че шке Ре пу бли ке (10). Број уво зних до зво ла, из да-
тих за го ре на ве де них пет (5) зе ма ља, из но си 71, што чи ни 47,02 
% од укуп но из да тих уво зних до зво ла и ука зу је на кон цен тра ци ју 
уво за из ма лог бро ја зе ма ља. 

У пе ри о ду 2005 –2012. го ди не34 из да то је укуп но 1.103 до зво-
ле за увоз НВО. Број из да тих до зво ла у 2012. го ди ни је не што ис-
под ни воа го ди шњих про се ка у про те клом пе ри о ду (157). Видети
Графиконброј1.

Вред но сно гле да но, нај ва жни је уво зне де сти на ци је су: Бо
сна и Хер це го ви на (8,58 мил. УСД), Сло вач ка (5,44 мил. УСД), 
Че шка Ре пу бли ка (4,44 мил. УСД), Бу гар ска (3,72 мил. УСД), 
САД (3,43 мил. УСД), Ки пар (3,22 мил. УСД), Ру ска Фе де ра ци
ја (2,91 мил. УСД), Не мач ка (2,07 мил. УСД) и Цр на Го ра (1,32 
мил. УСД). Увоз са свих оста лих де сти на ци ја из но си 8,04 мил. 
УСД или око 19% од укуп не вред но сти из да тих уво зних до зво ла.

Укуп на вред ност за кљу че них спољ но тр го вин ских по сло ва 
уво за, пре ма из да тим до зво ла ма за пр вих де вет (9) де сти на ци ја из-
но си 35,13 мил.УСД, што чи ни око 81,37 % вред но сти свих из да-
тих до зво ла и та ко ђе по ка зу је кон цен тра ци ју уво за (из три зе мље). 
По сма тра ју ћи укуп ну вред ност из да тих до зво ла за увоз НВО, нај-
ва жни ја уво зна де сти на ци ја је Бо сна и Хер це го ви на. Уго во ре ни 
увоз из Бо сне и Хер це го ви не чи ни око 19,88%, из Сло вач ке око 
12,6% и из Че шке Ре пу бли ке око 10,28%. Ви де ти Графиконброј5.

Оде љак 4:
По да ци о из да тим из во зним до зво ла ма за РДН, пре ма де

сти на ци ји из во за, раз вр ста но пре ма НКЛ РДН 

За из воз ро бе дво стру ке на ме не у 2012. го ди ни је из да то де
вет (9) до зво ла, у вред но сти од укуп но 4,18 мил. УСД. У од но су 
на 2011. го ди ну по ве ћан је број укуп но из да тих до зво ла за 80% 
и укуп на вред ност из да тих до зво ла је ве ћа за 3,14 мил. УСД (око 
301,92%).

Из да те су до зво ле за из воз ро бе дво стру ке на ме не у пет (5) 
зе ма ља, што у од но су на 2011. го ди ну зна чи да је тр жи ште по ве-
ћа но за јед ну зе мљу. Из во зне до зво ле су из да те за сле де ће де сти-
на ци је: Бо сна и Хер це го ви на (5), Бу гар ска (1), Ма ђар ска (1), 
 – – – – – – – – – – – – – – –
34 Над ле жност у спро во ђе њу кон тро ле спољ не тр го ви не на о ру жа ња и вој не опре ме 

је мар та 2005. го ди не пре ба че на са вој ног (Ми ни стар ство од бра не) на ци вил ни 
ор ган упра ве (та да шње Ми ни стар ство за ме ђу на род не еко ном ске од но се СЦГ) од 
ка да се во ди еви ден ци ја и ба за по да та ка о из да тим, од би је ним и од у зе тим до зво-
ла ма и Вла да усва ја го ди шњи из ве штај о ре а ли за ци ји спољ но тр го вин ског про ме-
та у скла ду са чл. 28. За ко на о спољ ној тр го ви ни на о ру жа њем, вој ном опре мом и 
ро бом дво стру ке на ме не („Слу жбе ни  лист СЦГ”, бр. 7/05 и 8/05  – ис прав ка).
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Мар шал ска Остр ва (1) и Цр на Го ра (1). По сред ни ци у тр го ви ни 
су уче ство ва ли код из во за ро бе дво стру ке на ме не у јед ну зе мљу 
(од но сно јед на од пет де сти на ци ја ни је пред ста вља ла и зе мљу 
крај њег ко ри сни ка).

Нај ва жни ја из во зна де сти на ци ја гле да но пре ма вред но сти 
из да тих до зво ла су Мар шал ска Остр ва. Нај ве ћа вред ност из да те 
до зво ле за из воз РДН у из но су од 3,39 мил. УСД чи ни око 81% 
укуп не вред но сти из да тих до зво ла за из воз РДН Ре пу бли ке Ср би је 
док вред ност из да тих из во зних до зво ла у оста ле че ти ри (4) зе мље 
чи ни 19%. ВидетиГрафиконброј8.

Нај ва жни ја из во зна де сти на ци ја гле да но пре ма бро ју из да тих 
до зво ла је Бо сна и Хер це го ви на. Пре ма вред но сти из да тих до зво-
ла (0,14 мил. УСД), из воз на ту де сти на ци ју чи ни 3,35% од укуп-
ног уго во ре ног из во за РДН Ре пу бли ке Ср би је. 

Оде љак 5:
По да ци о из да тим уво зним до зво ла ма за РДН, пре ма де

сти на ци ји уво за, раз вр ста но пре ма НКЛ РДН

За увоз ро бе дво стру ке на ме не у 2012. го ди ни је из да то укуп-
но 125 до зво ла, у вред но сти од укуп но 23,90 мил. УСД. У од но су 
на 2011. го ди ну по ве ћан је број укуп но из да тих до зво ла за око 
66,67% и укуп на вред ност из да тих до зво ла је ве ћа за 17,48 мил. 
УСД (око 272,27%).

Из да те су до зво ле за увоз са 20 де сти на ци ја, што у од но су на 
2011. го ди ну зна чи по ве ћа ње за пет (5) де сти на ци ја (око 33,33%), а 
по сред ни ци су уче ство ва ли при уво зу са 14 де сти на ци ја, што зна-
чи да је увоз РДН углав ном уго во рен са зе мља ма ко је ни су и зе-
мље по ре кла од но сно про из во ђа ча РДН.

Нај ве ћи број из да тих до зво ла се од но сио на до зво ле за увоз 
са сле де ћих де сти на ци ја: САД (51), Не мач ка (20) и Бо сна и Хер
це го ви на (12). Број уво зних до зво ла, из да тих за го ре на ве де не три 
(3) зе мље, из но си 83, што чи ни 66,4 % од укуп ног бро ја из да тих 
уво зних до зво ла и ука зу је на кон цен тра ци ју уво за из ма лог бро ја 
зе ма ља.

Вред но сно гле да но, нај ва жни је уво зне де сти на ци је су би ле: 
Бу гар ска (15,13 мил. УСД, од но сно око 63%), Бо сна и Хер це го
ви на (2,58 мил. УСД, од но сно око 11%), Сло ве ни ја (1,65 мил. 
УСД, од но сно 7%) и Син га пур (1,61 мил. УСД, од но сно 7%), што 
укуп но из но си 20,97 мил. УСД и чи ни око 87,74% вред но сти свих 
из да тих до зво ла, док вред ност до зво ла из да тих за увоз са оста лих 
16 де сти на ци ја чи ни око 12%. ВидетиГрафиконброј7.

Оде љак 6:
По да ци о ре а ли за ци ји из во за по из да тим из во зним до зво

ла ма за НВО, пре ма де сти на ци ји из во за, раз вр ста но пре ма 
НКЛ НВО

У овом одељ ку је при ка за на ре а ли за ци ја из во за по до зво ла ма 
из да тим за из воз НВО у 2012. го ди ни (ви де ти оде љак 2) и ре а ли-
за ци ја до зво ла ко је су из да те у 2011. го ди ни са ро ком ва же ња у 
2012. го ди ни, а ни су ре а ли зо ва не или су де ли мич но ре а ли зо ва не у 
го ди ни из да ва ња. 

Укуп на ре а ли за ци ја из во за НВО је из но си ла око 153,69 мил. 
УСД. По сма тра ју ћи вред ност из да тих до зво ла, ре а ли за ци ја из-
во за у 2012. го ди ни из но си око 33,41%. У од но су на 2011. го ди ну 
сма ње на је вред ност из во за за 10,33 мил. УСД (око 6,3%) и сма-
њен је про це нат ре а ли за ци је из да тих до зво ла са 44% на 33,41%.

Нај ве ћа вред ност у ре а ли за ци ји из во за је оства ре на из во зом 
у: САД (35,87 мил. УСД, од но сно око 23,34%), Ирак (26,97 мил. 
УСД, од но сно око 17,55%), Ал жир (10,67 мил. УСД, од но сно око 
6,94%), Ује ди ње не Арап ске Еми ра те (9,49 мил. УСД, од но сно 
6,17%), и Ке ни ју (6,72 мил. УСД, од но сно око 4,37% ). Из воз НВО 
у ових пет зе ма ља из но си 89,72 мил. УСД, што чи ни око 58,38% 
од укуп не ре а ли за ци је из во за НВО у 2012. го ди ни.

Оде љак 7:
По да ци о ре а ли за ци ји уво за по из да тим уво зним до зво ла ма 

за НВО, пре ма де сти на ци ји уво за, раз вр ста но пре ма НКЛ НВО

У овом одељ ку је при ка за на ре а ли за ци ја уво за по до зво ла ма 
из да тим за увоз НВО у 2012. го ди ни (ви де ти оде љак 3) и ре а ли за-
ци ја до зво ла ко је су из да те у 2011. го ди ни са ро ком ва же ња у 2012. 
го ди ни, а ни су ре а ли зо ва не или су де ли мич но ре а ли зо ва не у го ди-
ни из да ва ња. 

Укуп на ре а ли за ци ја уво за НВО је из но си ла око 8,48 мил. 
УСД. По сма тра ју ћи вред ност из да тих до зво ла, ре а ли за ци ја уво за 
у 2012. го ди ни из но си око 19,64%. У од но су на 2011. го ди ну сма
ње на је вред ност уво за за 23,7 мил. УСД (око 73,65%) и сма њен 
про це нат ре а ли за ци је из да тих до зво ла са око 57,8% на око 19,64%.

Нај ве ћа вред ност у ре а ли за ци ји уво за НВО у 2012. го ди ни 
је оства ре на уво зом из: Бо сне и Хер це го ви не (1,97 мил. УСД, што 
чи ни око 23,23% од укуп ног уво за), Фран цу ске (1,12 мил. УСД, 
што чи ни око 13,21% од укуп ног уво за), Тур ска (0,97 мил. УСД, 
што чи ни око 11,44% од укуп ног уво за), Цр на Го ра (0,76 мил. 
УСД, што чи ни око 8,96% од укуп ног уво за) и Че шка Ре пу бли ка 
(0,70 мил. УСД, што чи ни око 8,25% од укуп ног уво за). 

Оде љак 8:
По да ци о ре а ли за ци ји из во за по из да тим из во зним до зво

ла ма за РДН, пре ма де сти на ци ји из во за, раз вр ста но пре ма 
НКЛ РДН

У овом одељ ку је при ка за на ре а ли за ци ја из во за по до зво ла ма 
из да тим за из воз РДН у 2012. го ди ни (ви де ти оде љак 4) и ре а ли-
за ци ја до зво ла ко је су из да те у 2011. го ди ни са ро ком ва же ња у 
2012. го ди ни, а ни су ре а ли зо ва не или су де ли мич но ре а ли зо ва не у 
го ди ни из да ва ња. 

Ре а ли за ци ја из во за по из да тим до зво ла ма за из воз РДН, у 
2012. го ди ни је из но си ла 3,5 мил. УСД, што из но си око 83,73% 
одо бре ног из во за од укуп но 4,18 мил. УСД.

Нај ве ћа вред ност у ре а ли за ци ји из во за је оства ре на из во зом 
на Мар шал ска Остр ва (3,39 мил. УСД) што чи ни око 81,10% од 
укуп не ре а ли за ци је из во за ро бе дво стру ке на ме не у 2012. го ди ни.

Оде љак 9:
По да ци о ре а ли за ци ји уво за по из да тим уво зним до зво ла ма 

за РДН, пре ма де сти на ци ји уво за, раз вр ста но пре ма НКЛ РДН

У овом одељ ку је при ка за на ре а ли за ци ја уво за по до зво ла ма 
из да тим за увоз РДН у 2012. го ди ни (ви де ти оде љак 5) и ре а ли за-
ци ја до зво ла ко је су из да те у 2011. го ди ни са ро ком ва же ња у 2012. 
го ди ни, а ни су ре а ли зо ва не или су де ли мич но ре а ли зо ва не у го ди-
ни из да ва ња. 

Ре а ли за ци ја уво за по из да тим до зво ла ма за увоз РДН, у 2012. 
го ди ни је из но си ла 5,48 мил. УСД, што из но си око 22,93 % одо-
бре ног уво за од укуп но 23,90 мил. УСД.

Нај ве ћа вред ност у ре а ли за ци ји уво за РДН у 2012. го ди ни је 
оства ре на уво зом из: Сло ве ни је (1,66 мил. УСД, од но сно 30,57%), 
Швед ске (0,81 мил. УСД, од но сно 14,92%) и Син га пу ра (0,69 
мил. УСД, од но сно 12,71%). Од укуп не вред но сти ре а ли зо ва ног 
уво за РДН у 2012. го ди ни ре а ли зо ва ни увоз са по ме ну те три де-
сти на ци је из но си 3,16 мил. УСД, од но сно 57,66%.

Оде љак 10: 
По да ци о од би је ним зах те ви ма за из воз НВО, пре ма де сти

на ци ји из во за, раз вр ста но пре ма НКЛ НВО 

Ни је би ло од би је них зах те ва за из воз на о ру жа ња и вој не 
опре ме у 2012. го ди ни. 

Оде љак 11: 
По да ци о од би је ним зах те ви ма за увоз НВО, пре ма де сти

на ци ји уво за, раз вр ста но пре ма НКЛ НВО

Ни је би ло од би је них зах те ва за увоз на о ру жа ња и вој не опре-
ме у 2012. го ди ни. 

Оде љак 12:
По да ци о од би је ним зах те ви ма за из воз РДН, пре ма де сти

на ци ји из во за, раз вр ста но пре ма НКЛ РДН

Ни је би ло од би је них зах те ва за из воз ро бе дво стру ке на ме не 
у 2012. го ди ни. 

Оде љак 13:
По да ци о од би је ним зах те ви ма за увоз РДН, пре ма де сти

на ци ји уво за, раз вр ста но пре ма НКЛ РДН

Ни је би ло од би је них зах те ва за увоз ро бе дво стру ке на ме не 
у 2012. го ди ни.
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VI. ПРИ ЛО ЗИ

ПРИ ЛОГ 1: НА ЦИ О НАЛ НЕ КОН ТРОЛ НЕ ЛИ СТЕ 
– струк тур ни пре глед

ПРИ ЛОГ 1.1: Из вод из На ци о нал не кон трол не ли сте 
на о ру жа ња и вој не опре ме

1. Оруж је глат ке це ви ка ли бра ма њег од 20 mm, оста ло на о-
ру жа ње и ауто мат ско оруж је ка ли бра 14,5 mm или ма њег и при бор 
те за њих спе ци јал но про јек то ва не ком по нен те

2. Оруж ја глат ке це ви ка ли бра 20 mm или ве ћег, оста ла оруж-
ја или на о ру жа ње ка ли бра ве ћег од 14,5 mm, ба ца чи и при бор и за 
њих спе ци јал но про јек то ва не ком по нен те

3. Му ни ци ја и упа ља чи за му ни ци ју и за њих спе ци јал но про-
јек то ва не ком по нен те

4. Бом бе, тор пе да, ра ке те, про јек ти ли, оста ле екс пло зив не на-
пра ве и пу ње ња као и при па да ју ћа опре ма и при бор, спе ци јал но 
про јек то ва на за вој ну упо тре бу као и ком по нен те спе ци јал но про-
јек то ва не за го ре на ве де но

5. Упра вља ње ва тром и од го ва ра ју ћа опре ма за уз бу њи ва ње 
и упо зо ра ва ње, као и срод ни си сте ми, опре ма за те сти ра ње, за хва-
та ње и за кљу ча ва ње ци ља и про тив ме ре, ка ко сле ди, спе ци јал но 
про јек то ва на за вој ну упо тре бу, и ком по нен те и при бор спе ци јал-
но про јек то ва ни за го ре на ве де но

6. Коп не на во зи ла и ком по нен те
7. Хе миј ски и би о ло шки ток сич ни аген си, „аген си за су зби ја-

ње не ми ра”, ра ди о ак тив ни 
8. „Екс пло зив не ма те ри је” и од го ва ра ју ће суп стан це
9. Рат ни бро до ви и бор бе на плов на сред ства (по вр шин ска 

или под вод на), спе ци јал на мор на рич ка опре ма и при бор, ком по-
нен те и дру га по вр шин ска пло ви ла

10. „Ва зду хо пло ви”, „ле те ли це лак ше од ва зду ха”, бес пи-
лот не ле те ли це, ва зду хо плов ни мо то ри и ва зду хо плов на опре ма, 
опре ма и ком по нен те ко је се на то од но се, спе ци јал но про јек то ва-
не или мо ди фи ко ва не за вој ну упо тре бу

11. Елек трон ска опре ма ко ја се не кон тро ли ше ни по јед ној 
дру гој осно ви на овој НКЛ НВО, и за њу спе ци јал но про јек то ва не 
ком по нен те

12. Си сте ми оруж ја с ве ли ком ки не тич ком енер ги јом и при-
па да ју ћа опре ма као и за њих спе ци јал но про јек то ва не ком по нен те

13. Оклоп на или за штит на опре ма и кон струк ци је и ком по-
нен те

14. Спе ци ја ли зо ва на опре ма за вој ну обу ку или си му ли ра не 
вој не сце на ри је, си му ла то ри спе ци јал но про јек то ва ни за обу ку за 
ко ри шће ње би ло ко је вр сте ва тре ног оруж ја или на о ру жа ња ко је 
кон тро ли шу тач. 1. или 2. и за то спе ци јал но про јек то ва не ком по-
нен те и при бор

15. Опре ма за при каз сли ке или за про тив ме ре спе ци јал но 
про јек то ва на за вој ну упо тре бу и за то спе ци јал но про јек то ва не 
ком по нен те и при бор

16. От кив ци, од лив ци и оста ли не до вр ше ни про из во ди, спе-
ци јал но про јек то ва ни за про из во де ко ји под ле жу кон тро ли по тач. 
1. до 4. итач. 6, 9, 10, 12. или 19.

17. Ра зно вр сна опре ма, ма те ри ја ли и „би бли о те ке” и за то 
спе ци јал но про јек то ва не ком по нен те

18. Опре ма за из ра ду про из во да на ве де них на овој Ли сти
19. Си сте ми на о ру жа ња усме ре не енер ги је (DEW), с тим по-

ве за на опре ма или опре ма за про тив ме ре и тест мо де ли и за њих 
спе ци јал но про јек то ва не ком по нен те

20. Кри о ге нич ка и „су пер про во дљи ва” опре ма и ком по нен те 
спе ци јал но про јек то ва не за њу

21. „Софт вер”
22. „Тех но ло ги ја”
23. Без бед но сно-по ли циј ска опре ма  – ко ја укљу чу је опре му 

ко ја ни је по ме ну та у НКЛ НВО, а ко ри сти се у по ли циј ске свр хе 
нпр. елек трич не па ли це, теј зе ри и слич но.

ПРИ ЛОГ 1.2: Струк ту ра Ли сте ро бе дво стру ке на ме не

Тех нич ке ка те го ри је:
0  – Ну кле ар ни ма те ри ја ли, по стро је ња и опре ма
1  – Спе ци јал ни ма те ри ја ли и опре ма ко ја се од но си на њих
2  – Об ра да ма те ри ја ла
3  – Елек тро ни ка
4  – Ра чу на ри
5  – Те ле ко му ни ка ци је и „за шти та ин фор ма ци ја”
6  – Сен зо ри и ла се ри
7  – На ви га ци ја и ави он ска елек тро ни ка
8  – По мор ство
9  – Ва зду шни и све мир ски про стор и по гон ски си сте ми

Гру пе:
А  – Си сте ми, опре ма и ком по нен те
B  – Опре ма за те сти ра ње про ве ру и про из вод њу
C  – Ма те ри ја ли
D  – Софт вер
E  – Тех но ло ги ја

Мул ти ла те рал не и уни ла те рал не кон тро ле:
000099 – Ва се нар ски спо ра зум
100199  – Ре жим кон тро ле тех но ло ги је про јек ти ла
200299 – Гру па ну кле ар них снаб де ва ча
300399  – Аустра лиј ска гру па
400499  – Кон вен ци ја о хе миј ском оруж ју
500599  – Ре зер ви са но
600699  – Ре зер ви са но
700799  – Ре зер ви са но
800899  – Ре зер ви са но
900999  – Уни ла те рал не кон тро ле

На при мер, озна ка за ме ра че гра ви та ци је (гра ви ме три) у 
Кон трол ној ли сти ро ба ЕУ је 6А007.

Зна чи, да гра ви ме три при па да ју тех нич кој ка те го ри ји 6  – 
Сен зо ри и ла се ри, гру пи А  – Си сте ми, опре ма и де ло ви и да се 
на ла зи под кон тро лом Ва се нар ског спо ра зу ма.
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ПРИ ЛОГ 2: ГРА ФИ КО НИ – Гра фич ки пре глед спољ но тр го вин ског про ме та
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ПРИ ЛОГ 3: ОДЕЉ ЦИ – Та бе лар ни пре глед спољ но тр го вин
ског про ме та

Оде љак 1 

Спи сак ли ца 
ко ја су ре ги стро ва на за спољ но тр го вин ски про мет  
на о ру жа ња, вој не опре ме и ро бе дво стру ке на ме не  

у 2012. го ди ни

Ред . 
бр. На зив ли ца Се ди ште ли ца

1. ENER GO DI NA MI KA DOO НО ВИ САД
2. AZI MUTH DPS DOO БЕ О ГРАД
3. OR TEX URO GRO UP DOO КРУ ШЕ ВАЦ
4. UNI MET DOO КАЋ
5. BA TAS IN TER NA TI O NAL DOO БЕ О ГРАД
6. DAT-CON DOO БЕ О ГРАД
7. PNE U MA TIK-FLEX DOO НО ВА ПА ЗО ВА
8. E-SMART SYSTEMS DOO БЕ О ГРАД
9. ADVER TO UT DOO БЕ О ГРАД
10. APS AVI A TION PARTS SER VI CE DOO БЕ О ГРАД
11. CHE MI CAL AGRO SA VA DOO БЕ О ГРАД
12. P.E.C.S. DOO БЕ О ГРАД
13. IN FO TE AM DOO БЕ О ГРАД
14. DI GI TRON IST DOO БЕ О ГРАД
15. IN TER DIL DOO БЕ О ГРАД
16. INEKS-MO RA VA DOO ГА ЏИН ХАН
17. TSV BRA VE DOO БЕ О ГРАД
18. AUTO IN PORT DOO ГОР ЊИ МИ ЛА НО ВАЦ
19. BAL KAN NO VO TEH DOO НО ВИ САД
20. CORS COM PU TERS DOO БЕ О ГРАД

21. AVI O NICS & TE LE COM MU NI CA TION SER VI-
CES DOO БЕ О ГРАД

22. MU EHLBA U ER TEC HNO LO GI ES DOO СТА РА ПА ЗО ВА

23.
NI SAR SA MO STAL NA RAD NJA ZA TR GO VI NU 
NA VE LI KO I TR GO VI NU U TRAN ZI TU STE VA-
NO VIĆ TI HO MIR PR

ЗРЕ ЊА НИН

24. YUGIT DE FEN CE DOO БЕ О ГРАД
25. PHO TON OP TRO NICS DOO НИШ
26. NAF TA GAS-NAFT NI SER VI SI DOO НО ВИ САД
27. BE XING DOO БЕ О ГРАД
28. NIS AD НО ВИ САД
29. VLA TA COM DOO БЕ О ГРАД
30. GRA FO CARD DOO БЕ О ГРАД
31. VST HE MO VET DOO НО ВИ САД

Оде љак 1.1 

Спи сак ли ца 
ко ја су ре ги стро ва на за спољ но тр го вин ски про мет  
на о ру жа ња, вој не опре ме и ро бе дво стру ке на ме не  

на дан 31. де цем бра 2012. го ди не

Ред. 
бр. На зив ли ца Се ди ште ли ца

1. JU GO IM PORT-SDPR JP БЕ О ГРАД
2. ZA STA VA ORUŽ JE AD КРА ГУ ЈЕ ВАЦ
3. ME TE OR- STILL DOO КРА ГУ ЈЕ ВАЦ
4. KRU ŠIK AD ВА ЉЕ ВО

5. KOM PA NI JA IN TER NA TI O NAL CG DP  – u re-
struk tu ri ra nju БЕ О ГРАД

6. MI LAN BLA GO JE VIĆ-NA MEN SKA AD ЛУ ЧА НИ
7. PRO IZ VOD NJA MI LE DRA GIĆ DOO ЗРЕ ЊА НИН
8. BE TRAM EKS PORT-IM PORT DOO БЕ О ГРАД
9. KI PAL EX PORT DOO БЕ О ГРАД
10. MI KRO DOO БЕ О ГРАД
11. BE LOM DOO БЕ О ГРАД
12. PR VA ISKRA NA MEN SKA PRO IZ VOD NJA AD БА РИЧ
13. PR VI PAR TI ZAN AD УЖИ ЦЕ
14. CO FIS DOO EX PORT- IM PORT БЕ О ГРАД

Ред. 
бр. На зив ли ца Се ди ште ли ца

15. PMC IN ŽE NJE RING DOO БЕ О ГРАД
16. RE MONT-REM PROM DOO ЧА ЧАК
17. BUL LET DOO БЕ О ГРАД
18. SLO BO DA AD ЧА ЧАК
19. ATOM ELEC TRO NIC DOO БЕ О ГРАД
20. ACOR DA IN TER NA TI O NAL DOO БЕ О ГРАД
21. TRAYAL KOR PO RA CI JA AD КРУ ШЕ ВАЦ
22. YUGIT COM PANY DOO БЕ О ГРАД
23. ASTRA ITB DOO БЕ О ГРАД
24. J.N.J EX PORT-IM PORT DOO БЕ О ГРАД
25. ELEK TRO IN TER EX DOO БЕ О ГРАД
26. PA TRI MONS DOO БЕ О ГРАД
27. ME TEL DOO НО ВИ САД
28. GIM DOO БЕ О ГРАД
29. CAN-YU DOO БЕ О ГРАД
30. ČA JA VEC DOO БЕ О ГРАД
31. DDA-KO MERC DOO ЛЕ СКО ВАЦ
32. JU GO HE MI JA AD БЕ О ГРАД
33. TE NEX & BOL DRI NI DOO СУ БО ТИ ЦА
34. ORAO DOO БЕ О ГРАД
35. TRO FEJ CO MER CE DOO БЕ О ГРАД

36. SR ALEKS AR MOR NE NAD ČA KIĆ 
PRED U ZET NIK

БЕ О ГРАД, 
Ма ли По по вић

37. LIV NI CA PRE CI ZNIH OD LI VA KA DOO АДА
38. UNI GLO BAL DOO БЕ О ГРАД
39. CALYPSO GRO UP DOO БЕ О ГРАД
40. G2 MITČHELL ARMS DOO БЕ О ГРАД
41. RTC DOO БЕ О ГРАД
42. BAPS DOO ЗРЕ ЊА НИН
43. MAG ETROL DOO БЕ О ГРАД
44. CA PRI O LO DOO БАЧ КА ТО ПО ЛА
45. JO MIL DOO БЕ О ГРАД, Ба ће вац
46. DOO HU BER TUS PO АДА
47. SA VI HEM БЕ О ГРАД
48. SSB In ter na ti o nal In ter Tra de DOO БЕ О ГРАД
49. GROF MBM DOO ПЕ ТРО ВАЦ НА МЛА ВИ
50. VI ZUS DOO БЕ О ГРАД
51. SNAJ PER DOO БЕ О ГРАД
52. ME TA LI JA Ex port Im port DOO БЕ О ГРАД
53. PAM PE RO DOO БЕ О ГРАД
54. PU PIN-TE LE COM AD БЕ О ГРАД
55. BO NUM IN ŽE NJE RING DOO БЕ О ГРАД
56. CA TE NA NET DOO БЕ О ГРАД
57. PRO A NALYTI CA DOO БЕ О ГРАД
58. IVEX DOO БЕ О ГРАД
59. CPR IM PEX DOO БЕ О ГРАД
60. DEX DOO БЕ О ГРАД
61. ČHOR TAN Co DOO БЕ О ГРАД
62. TI SAB DOO БЕ О ГРАД
63. BS  – ITAL C.O. БЕ О ГРАД
64. SPORT DOO УЖИ ЦЕ
65. ADRI A TIC STI FA DO DOO БЕ О ГРАД
66. TEH NO RE MONT DOO ТЕ МЕ РИН
67. DOO SUR TEC ЧА ЧАК
68. BIN COM MER CE DOO БЕ О ГРАД
69. EI - OPEK AD НИШ
70. BEL SYSTEMS DOO БЕ О ГРАД
71. BMA TRA DING DOO БЕ О ГРАД
72. VE MUS AUTO COM MER CE DOO БЕ О ГРАД
73. NET SET GLO BAL SO LU TI ONS DOO БЕ О ГРАД
74. MI TEC DOO БЕ О ГРАД
75. SAR TING DOO БЕ О ГРАД
76. IBIS  – IN STRU MENTS DOO БЕ О ГРАД
77. AVIO GAM MA  – PLUS DOO БЕ О ГРАД
78. GRAND MO TORS DOO БЕ О ГРАД
79. INEX  – LO RIS AD БЕ О ГРАД 
80. MTT IN FIZ DOO БЕ О ГРАД
81. DOO MI LO VIĆ  – UNI VER ZAL ВР БАС
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Ред. 
бр. На зив ли ца Се ди ште ли ца

82. DE MAX EX PORT IM PORT DOO БЕ О ГРАД
83. HAR DER DI GI TAL DOO БЕ О ГРАД
84. PAR TI ZAN ARMS DOO БЕ О ГРАД
85. VAL MEX DOO БЕ О ГРАД
86. DOO AGRO PRO GRES БЕ О ГРАД
87. IN STI TUT ZA NU KLE AR NE NA U KE VIN ČA БЕ О ГРАД
88. PO LI E STER GRU PA DOO ПРИ БОЈ
89. AD GA LE NI KA FI TO FAR MA CI JA БЕ О ГРАД
90. MIL GRO UP DOO БЕ О ГРАД
91. UČA IN TER NA TI O NAL DOO ВР ШАЦ
92. FAR MA LO GIST DOO БЕ О ГРАД
93. TEL COM DOO БЕ О ГРАД
94. AD RUD NIK I FLO TA CI JA RUD NIK РУД НИК
95. CPS-CAD PRO FES SI O NAL SYSTEMS DOO БЕ О ГРАД
96. TE RI EN GI NE E RING DOO БЕ О ГРАД
97. PRED U ZE ĆE NO VOS DOO БЕ О ГРАД
98. SIM PO-DE KOR DOO ВРА ЊЕ
99. SU PER HUNT DOO ЛАЈ КО ВАЦ
100. IN TER AL LIS CHE MI CALS DOO БЕ О ГРАД
101. CEN TRO HEM DOO СТА РА ПА ЗО ВА
102. PU PIN TE LE COM DA TA COM DOO БЕ О ГРАД
103. JU GO E LEK TRO TAD БЕ О ГРАД
104. DAM-MONT DOO СТЕ ЊЕ ВАЦ, Дво ри ште
105. SMAT SA DOO БЕ О ГРАД
106. SU PER TA NE DOO СРЕМ СКА КА МЕ НИ ЦА
107. DOO PRO TECT ENG УМ КА
108. JU VE LA DOO БЕ О ГРАД
109. FLINT GRO UP BAL KAN DOO ГОР ЊИ МИ ЛА НО ВАЦ
110. KRUP NIK DOO БЕ О ГРАД
111. MRG EX PORT- IM PORT DOO БЕ О ГРАД
112. IRI TEL AD BE O GRAD БЕ О ГРАД
113. ME RI DIAN COM MU NI CA TI ONS DOO БЕ О ГРАД
114. RUD NIK OLO VA I CIN KA VE LI KI MAJ DAN DOO ЉУ БО ВИ ЈА, Узов ни ца
115. MA ŠI NO GRAD NJA DOO КИ КИН ДА
116. FAM AD  – U RE STRUK TU RI RA NJU KРУШЕВАЦ
117. DA MI BA TRA DE DOO БЕ О ГРАД
118. COM TRA DE ITSS DOO БЕ О ГРАД
119. IN TER-TRANS TRA DE DOO БЕ О ГРАД 
120. OZMO TEK DOO БЕ О ГРАД
121. HO RI ZON SYSTEMS PR. ПИ РОТ
122. IS CO DOO ЗРЕ ЊА НИН
123. DCP-HE MI GAL DOO ЛЕ СКО ВАЦ
124. KO MAR ČE VIĆ DOO БЕ О ГРАД 
125. ZO DAX DOO БЕ О ГРАД
126. SZR ATE LJE EN GRA VING ART КРА ГУ ЈЕ ВАЦ
127. SI E MENS DOO БЕ О ГРАД
128. TRAYAL- HEM DOO KРУШЕВАЦ 
129. AN MI NI KO MERC DOO БЕ О ГРАД 
130. DKS DOO БЕ О ГРАД
131. JU GO SCAN DOO БЕ О ГРАД 
132. MAJ KIĆ DOO ИН ЂИ ЈА
133. CRONY DOO БЕ О ГРАД
134. STAR TER DOO СУ БО ТИ ЦА, Па лић 
135. UNI- HEM DOO БЕ О ГРАД
136. PREN DIS DOO БЕ О ГРАД 
137. DE KRASYS-VO RINS DOO НО ВИ САД
138. AR SE NAL –REM DOO КРА ЉЕ ВО
139. S & T SER BIA DOO БЕ О ГРАД
140. ALEKS AR MOR DOO БЕ О ГРАД, По по вић 
141. CEN TUM DOO БЕ О ГРАД 
142. MA STER- SE CU RITY DOO НИШ
143. ORU ŽAR NI CA HUN TER DOO БЕ О ГРАД

Ред. 
бр. На зив ли ца Се ди ште ли ца

144. KE FO DOO БЕ О ГРАД
145. PA RA CEN TAR DOO БЕ О ГРАД
146. ELEK TRO - DA TA DOO БЕ О ГРАД
147. TA GOR ELEC TRO NIC DOO НИШ
148. DE WA CO DOO БЕ О ГРАД
149. LAB SYSTEMS SUP PORT DOO БЕ О ГРАД
150. AS SE CO SEE DOO БЕ О ГРАД
151. EWE COMP DOO БЕ О ГРАД
152. KE MO IM PEX AD БЕ О ГРАД
153. IN FOR MA TI KA AD БЕ О ГРАД

154. Mi le na Ma noj lo vić PR. Rad nja za po prav ku in du strij-
skih čet ki MA NOJ LO VIĆ НИШ

155. SU PER LAB DOO БЕ О ГРАД
156. MU EHLBA U ER DOO БЕ О ГРАД
157. BE O ET NA DOO БЕ О ГРАД
158. EL TON COR PO RA TION DOO БЕ О ГРАД
159. DI REK CI JA IRS DOO БЕ О ГРАД
160. PPT NA MEN SKA AD ТР СТЕ НИК
161. COM PACT LI NE DOO БЕ О ГРАД
162. SA GA DOO БЕ О ГРАД
163. MC COM PANY DOO БЕ О ГРАД
164. LG HE MI JA DOO БЕ О ГРАД
165. CO MING COM PU TER EN GI NE E RING DOO БЕ О ГРАД
166. KON CERN FAR MA KOM M.B. DOO ША БАЦ
167. SO VA NVI SION DOO БЕ О ГРАД
168. HAR DER DI GI TAL SO VA AD НИШ
169. TO MA GA DOO БЕ О ГРАД
170. VAL KRE AR MOR SYSTEMS DOO БЕ О ГРАД
171. ENER GO DI NA MI KA DOO НО ВИ САД
172. AZI MUT DPS DOO БЕ О ГРАД
173. OR TEX URO GRO UP DOO КРУ ШЕ ВАЦ
174. UNI MET DOO КАЋ
175. BA TAS IN TER NA TI O NAL DOO БЕ О ГРАД
176. DAT-CON DOO БЕ О ГРАД
177. PNE U MA TIK-FLEX DOO НО ВА ПА ЗО ВА
178. E-SMART SYSTEMS DOO БЕ О ГРАД
179. ADVER TO UT DOO БЕ О ГРАД
180. APS AVI A TION PARTS SER VI CE DOO БЕ О ГРАД
181. CHE MI CAL AGRO SA VA DOO БЕ О ГРАД
182. P.E.C.S. DOO БЕ О ГРАД
183. IN FO TE AM DOO БЕ О ГРАД
184. DI GI TRON IST DOO БЕ О ГРАД
185. IN TER DIL DOO БЕ О ГРАД
186. INEKS-MO RA VA DOO ГА ЏИН ХАН
187. TSV BRA VE DOO БЕ О ГРАД
188. AUTO IN PORT DOO ГОР ЊИ МИ ЛА НО ВАЦ
189. BAL KAN NO VO TEH DOO НО ВИ САД
190. CORS COM PU TERS DOO БЕ О ГРАД

191. AVI O NICS & TE LE COM MU NI CA TION 
SER VI CES DOO БЕ О ГРАД

192. MU EHLBA U ER TEH NO LO GI ES DOO СТА РА ПА ЗО ВА

193. 

NI SAR SA MO STAL NA RAD NJA 
ZA TR GO VI NU NA VE LI KO I TR GO VI NU 
U TRAN ZI TU STE VA NO VIĆ 
TI HO MIR PR

ЗРЕ ЊА НИН

194. YUGIT DE FEN CE DOO БЕ О ГРАД
195. PHO TON OP TRO NICS DOO НИШ
196. NAF TA GAS-NAFT NI SER VI SI DOO НО ВИ САД
197. BE XING DOO БЕ О ГРАД
198. NIS AD НО ВИ САД
199. VLA TA KOM DOO БЕ О ГРАД
200. GRA FO CARD DOO БЕ О ГРАД
201. VST HE MO VET DOO НО ВИ САД
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Одељак 2 Издате извозне дозволе наоружања и војне опреме

ДЕСТИНАЦИЈА
БРОЈ 

ИЗДАТИХ 
ДОЗВОЛА

БРОЈ ИЗ НКЛ 
(НВО)

ВРЕДНОСТ 
[USD] ОПИС РОБЕ

КОЛИЧИНА 
(У ЈЕДИНИЦИ 

МЕРЕ)

ЗЕМЉА КРАЈЊЕГ 
КОРИСНИКА

ТИП 
КРАЈЊЕГ 

КОРИСНИКА
1. Азербејџан 15 22; 18; 1; 13; 

3; 8
14.212.306,45 Обука; Документација ; Опрема; Алат; 

Резервни делови; Документација; Пушке; 
Детонатори; Експлозив

36 GN; 7490 KD; 
200 KG

Азербејџан в; д

2. Алжир 4 2; 1; 5; 3; 17 23.584.833,20 Лансер ракета; Резервни делови; Опрема; 
Муниција; Документација

52586 KD Алжир в

3. Аргентина 1 1 64.686,82 Карабини 138 KD Аргентина ц
4. Аустралија 4 1; 3 1.294.298,04 Резервни делови; Муниција; Карабини 3762956 KD Аустралија ц
5. Аустрија 10 1; 3 1.282.440,76 Муниција; Пушкe; Резервни делови; Опрема; 

Пушкомитраљез; Пиштољи
1089238 KD Аустрија ц

6. Бангладеш 1 6; 5; 2 21.307.734,77 Возила; Опрема; Прибор; Топ 16 KD Бангладеш в
7. Бахами 1 4 284.103,42 Муниција 3100 KD Румунија в
8. Бахреин 4 13 460.778,15 Заштитна опрема 1190 KD Бахреин д; в
9. Белгија 6 3 17.259.252,90 Муниција 53690000 KD Белгија ц; в
10. Белизе 5 3; 1; 2 736.000,00 Муниција; Пушкомитраљез; Минобацач; 

Митраљез
131120 KD Конго ДР в

11. Белорусија 2 3; 1 56.873,47 Муниција; Карабини 78046 KD Белорусија ц
12. Босна и 
Херцеговина

18 USL; 4; 13; 8; 
1; 3

1.937.248,45 Услуга; Прибор; Заштитна опрема; Барутно 
пуњење; Карабини; Муниција; Пушкe; 
Резервни делови; Пиштољ; Експлозив

1500033 KD; 
139 KG

Босна и Херцеговина в; ц; д

13. Бразил 1 1 2.929,51 Прибор 8 KD Бразил в
14. Британска 
Девичанска Острва

1 1 382.684,18 Пушкe 1000 KD Нигерија д

15. Бугарска 43 8; 4; 3; 1; 2 27.907.710,38 Барутно пуњење; Муниција; Пројектил; 
Пушке; Резервни делови; Упаљач; 
Митраљез; Лансер граната; Хаубица; 
Пушкомитраљез; Делови; Гранате; Барут; 
Експлозив; Експлозивна смеша

157026 GN; 
7174263 KD; 
110615 KG; 
64 TN

Бугарска; Буркина 
Фасо; Египат; 
Таџикистан; 
Казахстан; Етиопија; 
Авганистан; Мали

в; ц; д

16. Гватемала 1 3 230.808,00 Муниција 1283400 KD Гватемала ц
17. Гренланд 2 1; 3 97.386,53 Карабини; Муниција 115100 KD Гренланд ц
18. Грчка 7 1; 13; 3 3.977.980,84 Пиштољи; Заштитна опрема; Упаљач; 

Муниција; Резервни делови
403573 KD Грчка; Уједињени 

Арапски Емирати
ц; в; д

19. Египат 6 22; USL; 4; 3; 
15; 1; 7

3.855.416,80 Обука; Услуга; Барутно пуњење; Муниција; 
Опрема; Пиштољи

87106 KD Египат в; д

20. Израел 7 1; 4; 3; 8 1.969.171,12 Пушке; Резервни делови; Муниција; 
Пиштољи; Барут

755408 KD; 200 
KG

Израел; Буркина 
Фасо

в

21. Индија 1 8 789.200,00 Барут 26000 KG Индија в
22. Ирак 9 22; 10; USL; 2; 

11; 5; 1; 12; 4; 
3; 14; 15

41.897.569,64 Обука; Опрема; Резервни делови; Услуга; 
Алат; Митраљез; Лансер ракета; Муниција; 
Прибор

69 ; 21 GN; 
221130 KD

Ирак в

23. Италија 9 3; 8 11.428.211,26 Муниција; Барут 41044135 KD; 
50000 KG

Италија ц; в

24. Јордан 7 1; 3 3.153.427,60 Митраљез; Прибор; Резервни делови; 
Пушке; Муниција; Пиштољи

4268640 KD Авганистан; Либија в; д

25. Јужна Африка 2 1; 3 29.380,91 Карабини; Муниција 1055 KD Јужна Африка ц; в
26. Канада 7 1; 3 679.684,36 Резервни делови; Пушке; Митраљез; 

Пиштољи; Муниција; Карабини
3167 KD Канада; Аустралија ц; в

27. Кенија 3 5; 6; 2 29.355.248,04 Опрема ; Возила; Топ 20 KD Кенија в
28. Кипар 8 2; 3; 1; 4 2.458.623,45 Резервни делови; Муниција; Бацач граната; 

Пушке; Пушкомитраљез; Пиштољи; Гранате
2 GN; 3099167 
KD

Туркменистан; 
Азербејџан; Кипар; 
Белорусија; Украјина

в

29. Конго ДР 1 13 635.400,00 Заштитна опрема 1200 KD Конго ДР в
30. Костарика 1 1 214.500,00 Пушкe 3000 KD Мали в
31. Летонија 1 3 11.962,18 Муниција 56500 KD Летонија ц
32. Мађарска 2 8 2.029.545,77 Барут 127000 KG Босна и Херцеговина в
33. Македонија 7 1; 4; 3; 8 329.680,18 Бомбе; Резервни делови; Карабини; 

Муниција; Пушке; Пиштољи; Револвери; 
Барут

253716 KD; 
2500 KG

Македонија ц; в

34. Малезија 3 3 5.055.700,00 Муниција 10100 GN; 7300 
KD

Малезија в

35. Мијанмар 2 22; 10 8.652.523,35 Услуга; Опрема; Резервни делови; Делови 32 GN; 18 KD Мијанмар в
36. Намибија 5 1; 3; USL 365.789,34 Пиштољи; Муниција; Карабини; Резервни 

делови; Услуга
701354 KD Намибија ц

37. Немачка 7 USL; 1; 3 10.815.300,82 Услуга; Пиштољи; Муниција; Пушкe; 
Резервни делови

38781576 KD Немачка ц

38. Нова 
Каледонија

1 1 11.658,67 Резервни делови; Карабини 89 KD Нова Каледонија ц

39. Нови Зеланд 2 1; 3 238.315,48 Резервни делови; Муниција; Карабини 513068 KD Нови Зеланд ц
40. Норвешка 3 3 608.990,41 Муниција 1809900 KD Норвешка ц
41. Пакистан 3 1; 3 135.939,87 Пиштољи; Муниција 139402 KD Пакистан ц
42. Перу 2 USL; 3; 1 2.459.924,51 Услуга; Муниција; Карабини; Пиштољи 8270 KD Перу в; ц
43. Румунија 16 8; 3; 1 3.284.945,63 Барут; Муниција; Барутно пуњење; Барутне 

шкољке; Карабини
127780 KD; 
185000 KG

Румунија в; ц
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ДЕСТИНАЦИЈА
БРОЈ 

ИЗДАТИХ 
ДОЗВОЛА

БРОЈ ИЗ НКЛ 
(НВО)

ВРЕДНОСТ 
[USD] ОПИС РОБЕ

КОЛИЧИНА 
(У ЈЕДИНИЦИ 

МЕРЕ)

ЗЕМЉА КРАЈЊЕГ 
КОРИСНИКА

ТИП 
КРАЈЊЕГ 

КОРИСНИКА
44. Саудијска 
Арабија

1 3 819.000,00 Муниција 3300000 KD Саудијска Арабија в

45. Св. Христифор 
и Невис

11 3; 8 8.440.528,99 Муниција; Барут 26885500 KD; 
13450 KG

Камерун; Нигерија; 
Боцвана; Белгија; 
Аустрија

в; д; ц

46. Сингапур 2 3; 15 2.389.963,00 Муниција; Опрема 6668 KD Индонезија; 
Сингапур

в; ц

47. Сједињене 
Америчке Државе

31 3; 1 176.272.228,80 Муниција; Пушке; Карабини; Резервни 
делови; Пиштољи; Прибор

660286738 KD Канада; Сједињене 
Америчке Државе

ц

48. Словачка 3 USL; 1; 6 1.002.347,29 Услуга; Карабини; Возила 81 KD Словачка; Камбоџа в; ц
49. Словенија 4 1; 3 662.675,94 Карабини; Резервни делови; Пушке; 

Пиштољи; Муниција
2308061 KD Словенија ц; в

50. Тајланд 2 3 1.072.978,70 Муниција 16915 KD Тајланд в
51. Турска 1 22; 12; 3 2.331.952,05 Услуга; Опрема; Муниција 1 GN; 11000 KD Турска в
52. Уједињени 
Арапски Емирати

9 2; 4; 1; 3 9.534.050,00 Минобацач; Муниција; Митраљез; Гранате; 
Пушке

47016 KD Уједињени Арапски 
Емирати

в

53. Уједињено 
Краљевство

3 1; 3 36.624,50 Пушкомитраљез; Пушке; Митраљези ; 
Резервни делови; Пиштољи; Револвери

1723 KD Уједињено 
Краљевство; 
Сједињене Америчке 
Државе

ц; в

54. Украјина 2 1; 8 381.364,58 Резервни делови; Експлозив 3000 KD; 2000 
KG

Украјина в

55. Уругвај 9 3; 4; 8 2.857.925,76 Муниција; Експлозив; Пројектил; Гранате; 
Упаљач; Барутно пуњење; Прибор

642057 KD Чиле; Уругвај в

56. Француска 6 3; 1; 16; 2 773.437,29 Муниција; Резервни делови; Карабини; 
Материјал; Бацач граната

2970660 KD Француска ц; в

57. Хрватска 10 4; 3; USL; 10; 
1; 6; 22

1.109.740,55 Муниција; Услуга; Авион-наставни; 
Карабини; Опрема; Пушке

1736449 KD Хрватска ц; в

58. Црна Гора 25 8; 4; 3; USL; 
13; 7

6.237.125,80 Барутно пуњење; Бомбе; Муниција; 
Услуга; Топ; Детонатори; Заштитна опрема; 
Митраљез; Барут; Гориво-ракетно

900 GN; 877934 
KD; 1976 KG

Црна Гора; 
Филипини; 
Сједињене Америчке 
Државе

в; д; ц

59. Чешка 3 3; 1 119.159,74 Муниција; Пушкомитраљез; Митраљез; 
Бацач граната; Прибор; Пушке

21559 KD Чешка в

60. Швајцарска 2 3 309.776,25 Муниција 430000 KD Швајцарска ц
61. Шпанија 1 3 129.931,84 Муниција 679400 KD Шпанија ц
УКУПНО 366 460.026.976,36

Одељак 3 Издате увозне дозволе наоружања и војне опреме

ДЕСТИНАЦИЈА
БРОЈ 

ИЗДАТИХ 
ДОЗВОЛА

БРОЈ ИЗ НКЛ 
(НВО)

ВРЕДНОСТ 
[USD] ОПИС РОБЕ

КОЛИЧИНА 
(у јединици 

мере)
ЗЕМЉА ПОРЕКЛА

ТИП 
КРАЈЊЕГ 

КОРИСНИКА
1. Аустралија 1 3 469,45 Муниција 750 KD Аустралија в
2. Аустрија 14 1; 18; 4 1.251.314,24 Резервни делови; Пиштољи; Опрема; 

Делови; Карабини; Целулоидна шкољка; 
Пушке

1 GN; 27740 KD Аустрија; Белгија; 
Немачка

ц

3. Белгија 4 1 405.116,07 Пушке; Резервни делови; Карабини; 
Митраљез; Опрема

469 KD Белгија; Јапан ц

4. Белорусија 1 11 99.675,00 Опрема 6 KD Белорусија в
5. Босна и 
Херцеговина

23 22; 3; 1; 2; 11; 
18; 16; 6; USL

8.578.124,69 Услуга; Обука; Детонатори; Резервни делови; 
Опрема; Муниција; Материјал

1 ; 280789548 
KD

Босна и Херцеговина в; ц

6. Бразил 1 1 26.662,00 Пиштољи; Карабини; Револвери 104 KD Бразил ц
7. Бугарска 8 USL; 15; 4; 3; 

18; 8
3.718.301,88 Услуга; Обука; Материјал; Опрема; Резервни 

делови; Муниција; Експлозив
4 GN; 290008 
KD; 250000 KG

Бугарска; Руска 
Федерација; Украјина

в; ц

8. Грчка 1 1 57.501,60 Резервни делови; Пиштољи 110 KD Италија
9. Данска 1 1 1.055,68 Карабини 2 KD Финска ц
10. Израел 4 USL; 11; 5; 

1; 21
1.104.994,91 Обука; Опрема; Резервни делови; Софтвер 7 GN; 14 KD Израел в; ц

11. Италија 9 1; 3; 8 1.036.329,68 Пиштољи; Резервни делови; Пушке; 
Карабини; Детонатори; Револвери; 
Хемикалије

37000566 KD; 
200 KG

Италија; Руска 
Федерација; Кина

ц; в

12. Јапан 2 1 43.050,00 Резервни делови 210 KD Јапан в
13. Јужна Африка 1 15 50.144,82 Опрема 1 KD Јужна Африка д
14. Кина 1 8 72.000,00 Хемикалије 15000 KG Кина ц
15. Кипар 5 2; 4 3.221.445,00 Минобацач; Муниција; Лансер ракета; 

Резервни делови
815 KD Украјина; Бугарска в

16. Мађарска 2 6; 8 26.311,78 Опрема; Експлозив 82 KD; 6106 KG Чешка; Словачка в
17. Македонија 2 4 478.355,23 Резервни делови 58720 KD Македонија в
18. Немачка 11 6; 1 2.070.175,21 Резервни делови; Опрема; Карабини; 

Пиштољи; Муниција
1 GN; 19273 KD Немачка; Сједињене 

Америчке Државе
в; ц

19. Пољска 1 18 92.284,00 Опрема 1 GN Индија в
20. Португалија 1 1 94.437,22 Карабини 90 KD Белгија ц
21. Румунија 1 2 11.571,58 Резервни делови 3 GN Румунија в
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ДЕСТИНАЦИЈА
БРОЈ 

ИЗДАТИХ 
ДОЗВОЛА

БРОЈ ИЗ НКЛ 
(НВО)

ВРЕДНОСТ 
[USD] ОПИС РОБЕ

КОЛИЧИНА 
(у јединици 

мере)
ЗЕМЉА ПОРЕКЛА

ТИП 
КРАЈЊЕГ 

КОРИСНИКА
22. Руска 
Федерација

5 1; 2; 22; 15 2.911.224,53 Карабини; Пушке; Пиштољ; Резервни дело-
ви; Документација ; Опрема

1407 KD Руска Федерација ц; в

23. Сједињене 
Америчке Државе

13 5; 3; 1; 11; 2 3.433.501,05 Опрема; Детонатори; Прибор; Муниција; 
Резервни делови; Карабини; Пиштољи; 
Револвери; Пушке 

3 GN; 113126421 
KD

Сједињене Америчке 
Државе

ц; в

24. Словачка 3 18; 3 5.440.805,78 Опрема; Муниција 2 GN; 1 KD Словачка в
25. Словенија 6 USL; 11; 3; 1; 

16; 18
910.061,85 Обука; Опрема; Муниција; Карабини; 

Материјал
180 GN; 16013 
KD

Шведска; Финска; 
Словенија; Канада

в; ц

26. Турска 1 18 968.586,86 Опрема 2 KD Турска в
27. Уједињено 
Краљевство

2 10; 1 69.959,84 Опрема; Карабини 78 KD Уједињено 
Краљевство

в; ц

28. Украјина 1 11 23.935,00 Резервни делови 179 KD Украјина в
29. Финска 1 3 20.189,89 Муниција 10000 KD Финска в
30. Француска 3 11; 7 1.126.304,74 Прибор; Хемикалије; Опрема 104 GN; 4551 

KD
Француска в

31. Хрватска 3 8; 1; 3 42.011,31 Ракетно гориво; Пушке; Муниција 4 GN; 21861 KD Босна и Херцеговина; 
Србија; Шведска

в; ц

32. Црна Гора 8 10; 1; 3 1.318.101,63 Опрема; Пушкe; Муниција; Митраљез; 
Пиштољи

12 GN; 210515 
KD

Црна Гора; СФРЈ; 
Србија; Кина

в; ц

33. Чешка 10 3; 1; 10; 18 4.442.012,07 Муниција; Карабини; Резервни делови; 
Пиштољи; Опрема; Пушке

60584 KD; 
300000 KG

Чешка ц; в

34. Шпанија 1 USL 27.447,69 Услуга Шпанија в
УКУПНО 151 43.173.462,30

Одељак 4 Издате извозне дозволе робе двоструке намене

ДЕСТИНАЦИЈА
БРОЈ 

ИЗДАТИХ 
ДОЗВОЛА

БРОЈ ИЗ НКЛ 
(РДН)

ВРЕДНОСТ 
[USD] ОПИС РОБЕ КОЛИЧИНА (у 

јединици мере)
ЗЕМЉА КРАЈЊЕГ 

КОРИСНИКА

ТИП 
КРАЈЊЕГ 

КОРИСНИКА
1. Босна и 
Херцеговина

5 1A005; 1C239 138.406,31 Заштитна опрема; Експлозив 30 KD;  
13054 KG

Босна и Херцеговина в; ц

2. Бугарска 1 1C239 79.176,04 Експлозив 10000 KG Бугарска ц
3. Мађарска 1 1A005 574.026,28 Заштитна опрема 1000 KD Мађарска ц
4. Маршалска 
Острва

1 2B001 3.389.790,11 Опрема 14 KD Азербејџан в

5. Црна Гора 1 1C350 349,93 Хемикалије 500 GR; 2 LT; 
250 ML

Црна Гора

УКУПНО 9 4.181.748,66

Одељак 5 Издате увозне дозволе робе двоструке намене

ДЕСТИНАЦИЈА
БРОЈ 

ИЗДАТИХ 
ДОЗВОЛА

БРОЈ ИЗ НКЛ 
(РДН)

ВРЕДНОСТ 
[USD] ОПИС РОБЕ КОЛИЧИНА (у 

јединици мере) ЗЕМЉА ПОРЕКЛА
ТИП 

КРАЈЊЕГ 
КОРИСНИКА

1. Аустралија 1 USL; 2B230 51.336,42 Обука; Опрема 7 KD Аустрија в
2. Аустрија 5 1C350; 1C010 248.897,67 Амонијум бифлуорид; Хемикалије; 

Материјал
64000 KG; 
27190 M2

Немачка; Сједињене 
Америчке Државе; 
Аустрија

ц

3. Белгија 4 1C350; 72.778,61 Хемикалије 75600 KG Белгија ц
4. Босна и 
Херцеговина

12 1A007; 3A232 2.575.200,64 Детонатори; Успоривачи 3394000 KD Босна и Херцеговина ц; в

5. Бугарска 1 2B001 15.134.359,34 Опрема 2 KD Немачка ц
6. Мађарска 1 1C239 10.398,45 Експлозив 3940 KG Чешка
7. Немачка 20 1A004; 1C230; 

1C229a; 
1C450; 0C003; 
1C350; 2B201; 
1C351

252.735,81 Хемикалије; Детектор експлозива и нар-
котика; Бизмутне игле; Al шипке; Опрема; 
Цијанид; Ацетон; Хлороформ; Афлатоксин; 
Т2 Токсин; Орхатоксин

8 GN; 761 GR; 2 
KD; 44331 KG; 
5 LT; 25 MG; 
1058 ML

Немачка; Канада; 
Сједињене Америчке 
Државе; Швајцарска; 
Аустрија

ц; в

8. Пољска 1 1C202 57.469,91 Материјал 233 KG Сједињене Америчке 
Државе

ц

9. Руска Федерација 2 1C450; 1C350 495.529,83 Хемикалије 203000 KG Руска Федерација ц
10. Сингапур 3 USL; 3A002; 

6A002
1.605.261,89 Услуга; Обука; Опрема; Фибероптика; 

Материјал
2 ; 13202 KD Немачка; Кина в; ц

11. Сједињене 
Америчке Државе

51 0C003; 1C107; 
1C234; 1C004; 
1C350; 1C229; 
1A225; 1C111; 
1C235; 1C351; 
1C450; 1C107

35.117,56 Цијанид; Хемикалије; Графитни прах; 
Графитне цевчице; Ацетон; Волфрам прах; 
Хлороформ; Материјал; Афлатоксин

7149 GR; 18 KD; 
313 KG; 18 LT; 
535 MG; 8 ML

Сједињене Америчке 
Државе; Чешка; 
Швајцарска; 
Кина; Уједињено 
Краљевство; Немачка; 
Израел

в; ц

12. Словенија 5 2B001; 1C002; 
1C350

1.653.826,38 Опрема; Al шипке; Хемикалије 14 KD; 112833 
KG

Тајван; Словенија; 
Швајцарска

в; ц

13. Уједињено 
Краљевство

1 1A004 47.567,00 Резервни делови; Опрема 10 KD Уједињено 
Краљевство

14. Финска 1 6A102 12.310,55 Опрема 3 KD Финска в
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ДЕСТИНАЦИЈА
БРОЈ 

ИЗДАТИХ 
ДОЗВОЛА

БРОЈ ИЗ НКЛ 
(РДН)

ВРЕДНОСТ 
[USD] ОПИС РОБЕ КОЛИЧИНА (у 

јединици мере) ЗЕМЉА ПОРЕКЛА
ТИП 

КРАЈЊЕГ 
КОРИСНИКА

15. Француска 1 6A003 206.385,54 Опрема 2 KD Француска в
16. Холандија 3 1C350; 6A002 85.464,59 Хемикалије; Опрема 500 GR; 10 KD; 

27 LT
Шпанија; Јапан; 
Холандија

ц; д

17. Хрватска 3 1C002 73.105,88 Al шипке 14500 KG Хрватска в
18. Чешка 3 1C350 323.291,60 Хемикалије 39600 KG; 42 

TN
Чешка; Пољска ц

19. Швајцарска 3 7B103; 1C239 141.616,90 Опрема; Експлозив 2 KD; 15680 KG Сједињене Америчке 
Државе; Швајцарска

ц

20. Шведска 4 2B206; 2B001; 
6A003; 1C002

812.545,07 Опрема; Al шипке 3 KD; 1373 KG Јапан; Шведска; 
Словачка

ц; в

УКУПНО 125 23.895.199,65

Одељак 6 Извоз наоружања и војне опреме (реализација)

ДЕСТИНАЦИЈА
БРОЈ 

ИЗДАТИХ 
ДОЗВОЛА

БРОЈ ИЗ НКЛ 
(НВО)

ВРЕДНОСТ 
[USD]

ВРЕДНОСТ 
реализације 

[USD]
ОПИС РОБЕ КОЛИЧИНА (у 

јединици мере)
ЗЕМЉА КРАЈЊЕГ 

КОРИСНИКА

ТИП 
КРАЈЊЕГ 

КОРИСНИКА
1. Азербејџан 15 22; 18; 1; 13; 

3; 8
14.212.306,45 6.718.215,28 Обука; Документација ; 

Опрема; Алат; Резервни 
делови; Документација; 
Пушке; Детонатори; 
Експлозив

36 GN; 7490 
KD; 200 KG

Азербејџан в; д

2. Алжир 4 2; 1; 5; 3; 17 23.584.833,20 10.674.640,62 Лансер ракета; Резервни 
делови; Опрема; Муниција; 
Документација

52586 KD Алжир в

3. Аргентина 1 1 64.686,82 0,00 Карабини 138 KD Аргентина ц
4. Аустралија 4 1; 3 1.294.298,04 407.435,36 Резервни делови; Муниција; 

Карабини
3762956 KD Аустралија ц

5. Аустрија 10 1; 3 1.282.440,76 912.966,74 Муниција; Пушкe; 
Резервни делови; Опрема; 
Пушкомитраљез; Пиштољи

1089238 KD Аустрија ц

6. Бангладеш 1 6; 5; 2 21.307.734,77 0,00 Возила; Опрема; Прибор; 
Топ

16 KD Бангладеш в

7. Бахами 1 4 284.103,42 89.996,63 Муниција 3100 KD Румунија в
8. Бахреин 4 13 460.778,15 309.235,21 Заштитна опрема 1190 KD Бахреин д; в
9. Белгија 6 3 17.259.252,90 5.018.432,63 Муниција 53690000 KD Белгија ц; в
10. Белизе 5 3; 1; 2 736.000,00 571.000,00 Муниција; Пушкомитраљез; 

Минобацач; Митраљез
131120 KD Конго ДР в

11. Белорусија 2 3; 1 56.873,47 56.873,47 Муниција; Карабини 78046 KD Белорусија ц
12. Босна и 
Херцеговина

18 USL; 4; 13; 
8; 1; 3

1.937.248,45 1.224.389,91 Услуга; Прибор; Заштитна 
опрема; Барутно пуњење; 
Карабини; Муниција; 
Пушкe; Резервни делови; 
Пиштољ; Експлозив

1500033 KD; 
139 KG

Босна и Херцеговина в; ц; д

13. Бразил 1 1 2.929,51 2.929,51 Прибор 8 KD Бразил в
14. Британска 
Девичанска Острва

1 1 382.684,18 382.684,18 Пушкe 1000 KD Нигерија д

15. Бугарска 43 8; 4; 3; 1; 2 27.907.710,38 6.306.687,22 Барутно пуњење; Муниција; 
Пројектил; Пушке; Резервни 
делови; Упаљач; Митраљез; 
Лансер граната; Хаубица; 
Пушкомитраљез; Делови; 
Гранате; Барут; Експлозив; 
Експлозивна смеша

157026 GN; 
7174263 KD; 
110615 KG; 
64 TN

Бугарска; Буркина 
Фасо; Египат; 
Таџикистан; 
Казахстан; Етиопија; 
Авганистан; Мали

в; ц; д

16. Гватемала 1 3 230.808,00 230.808,00 Муниција 1283400 KD Гватемала ц
17. Гренланд 2 1; 3 97.386,53 97.386,53 Карабини; Муниција 115100 KD Гренланд ц
18. Грчка 7 1; 13; 3 3.977.980,84 174.919,00 Пиштољи; Заштитна опрема; 

Упаљач; Муниција; Резервни 
делови

403573 KD Грчка; Уједињени 
Арапски Емирати

ц; в; д

19. Египат 6 22; USL; 4; 3; 
15; 1; 7

3.855.416,80 2.415.996,80 Обука; Услуга; Барутно 
пуњење; Муниција; Опрема; 
Пиштољи

87106 KD Египат в; д

20. Израел 7 1; 4; 3; 8 1.969.171,12 999.201,12 Пушке; Резервни делови; 
Муниција; Пиштољи; Барут

755408 KD; 200 
KG

Израел; Буркина 
Фасо

в

21. Индија 1 8 789.200,00 0,00 Барут 26000 KG Индија в
22. Ирак 9 22; 10; USL; 

2; 11; 5; 1; 12; 
4; 3; 14; 15

41.897.569,64 26.970.239,80 Обука; Опрема; Резервни 
делови; Услуга; Алат; 
Митраљез; Лансер ракета; 
Муниција; Прибор

69 ; 21 GN; 
221130 KD

Ирак в

23. Италија 9 3; 8 11.428.211,26 6.535.023,91 Муниција; Барут 41044135 KD; 
50000 KG

Италија ц; в

24. Јордан 7 1; 3 3.153.427,60 1.883.117,40 Митраљез; Прибор; 
Резервни делови; Пушке; 
Муниција; Пиштољи

4268640 KD Авганистан; Либија в; д

25. Јужна Африка 2 1; 3 29.380,91 29.031,21 Карабини; Муниција 1055 KD Јужна Африка ц; в
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ДЕСТИНАЦИЈА
БРОЈ 

ИЗДАТИХ 
ДОЗВОЛА

БРОЈ ИЗ НКЛ 
(НВО)

ВРЕДНОСТ 
[USD]

ВРЕДНОСТ 
реализације 

[USD]
ОПИС РОБЕ КОЛИЧИНА (у 

јединици мере)
ЗЕМЉА КРАЈЊЕГ 

КОРИСНИКА

ТИП 
КРАЈЊЕГ 

КОРИСНИКА
26. Канада 7 1; 3 679.684,36 406.559,36 Резервни делови; Пушке; 

Митраљез; Пиштољи; 
Муниција; Карабини

3167 KD Канада; Аустралија ц; в

27. Кенија 3 5; 6; 2 29.355.248,04 6.724.066,72 Опрема ; Возила; Топ 20 KD Кенија в
28. Кипар 8 2; 3; 1; 4 2.458.623,45 1.257.592,55 Резервни делови; Муниција; 

Бацач граната; Пушке; 
Пушкомитраљез; Пиштољи; 
Гранате

2 GN; 3099167 
KD

Туркменистан; 
Азербејџан; Кипар; 
Белорусија; Украјина

в

29. Конго ДР 1 13 635.400,00 0,00 Заштитна опрема 1200 KD Конго ДР в
30. Костарика 1 1 214.500,00 214.500,00 Пушкe 3000 KD Мали в
31. Летонија 1 3 11.962,18 0,00 Муниција 56500 KD Летонија ц
32. Мађарска 2 8 2.029.545,77 1.244.647,32 Барут 127000 KG Босна и Херцеговина в
33. Македонија 7 1; 4; 3; 8 329.680,18 242.059,36 Бомбе; Резервни делови; 

Карабини; Муниција; 
Пушке; Пиштољи; 
Револвери; Барут

253716 KD; 
2500 KG

Македонија ц; в

34. Малезија 3 3 5.055.700,00 1.452.700,00 Муниција 10100 GN; 7300 
KD

Малезија в

35. Мијанмар 2 22; 10 8.652.523,35 0,00 Услуга; Опрема; Резервни 
делови; Делови

32 GN; 18 KD Мијанмар в

36. Намибија 5 1; 3; USL 365.789,34 84.339,64 Пиштољи; Муниција; 
Карабини; Резервни делови; 
Услуга

701354 KD Намибија ц

37. Немачка 7 USL; 1; 3 10.815.300,82 1.145.071,08 Услуга; Пиштољи; 
Муниција; Пушкe; Резервни 
делови

38781576 KD Немачка ц

38. Нова 
Каледонија

1 1 11.658,67 0,00 Резервни делови; Карабини 89 KD Нова Каледонија ц

39. Нови Зеланд 2 1; 3 238.315,48 44.013,52 Резервни делови; Муниција; 
Карабини

513068 KD Нови Зеланд ц

40. Норвешка 3 3 608.990,41 608.990,41 Муниција 1809900 KD Норвешка ц
41. Пакистан 3 1; 3 135.939,87 90.060,00 Пиштољи; Муниција 139402 KD Пакистан ц
42. Перу 2 USL; 3; 1 2.459.924,51 1.323.541,98 Услуга; Муниција; 

Карабини; Пиштољи
8270 KD Перу в; ц

43. Румунија 16 8; 3; 1 3.284.945,63 2.164.404,02 Барут; Муниција; Барутно 
пуњење; Барутне шкољке; 
Карабини

127780 KD; 
185000 KG

Румунија в; ц

44. Саудијска 
Арабија

1 3 819.000,00 819.000,00 Муниција 3300000 KD Саудијска Арабија в

45. Св. Христифор 
и Невис

11 3; 8 8.440.528,99 5.777.831,78 Муниција; Барут 26885500 KD; 
13450 KG

Камерун; Нигерија; 
Боцвана; Белгија; 
Аустрија

в; д; ц

46. Сингапур 2 3; 15 2.389.963,00 2.389.963,00 Муниција; Опрема 6668 KD Индонезија; 
Сингапур

в; ц

47. Сједињене 
Америчке Државе

31 3; 1 176.272.228,80 35.866.079,60 Муниција; Пушке; 
Карабини; Резервни делови; 
Пиштољи; Прибор

660286738 KD Канада; Сједињене 
Америчке Државе

ц

48. Словачка 3 USL; 1; 6 1.002.347,29 13.889,85 Услуга; Карабини; Возила 81 KD Словачка; Камбоџа в; ц
49. Словенија 4 1; 3 662.675,94 145.057,05 Карабини; Резервни делови; 

Пушке; Пиштољи; Муниција
2308061 KD Словенија ц; в

50. Тајланд 2 3 1.072.978,70 0,00 Муниција 16915 KD Тајланд в
51. Турска 1 22; 12; 3 2.331.952,05 0,00 Услуга; Опрема; Муниција 1 GN; 11000 KD Турска в
52. Уједињени 
Арапски Емирати

9 2; 4; 1; 3 9.534.050,00 9.486.350,00 Минобацач; Муниција; 
Митраљез; Гранате; Пушке

47016 KD Уједињени Арапски 
Емирати

в

53. Уједињено 
Краљевство

3 1; 3 36.624,50 32.071,50 Пушкомитраљез; Пушке; 
Митраљези ; Резервни 
делови; Пиштољи; 
Револвери

1723 KD Уједињено 
Краљевство; 
Сједињене Америчке 
Државе

ц; в

54. Украјина 2 1; 8 381.364,58 265.239,73 Резервни делови; Експлозив 3000 KD; 2000 
KG

Украјина в

55. Уругвај 9 3; 4; 8 2.857.925,76 2.305.223,90 Муниција; Експлозив; 
Пројектил; Гранате; Упаљач; 
Барутно пуњење; Прибор

642057 KD Чиле; Уругвај в

56. Француска 6 3; 1; 16; 2 773.437,29 752.587,60 Муниција; Резервни делови; 
Карабини; Материјал; Бацач 
граната

2970660 KD Француска ц; в

57. Хрватска 10 4; 3; USL; 10; 
1; 6; 22

1.109.740,55 950.063,88 Муниција; Услуга; Авион-
наставни; Карабини; 
Опрема; Пушке

1736449 KD Хрватска ц; в

58. Црна Гора 25 8; 4; 3; USL; 
13; 7

6.237.125,80 5.338.803,06 Барутно пуњење; Бомбе; 
Муниција; Услуга; Топ; 
Детонатори; Заштитна 
опрема; Митраљез; Барут; 
Гориво-ракетно

900 GN; 877934 
KD; 1976 KG

Црна Гора; 
Филипини; 
Сједињене Америчке 
Државе

в; д; ц

59. Чешка 3 3; 1 119.159,74 102.009,74 Муниција; Пушкомитраљез; 
Митраљез; Бацач граната; 
Прибор; Пушке

21559 KD Чешка в
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ДЕСТИНАЦИЈА
БРОЈ 

ИЗДАТИХ 
ДОЗВОЛА

БРОЈ ИЗ НКЛ 
(НВО)

ВРЕДНОСТ 
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ВРЕДНОСТ 
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ОПИС РОБЕ КОЛИЧИНА (у 

јединици мере)
ЗЕМЉА КРАЈЊЕГ 

КОРИСНИКА

ТИП 
КРАЈЊЕГ 

КОРИСНИКА
60. Швајцарска 2 3 309.776,25 306.081,37 Муниција 430000 KD Швајцарска ц
61. Шпанија 1 3 129.931,84 129.173,07 Муниција 679400 KD Шпанија ц
УКУПНО 366 460.026.976,36 153.693.181,63

Одељак 7 Увоз наоружања и војне опреме (реализација)

ДЕСТИНАЦИЈА
БРОЈ 

ИЗДАТИХ 
ДОЗВОЛА

БРОЈ ИЗ НКЛ 
(НВО)

ВРЕДНОСТ 
[USD]

ВРЕДНОСТ 
реализације 

[USD]
ОПИС РОБЕ КОЛИЧИНА (у 

јединици мере) ЗЕМЉА ПОРЕКЛА
ТИП 

КРАЈЊЕГ 
КОРИСНИКА

1. Аустралија 1 3 469,45 469,45 Муниција 750 KD Аустралија в
2. Аустрија 14 1; 18; 4 1.251.314,24 301.877,67 Резервни делови; Пиштољи; 

Опрема; Делови; Карабини; 
Целулоидна шкољка; Пушке

1 GN; 27740 KD Аустрија; Белгија; 
Немачка

ц

3. Белгија 4 1 405.116,07 27.496,52 Пушке; Резервни делови; 
Карабини; Митраљез; 
Опрема

469 KD Белгија; Јапан ц

4. Белорусија 1 11 99.675,00 99.675,00 Опрема 6 KD Белорусија в
5. Босна и 
Херцеговина

23 22; 3; 1; 2; 11; 
18; 16; 6; USL

8.578.124,69 1.973.773,83 Услуга; Обука; Детонатори; 
Резервни делови; Опрема; 
Муниција; Материјал

1 ; 280789548 
KD

Босна и Херцеговина в; ц

6. Бразил 1 1 26.662,00 26.662,00 Пиштољи; Карабини; 
Револвери

104 KD Бразил ц

7. Бугарска 8 USL; 15; 4; 3; 
18; 8

3.718.301,88 221.517,35 Услуга; Обука; Материјал; 
Опрема; Резервни делови; 
Муниција; Експлозив

4 GN; 290008 
KD; 250000 KG

Бугарска; Руска 
Федерација; Украјина

в; ц

8. Грчка 1 1 57.501,60 0 Резервни делови; Пиштољи 110 KD Италија  
9. Данска 1 1 1.055,68 1.055,68 Карабини 2 KD Финска ц
10. Израел 4 USL; 11; 5; 

1; 21
1.104.994,91 367.980,80 Обука; Опрема; Резервни 

делови; Софтвер
7 GN; 14 KD Израел в; ц

11. Италија 9 1; 3; 8 1.036.329,68 64.584,09 Пиштољи; Резервни 
делови; Пушке; Карабини; 
Детонатори; Револвери; 
Хемикалије

37000566 KD; 
200 KG

Италија; Руска 
Федерација; Кина

ц; в

12. Јапан 2 1 43.050,00 2.050,00 Резервни делови 210 KD Јапан в
13. Јужна Африка 1 15 50.144,82 0 Опрема 1 KD Јужна Африка д
14. Кина 1 8 72.000,00 0 Хемикалије 15000 KG Кина ц
15. Кипар 5 2; 4 3.221.445,00 566.745,00 Минобацач; Муниција; 

Лансер ракета; Резервни 
делови

815 KD Украјина; Бугарска в

16. Мађарска 2 6; 8 26.311,78 16.113,91 Опрема; Експлозив 82 KD; 6106 KG Чешка; Словачка в
17. Македонија 2 4 478.355,23 109.627,63 Резервни делови 58720 KD Македонија в
18. Немачка 11 6; 1 2.070.175,21 132.333,96 Резервни делови; Опрема; 

Карабини; Пиштољи; 
Муниција

1 GN; 19273 KD Немачка; Сједињене 
Америчке Државе

в; ц

19. Пољска 1 18 92.284,00 0 Опрема 1 GN Индија в
20. Португалија 1 1 94.437,22 0 Карабини 90 KD Белгија ц
21. Румунија 1 2 11.571,58 11.571,58 Резервни делови 3 GN Румунија в
22. Руска 
Федерација

5 1; 2; 22; 15 2.911.224,53 191.769,91 Карабини; Пушке; 
Пиштољ; Резервни делови; 
Документација ; Опрема

1407 KD Руска Федерација ц; в

23. Сједињене 
Америчке Државе

13 5; 3; 1; 11; 2 3.433.501,05 468.131,19 Опрема; Детонатори; 
Прибор; Муниција; 
Резервни делови; Карабини; 
Пиштољи; Револвери; Пушке 

3 GN; 
113126421 KD

Сједињене Америчке 
Државе

ц; в

24. Словачка 3 18; 3 5.440.805,78 0 Опрема; Муниција 2 GN; 1 KD Словачка в
25. Словенија 6 USL; 11; 3; 1; 

16; 18
910.061,85 237.609,93 Обука; Опрема; Муниција; 

Карабини; Материјал
180 GN; 16013 
KD

Шведска; Финска; 
Словенија; Канада

в; ц

26. Турска 1 18 968.586,86 968.586,86 Опрема 2 KD Турска в
27. Уједињено 
Краљевство

2 10; 1 69.959,84 66.370,91 Опрема; Карабини 78 KD Уједињено 
Краљевство

в; ц

28. Украјина 1 11 23.935,00 0 Резервни делови 179 KD Украјина в
29. Финска 1 3 20.189,89 20.189,89 Муниција 10000 KD Финска в
30. Француска 3 11; 7 1.126.304,74 1.116.407,74 Прибор; Хемикалије; 

Опрема
104 GN; 4551 
KD

Француска в

31. Хрватска 3 8; 1; 3 42.011,31 197,94 Ракетно гориво; Пушке; 
Муниција

4 GN; 21861 KD Босна и Херцеговина; 
Србија; Шведска

в; ц

32. Црна Гора 8 10; 1; 3 1.318.101,63 756.205,55 Опрема; Пушкe; Муниција; 
Митраљез; Пиштољи

12 GN; 210515 
KD

Црна Гора; СФРЈ; 
Србија; Кина

в; ц

33. Чешка 10 3; 1; 10; 18 4.442.012,07 701.466,89 Муниција; Карабини; 
Резервни делови; Пиштољи; 
Опрема; Пушке

60584 KD; 
300000 KG

Чешка ц; в

34. Шпанија 1 USL 27.447,69 27.447,69 Услуга 0 Шпанија в
УКУПНО 151 43.173.462,30 8.477.918,96
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Одељак 8 Извоз робе двоструке намене (реализација)

ДЕСТИНАЦИЈА
БРОЈ 

ИЗДАТИХ 
ДОЗВОЛА

БРОЈ ИЗ НКЛ 
(РДН)

ВРЕДНОСТ 
[USD]

ВРЕДНОСТ  
реализације 

[USD]
ОПИС РОБЕ КОЛИЧИНА (у 

јединици мере)
ЗЕМЉА КРАЈЊЕГ 

КОРИСНИКА

ТИП 
КРАЈЊЕГ 

КОРИСНИКА
1. Босна и 
Херцеговина

5 1A005; 1C239 138.406,31 70.964,82 Заштитна опрема; Експлозив 30 KD; 13054 
KG

Босна и Херцеговина в; ц

2. Бугарска 1 1C239 79.176,04 36.948,82 Експлозив 10000 KG Бугарска ц
3. Мађарска 1 1A005 574.026,28 0,00 Заштитна опрема 1000 KD Мађарска ц
4. Маршалска 
Острва

1 2B001 3.389.790,11 3.389.790,11 Опрема 14 KD Азербејџан в

5. Црна Гора 1 1C350 349,93 349,93 Хемикалије 500 GR; 2 LT; 
250 ML

Црна Гора

УКУПНО 9 4.181.748,66 3.498.053,68

Одељак 9 Увоз робе двоструке намене (реализација)

ДЕСТИНАЦИЈА
БРОЈ 

ИЗДАТИХ 
ДОЗВОЛА

БРОЈ ИЗ НКЛ 
(РДН)

ВРЕДНОСТ 
[USD]

ВРЕДНОСТ 
реализације 

[USD]
ОПИС РОБЕ КОЛИЧИНА (у 

јединици мере) ЗЕМЉА ПОРЕКЛА
ТИП 

КРАЈЊЕГ 
КОРИСНИКА

1. Аустралија 1 USL; 2B230 51.336,42 44.118,21 Обука; Опрема 7 KD Аустрија в
2. Аустрија 5 1C350; 1C010 248.897,67 235.147,57 Амонијум бифлуорид; 

Хемикалије; Материјал
64000 KG; 
27190 M2

Немачка; Сједињене 
Америчке Државе; 
Аустрија

ц

3. Белгија 4 1C350; 72.778,61 62.010,67 Хемикалије 75600 KG Белгија ц
4. Босна и 
Херцеговина

12 1A007; 3A232 2.575.200,64 663.904,27 Детонатори; Успоривачи 3394000 KD Босна и Херцеговина ц; в

5. Бугарска 1 2B001 15.134.359,34 0,00 Опрема 2 KD Немачка ц
6. Мађарска 1 1C239 10.398,45 10.398,45 Експлозив 3940 KG Чешка
7. Немачка 20 1A004; 1C230; 

1C229a; 
1C450; 0C003; 
1C350; 2B201; 
1C351

252.735,81 126.574,38 Хемикалије; Детектор 
експлозива и наркотика; 
Бизмутне игле; Al шипке; 
Опрема; Цијанид; Ацетон; 
Хлороформ; Афлатоксин; Т2 
Токсин; Орхатоксин

8 GN; 761 GR; 2 
KD; 44331 KG; 
5 LT; 25 MG; 
1058 ML

Немачка; Канада; 
Сједињене Америчке 
Државе; Швајцарска; 
Аустрија

ц; в

8. Пољска 1 1C202 57.469,91 57.469,91 Материјал 233 KG Сједињене Америчке 
Државе

ц

9. Руска Федерација 2 1C450; 1C350 495.529,83 495.529,83 Хемикалије 203000 KG Руска Федерација ц
10. Сингапур 3 USL; 3A002; 

6A002
1.605.261,89 693.736,89 Услуга; Обука; Опрема; 

Фибероптика; Материјал
2 ; 13202 KD Немачка; Кина в; ц

11. Сједињене 
Америчке Државе

51 0C003; 1C107; 
1C234; 1C004; 
1C350; 1C229; 
1A225; 1C111; 
1C235; 1C351; 
1C450; 1C107

35.117,56 20.505,65 Цијанид; Хемикалије; 
Графитни прах; Графитне 
цевчице; Ацетон; Волфрам 
прах; Хлороформ; 
Материјал; Афлатоксин

7149 GR; 18 
KD; 313 KG; 
18 LT; 535 MG; 
8 ML

Сједињене Америчке 
Државе; Чешка; 
Швајцарска; 
Кина; Уједињено 
Краљевство; 
Немачка; Израел

в; ц

12. Словенија 5 2B001; 1C002; 
1C350

1.653.826,38 1.661.394,63 Опрема; Al шипке; 
Хемикалије

14 KD; 112833 
KG

Тајван; Словенија; 
Швајцарска

в; ц

13. Уједињено 
Краљевство

1 1A004 47.567,00 0,00 Резервни делови; Опрема 10 KD Уједињено 
Краљевство

14. Финска 1 6A102 12.310,55 0,00 Опрема 3 KD Финска в
15. Француска 1 6A003 206.385,54 206.385,54 Опрема 2 KD Француска в
16. Холандија 3 1C350; 6A002 85.464,59 85.464,59 Хемикалије; Опрема 500 GR; 10 KD; 

27 LT
Шпанија; Јапан; 
Холандија

ц; д

17. Хрватска 3 1C002 73.105,88 33.398,17 Al шипке 14500 KG Хрватска в
18. Чешка 3 1C350 323.291,60 127.007,34 Хемикалије 39600 KG; 42 

TN
Чешка; Пољска ц

19. Швајцарска 3 7B103; 1C239 141.616,90 141.616,90 Опрема; Експлозив 2 KD; 15680 KG Сједињене Америчке 
Државе; Швајцарска

ц

20. Шведска 4 2B206; 2B001; 
6A003; 1C002

812.545,07 812.545,07 Опрема; Al шипке 3 KD; 1373 KG Јапан; Шведска; 
Словачка

ц; в

УКУПНО 125 23.895.199,65 5.477.208,07

Одељак 10 Одбијени захтеви за извоз наоружања и војне опреме

ДЕСТИНАЦИЈА
БРОЈ 

ОДБИЈЕНИХ 
ЗАХТЕВА

БРОЈ ИЗ НКЛ 
(НВО)

ВРЕДНОСТ 
[USD] ОПИС РОБЕ КОЛИЧИНА (у 

јединици мере)
ЗЕМЉА КРАЈЊЕГ 

КОРИСНИКА

ТИП 
КРАЈЊЕГ 

КОРИСНИКА
1. 
УКУПНО

Одељак 11 Одбијени захтеви за увоз наоружања и војне опреме

ДЕСТИНАЦИЈА
БРОЈ 

ОДБИЈЕНИХ 
ЗАХТЕВА

БРОЈ ИЗ НКЛ 
(НВО)

ВРЕДНОСТ 
[USD] ОПИС РОБЕ КОЛИЧИНА (у 

јединици мере)
ЗЕМЉА КРАЈЊЕГ 

КОРИСНИКА

ТИП 
КРАЈЊЕГ 

КОРИСНИКА
1. 
УКУПНО
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Одељак 12 Одбијени захтеви за извоз робе двоструке намене

ДЕСТИНАЦИЈА
БРОЈ 

ОДБИЈЕНИХ 
ЗАХТЕВА

БРОЈ ИЗ НКЛ 
(НВО)

ВРЕДНОСТ 
[USD] ОПИС РОБЕ КОЛИЧИНА (у 

јединици мере)
ЗЕМЉА КРАЈЊЕГ 

КОРИСНИКА

ТИП 
КРАЈЊЕГ 

КОРИСНИКА
1. 
УКУПНО

Одељак 13 Одбијени захтеви за увоз робе двоструке намене

ДЕСТИНАЦИЈА
БРОЈ 

ОДБИЈЕНИХ 
ЗАХТЕВА

БРОЈ ИЗ НКЛ 
(НВО)

ВРЕДНОСТ 
[USD] ОПИС РОБЕ КОЛИЧИНА (у 

јединици мере)
ЗЕМЉА КРАЈЊЕГ 

КОРИСНИКА

ТИП 
КРАЈЊЕГ 

КОРИСНИКА
1. 
УКУПНО

А Г Е Н Ц И Ј Е
2264

На осно ву чла на 46. став 1. тач ка 6) под тач ка (1), чла на 74. 
став 2. и чла на 37. став 1. За ко на о енер ге ти ци („Слу жбе ни гла-
сник РС”, бр. 57/11, 80/11  – ис правка, 93/12 и 124/12), 

Са вет Аген ци је за енер ге ти ку Ре пу бли ке Ср би је, на 269. сед-
ни ци од 18. ју ла 2014. го ди не, до нео је 

ОД  Л У  КУ

о да ва њу са гла сно сти на Пра ви ла о ра ду пре но сног  
си сте ма елек трич не енер ги је

I
Да је се са гла сност на Пра ви ла о ра ду пре но сног си сте ма 

елек трич не енер ги је ко ја је до нео Над зор ни од бор Јав ног пред у зе-
ћа „Елек тро мре жа Ср би је”, Бе о град под бро јем I-03-01/7294/4 на 
X ре дов ној сед ни ци одр жа ној 19. ју на 2014. го ди не.

II
Ову од лу ку об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 

Ср би је”.
Број 444/2014-Д-I/10

У Бе о гра ду, 18. ју ла 2014. го ди не
Са вет Аген ци је за енер ге ти ку Ре пу бли ке Ср би је

Пред сед ник,
Љу бо Ма ћић, с.р.

2265
На осно ву чла на 46. став 1. тач ка 1) под тач ка (6) и  став 2. 

тач ка 3) истог чла на, чла на 67. став 2, а у ве зи са чла ном 37. став 
1. За ко на о енер ге ти ци („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 57/11, 80/11  – 
ис прав ка, 93/12 и 124/12),

Са вет Аген ци је за енер ге ти ку Ре пу бли ке Ср би је, на 269. сед-
ни ци од 18. ју ла 2014. го ди не, до нео је

ОД  Л У  КУ

о из ме на ма и до пу на ма Ме то до ло ги је за од ре ђи ва ње  
це не при сту па си сте му за ди стри бу ци ју при род ног га са

1. У Ме то до ло ги ји за од ре ђи ва ње це не при сту па си сте му 
за ди стри бу ци ју при род ног га са („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
123/12), у по гла вљу IV. ОД РЕ ЂИ ВА ЊЕ МАК СИ МАЛ НО ОДО-
БРЕ НОГ ПРИ ХО ДА, оде љак IV.2. Об ра чун мак си мал но одо бре ног 
при хо да, у под о дељ ку IV.2.5, Оста ли при хо ди, ре чи: „при хо ди од 
про да је”, за ме њу ју се ре чи ма: „до би ци од про да је”.

2. У По гла вљу VI. ТА РИФ НИ ЕЛЕ МЕН ТИ, у увод ном  де лу, 
по сле ста ва 2. до да је се но ви став 3. ко ји гла си:

„Та риф ни еле мен ти се ис ка зу ју као це ло број не вред но сти.”

До са да шњи ст. 3. до 13. по ста ју ст. 4. до 14.
Оде љак VI.1. Та риф ни еле ме нат „ка па ци тет”, ме ња се и гла си:

„VI.1. Тaрифни еле мент „ка па ци тет”

Та риф ни еле мент „ка па ци тет” за гру пу ме ста ис по ру ке „Ма-
ла по тро шња” се из ра чу на ва та ко што се нај ве ћи ко лич ник зби-
ра укуп них ме сеч них ко ли чи на ис по ру че них за ме ста ис по ру ке у 
гру пи „Ма ла по тро шња” у прет ход ној ка лен дар ској го ди ни и пла-
ни ра них ме сеч них ко ли чи на за но ва ме ста ис по ру ке ко ја ће би ти 
ак ти ви ра на у ре гу ла тор ном пе ри о ду, узи ма ју ћи у об зир зах те ве за 
об у ста ву и ис кљу че ње ис по ру ке на зах тев ко ри сни ка (у да љем тек-
сту: пре кид ис по ру ке) у ре гу ла тор ном пе ри о ду и бро ја да на у том 
ме се цу, по мно жи са ко е фи ци јен том Км1=1,35.

Та риф ни еле мент „ка па ци тет” за гру пу ме ста ис по ру ке „Не-
рав но мер на по тро шња К1”, „Рав но мер на по тро шња К1”, „Ван вр-
шна по тро шња К1”, „Не рав но мер на по тро шња К2”, „Рав но мер на 
по тро шња К2” и „Ван вр шна по тро шња К2”, из ра чу на ва се као 
арит ме тич ка сре ди на ме сеч них ка па ци те та гру пе у ре гу ла тор ном 
пе ри о ду. Ме сеч ни ка па ци тет гру пе је збир мак си мал них днев них 
по тро шњи свих по сто је ћих ме ста ис по ру ке, узи ма ју ћи у об зир 
зах те ве за пре кид ис по ру ке и ме ста ис по ру ке ко ја ће би ти ак ти ви-
ра на у тој гру пи у том ме се цу.

Мак си мал на днев на по тро шња ме ста ис по ру ке на ко ји ма су 
мер ни уре ђа ји у окви ру објек та мер но ре гу ла ци о не ста ни це опе ра-
то ра тран спорт ног си сте ма, не ура чу на ва ју се у та риф ни еле мент 
„ка па ци тет”.”

3. У по гла вљу VI II. РАС ПО ДЕ ЛА МАК СИ МАЛ НО ОДО-
БРЕ НОГ ПРИ ХО ДА, оде љак VI II. 2.  Рас по де ла мак си мал но одо-
бре ног при хо да на де ло ве си сте ма, ме ња се и гла си:

„Мак си мал но одо бре ни при ход опе ра то ра си сте ма рас по ре-
ђу је се на део си сте ма за ди стри бу ци ју при род ног га са рад ног при-
ти ска p<6 bar и на део си сте ма за ди стри бу ци ју при род ног га са 
рад ног при ти ска 6≤p≤16 bar сра змер но не то вред но сти де ло ва си-
сте ма за ди стри бу ци ју при род ног га са.

Мак си мал но одо бре ни при ход опе ра то ра си сте ма рас по ре ђен 
на де ло ве си сте ма, рас по де љу је се на та риф не еле мен те „енер-
гент” и „ка па ци тет” у од но си ма утвр ђе ним одељ ком VI II.1. ове ме-
то до ло ги је.”

4. У по гла вљу IX. НА ЧИН ИЗ РА ЧУ НА ВА ЊА ТА РИ ФА, у 
одељ ку IX.1. Утвр ђи ва ње при хо да на осно ву ко јих се из ра чу на ва ју 
та ри фе за сва ку гру пу ме ста ис по ру ке,  у ста ву 4. тач ка 3) ме ња се 
и гла си:

„3) Кe3=0,70  – за ме ста ис по ру ке „Ван вр шна по тро шња К1” и 
„Ван вр шна по тро шња К2”.”

5. По гла вље  X. НА ЧИН ОБ РА ЧУ НА УСЛУ ГЕ ДИ СТРИ БУ-
ЦИ ЈЕ ПРИ РОД НОГ ГА СА ме ња се и гла си:

„Х. НА ЧИН ОБ РА ЧУ НА УСЛУ ГЕ ДИ СТРИ БУ ЦИ ЈЕ  
ПРИ РОД НОГ ГА СА

Услу га ди стри бу ци је при род ног га са се об ра чу на ва на осно ву 
та ри фа за об ра чун ски пе ри од. 
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Ако се у то ку об ра чун ског пе ри о да про ме не та ри фе, услу га 
ди стри бу ци је при род ног га са се об ра чу на ва при ме ном но вих и до 
та да ва же ћих та ри фа, сра змер но бро ју да на њи хо вог ва же ња у об-
ра чун ском пе ри о ду за ка па ци тет, а пре ма ствар но ис по ру че ним ко-
ли чи на ма за енер гент.

За јед но местo ис по ру ке, та ри фа „ка па ци тет” се при ме њу је 
на  мак си мал ну днев ну по тро шњу при род ног га са тог ме ста ис по-
ру ке утвр ђе ну на на чин од ре ђен овом ме то до ло ги јом. 

Из нос ко ји је об ра чу нат за јед но местo ис по ру ке, мно же њем 
та ри фе за ка па ци тет и мак си мал не днев не по тро шње при род ног 
га са, а ко ји је утвр ђен на го ди шњем ни воу, рас по ре ђу је се пре ма 
бро ју об ра чун ских пе ри о да. 

За но во местo ис по ру ке, из нос об ра чу нат за ка па ци тет утвр-
ђу је се та ко што се из нос об ра чу нат на на чин опи сан у ста ву 4. 
овог по гла вља по де ли са укуп ним бро јем об ра чун ских пе ри о да у 
ка лен дар ској го ди ни и по мно жи пре о ста лим бро јем об ра чун ских 
пе ри о да до кра ја те го ди не. 

За јед но местo ис по ру ке, та ри фа „енер гент” се при ме њу је 
на ис по ру че ну ко ли чи ну при род ног га са утвр ђе ну ме ре њем за то 
местo ис по ру ке у об ра чун ском пе ри о ду.

Ко ри сни ку си сте ма ко ме је, у скла ду са за ко ном и про пи сом 
о усло ви ма ис по ру ке и снаб де ва ња при род ним га сом, об у ста вље на 
ис по ру ка при род ног га са, услу га ди стри бу ци је при род ног га са се 
об ра чу на ва пре ма та ри фи „ка па ци тет” за све вре ме тра ја ња об у-
ста ве, осим у слу ча ју ка да је на ње гов зах тев об у ста вље на ис по ру-
ка ко ја тра је нај кра ће јед ну, а нај ду же две го ди не.

На чин ме ре ња, об ра чун ски пе ри од, као и на чин об ра чу на 
услу ге ди стри бу ци је при род ног га са, уре ђу ју опе ра тор си сте ма и 
ко ри сни ци си сте ма за од го ва ра ју ћа ме ста ис по ру ке, у скла ду са за-
ко ном, про пи сом о усло ви ма ис по ру ке при род ног га са, пра ви ли ма 
о ра ду си сте ма за ди стри бу ци ју при род ног га са, из да тим одо бре-
њем за при кљу че ње на си стем за ди стри бу ци ју при род ног га са и 
овом ме то до ло ги јом.

Услу га ди стри бу ци је при род ног га са се не об ра чу на ва за ме-
сто ис по ру ке на ко ји ма су мер ни уре ђа ји у окви ру објек та мер но-
ре гу ла ци о не ста ни це опе ра то ра тран спорт ног си сте ма.”

6. У По гла вљу XI. НА ЧИН, ПО СТУ ПАК И РО КО ВИ ДО-
СТА ВЉА ЊА ПО ДА ТА КА И ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈЕ И ПРО МЕ НА 
ЦЕ НЕ ПРИ СТУ ПА СИ СТЕ МУ ЗА ДИ СТРИ БУ ЦИ ЈУ ПРИ РОД-
НОГ ГА СА, одељ ци XI.1, XI. 2. и XI.3. ме ња ју се и гла се:

„XI.1. До ку мен та ци ја и ро ко ви за до ста вља ње

Опе ра тор си сте ма Аген ци ји до ста вља:
1) по дат ке и до ку мен та ци ју у скла ду са про пи сом ко јим се 

утвр ђу је на чин, по сту пак и ро ко ви во ђе ња књи го вод стве них еви-
ден ци ја, спро во ђе ње раз два ја ња ра чу на по де лат но сти ма и до ста ва 
по да та ка и до ку мен та ци је за по тре бе ре гу ла ци је;

2) план раз во ја ди стри бу тив ног си сте ма (нај ка сни је до 1. 
апри ла те ку ће го ди не);

3) по пу ње не та бе ле ин фо пра ви ла за из ра чу на ва ње це не при-
сту па си сте му за ди стри бу ци ју при род ног га са ко је се об ја вљу ју 
на сај ту Аген ци је (www.aers.rs) (уз зах тев за да ва ње са гла сно сти 
на од лу ку о це ни при сту па си сте му за ди стри бу ци ју при род ног га-
са и на зах тев Аген ци је);

4) по пу ње не та бе ле ин фо пра ви ла за ре дов но из ве шта ва ње 
ко је се об ја вљу ју на сај ту Аген ци је у скла ду са ди на ми ком де фи-
ни са ном у та бе ла ма и

5) дру ге по дат ке и до ку мен та ци ју на зах тев Аген ци је, у скла-
ду са За ко ном.

XI.2. На чин до ста вља ња

По дат ке и до ку мен та ци ју из одељ ка XI.1. ове ме то до ло ги је 
опе ра тор си сте ма до ста вља у пи сме ној фор ми, пот пи са не од стра-
не овла шће ног ли ца, а по пу ње не та бе ле ин фо пра ви ла и у елек-
трон ској фор ми на е-mail адре су Аген ци је. 

XI.3. Из ме на це не при сту па си сте му за ди стри бу ци ју  
при род ног га са

Ако на осно ву до ста вље них по да та ка и до ку мен та ци је из 
одељ ка XI.1. ове ме то до ло ги је, Аген ци ја у оба вља њу по сло ва из 
сво је над ле жно сти утвр ђе не За ко ном, утвр ди да опе ра тор си сте ма 

при ме ном ре гу ли са них це на оства ру је при хо де ко ји су ве ћи од 
оправ да ног при хо да ко ји се до би ја при ме ном ове ме то до ло ги је, на 
зах тев Аген ци је опе ра тор си сте ма под но си но ви зах тев за да ва ње 
са гла сно сти на од лу ку о це ни при сту па си сте му за ди стри бу ци ју 
при род ног га са са од лу ком о це ни, у ро ку од 30 да на од да на при-
је ма тог зах те ва. 

Ако ис по ру че не го ди шње ко ли чи не при род ног га са од сту па ју 
за ви ше од 10% од ко ли чи на при род ног га са ко је су као та риф ни 
еле мен ти при ме ње ни у из ра чу на ва њу по сто је ћих и при ме ње них 
це на при сту па си сте му за ди стри бу ци ју при род ног га са опе ра то ра 
си сте ма, опе ра тор си сте ма под но си Аген ци ји но ви зах тев за да ва-
ње са гла сно сти на од лу ку оце ни при сту па си сте му за ди стри бу-
ци ју при род ног га са са од лу ком о це ни, ко ја ће се обра зо ва ти на 
осно ву по след њег одо бре ног и при ме ње ног мак си мал но одо бре-
ног при хо да тог опе ра то ра си сте ма ко ји се ко ри гу је по осно ву тро-
шко ва за на бав ку гу би та ка и об ра чу на тог ко рек ци о ног еле мен та.

У пе ри о ду од нај ду же три го ди не од по чет ка при ме не це не 
при сту па си сте му за ди стри бу ци ју при род ног га са обра зо ва не на 
осно ву мак си мал но одо бре ног при хо да опе ра то ра си сте ма у скла-
ду са од ред ба ма ове ме то до ло ги је, но ва це на при сту па се мо же 
обра зо ва ти на осно ву по след њег одо бре ног и при ме ње ног мак си-
мал но одо бре ног при хо да ко ри го ва ног по осно ву тро шко ва за на-
бав ку гу би та ка и об ра чу на тог ко рек ци о ног еле мен та.”

7. У по гла вљу  XII. ПРИ МЕ НА МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈЕ, на по чет-
ку до да ју се но ви ст. 1. и 2.  ко ји гла се:

„Опе ра тор си сте ма под но си зах тев за да ва ње са гла сно сти на 
од лу ку о це ни при сту па си сте му за ди стри бу ци ју при род ног га са 
са од лу ком о це ни, у скла ду са од ред ба ма ове ме то до ло ги је нај ка-
сни је до 1. но вем бра 2014. го ди не.

Основ за пр во обра зо ва ње це на при сту па си сте му за ди стри-
бу ци ју при род ног га са у скла ду са од ред ба ма ове ме то до ло ги је је 
мак си мал но одо брен при ход опе ра то ра си сте ма ко ји се из ра чу на ва 
као збир мак си мал но одо бре ног при хо да за ди стри бу ци ју при род-
ног га са  ко ји је по сто јао и био при ме њен на дан сту па ња на сна гу 
ове ме то до ло ги је и мак си мал но одо бре ног при хо да за упра вља ње 
ди стри бу тив ним си сте мом ко ји је по сто јао и био при ме њен на дан 
сту па ња на сна гу ове ме то до ло ги је, ко ри го ван по осно ву тро шко ва 
за на бав ку гу би та ка  и об ра чу на тог  ко рек ци о ног еле мен та.”

До са да шњи ст. 1. до 9. по ста ју ст. 3. до 11.
8. Ову од лу ку об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 

Ср би је”.

Број 444 /2014-Д-I/12
У Бе о гра ду, 18. ју ла 2014. го ди не 

Са вет Аген ци је за енер ге ти ку Ре пу бли ке Ср би је
Пред сед ник,

Љу бо Ма ћић, с.р.

2266
На осно ву чла на 46. став 1. тач ка 1) под тач ка (2) и став 2. 

тач ка 3) истог чла на, чла на 67. став 2, a у ве зи са чла ном 37. став 
1. За ко на о енер ге ти ци („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 57/11, 80/11  – 
ис прав ка, 93/12 и 124/12), 

Са вет Аген ци је за енер ге ти ку Ре пу бли ке Ср би је, на 269. сед-
ни ци од 18. ју ла 2014. го ди не, до нео је

М Е  ТО Д О Л О  Г И  Ј У

за од ре ђи ва ње це не при род ног га са за јав но снаб де ва ње

I. ПРЕД МЕТ МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈЕ

Овом ме то до ло ги јом се од ре ђу ју усло ви и на чин утвр ђи ва-
ња мак си мал не ви си не при хо да енер гет ског су бје ка та ко ји оба вља 
де лат ност јав ног снаб де ва ња при род ним га сом (у да љем тек сту: 
јав ни снаб де вач), кри те ри ју ми и пра ви ла за рас по де лу тог при-
хо да, еле мен ти за об ра чун (у да љем тек сту: та риф ни еле мен ти) 
и на чин об ра чу на при род ног га са за јав но снаб де ва ње, та ри фе за 
об ра чун це не при род ног га са за јав но снаб де ва ње и на чин њи хо-
вог из ра чу на ва ња, као и на чин, по сту пак и ро ко ви за до ста вља ње 
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до ку мен та ци је и вр ста до ку мен та ци је ко ју јав ни снаб де вач до ста-
вља Аген ци ји за енер ге ти ку Ре пу бли ке Ср би је (у да љем тек сту: 
Аген ци ја). 

II. МЕ ТО ДО ЛО ШКИ ПРИ СТУП 

Ме то до ло ги ја се ба зи ра на ме ха ни зму кон тро ле це не при род-
ног га са за јав но снаб де ва ње при ме ном ме то де ре гу ла ци је „тро-
шко ви плус”, ко јом се јав ном снаб де ва чу од ре ђу је мак си мал на ви-
си на при хо да за ре гу ла тор ни пе ри од, од но сно це на при род ног га са 
за јав но снаб де ва ње ко јом се обез бе ђу је:

1) по кри ва ње оправ да них тро шко ва по сло ва ња;
2) под сти ца ње еко ном ске и енер гет ске ефи ка сно сти;
3) не ди скри ми на ци ја, од но сно јед нак по ло жај за куп це и
4) спре ча ва ње ме ђу соб ног суб вен ци о ни са ња из ме ђу по је ди-

них де лат но сти ко је оба вља јав ни снаб де вач и из ме ђу по је ди них 
ка те го ри ја и гру па ку па ца.

III. ПОЈ МО ВИ И ДЕ ФИ НИ ЦИ ЈЕ 

Пој мо ви упо тре бље ни у овоj ме то до ло ги ји има ју сле де ће 
зна че ње:

1) Ин фо-пра ви ла  – скуп енер гет ских и еко ном ских по да та ка 
си сте ма ти зо ва них у та бе ла ма ко ји се до ста вља ју Аген ци ји у ци љу 
ње ног ре дов ног из ве шта ва ња и при ли ком под но ше ња од лу ке о це-
ни при род ног га са за јав но снаб де ва ње на са гла сност;

2) m3  – ко ли чи на при род ног га са ко ја при при ти ску од 101325 
Pa (1,01325 bar), тем пе ра ту ри од 288,15 К (15 ºC) и до њој то плот-
ној вред но сти од 33.338,35 kЈ за у зи ма за пре ми ну од јед ног куб ног 
ме тра; 

3) Мак си мал но одо бре ни при ход  – мак си ма лан из нос при хо-
да јав ног снаб де ва ча ко јим се у ре гу ла тор ном пе ри о ду на док на ђу-
ју сви оправ да ни тро шко ви ко ји на ста ју оба вља њем де лат но сти 
јав ног снаб де ва ња при род ним га сом;

4) Ре гу ла тор ни пе ри од  – вре мен ски пе ри од у тра ја њу од јед не 
ка лен дар ске го ди не  – у да љем тек сту у фор му ла ма и об ја шње њи ма 
фор му ла озна чен са т, и

5) Та риф ни еле мен ти  – об ра чун ске ве ли чи не на ко је се рас-
по ре ђу је мак си мал но одо бре ни при ход јав ног снаб де ва ча ко ји је 
од ре ђен за ре гу ла тор ни пе ри од у скла ду са овом ме то до ло ги јом.

Оста ли пој мо ви упо тре бље ни у овој ме то до ло ги ји има ју исто 
зна че ње као у За ко ну о енер ге ти ци („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
57/11, 80/11  – ис прав ка, 93/12 и 124/12).

При из ра чу на ва њу пре ма фор му ла ма у овој ме то до ло ги ји, све 
вред но сти ко је се из ра жа ва ју у про цен ти ма се де ле са 100.

IV. ОД РЕ ЂИ ВА ЊЕ МАК СИ МАЛ НО ОДО БРЕ НОГ ПРИ ХО ДА 

Мак си мал но одо бре ни при ход јав ног снаб де ва ча се об ра чу-
на ва на осно ву оправ да них тро шко ва по сло ва ња у оба вља њу де-
лат но сти јав ног снаб де ва ња при род ним га сом.

Оправ да ност тро шко ва се оце њу је пре ма при ро ди кон крет-
ног тро шка са гле да ва њем ње го ве свр сис ход но сти, про ве ром ко-
ли чи на и це не ко јом је иза зван кон кре тан тро шак, упо ред ном 
ана ли зом тро шко ва јав ног снаб де ва ча за сно ва ном на по да ци ма о 
тро шко ви ма у прет ход ном пе ри о ду и тро шко ви ма дру гих јав них 
снаб де ва ча у зе мљи и окру же њу (benchmar king).

IV.1. За јед нич ки опе ра тив ни тро шко ви, сред ства, тро шко ви 
амор ти за ци је и оста ли при хо ди 

За јед нич ким опе ра тив ним тро шко ви ма се сма тра ју опе ра тив-
ни тро шко ви на ста ли ра ди омо гу ћа ва ња функ ци о ни са ња јав ног 
снаб де ва ча ко ји по ред де лат но сти јав ног снаб де ва ња при род ним 
га сом оба вља дру гу енер гет ску де лат ност чи ја је це на ре гу ли са на 
или ко ји по ред тих енер гет ских де лат но сти оба вља и дру ге енер-
гет ске, од но сно дру ге де лат но сти ко је се не сма тра ју енер гет ским 
де лат но сти ма, а ко ји се не мо гу ди рект но ало ци ра ти на по је ди не 
де лат но сти. 

За јед нич ким сред стви ма се сма тра ју сред ства (не ма те ри јал-
на ула га ња осим go od will-а, не крет ни не, по стро је ња и опре ма) 
ко ја су нео п ход на за функ ци о ни са ње јав ног снаб де ва ча, ко ји по-
ред де лат но сти јав ног снаб де ва ња при род ним га сом оба вља дру гу 
енер гет ску де лат ност чи ја је це на ре гу ли са на или ко ји по ред тих 

енер гет ских де лат но сти оба вља и дру ге енер гет ске, од но сно дру ге 
де лат но сти ко је се не сма тра ју енер гет ским де лат но сти ма, а ко ја 
се не мо гу ди рект но ало ци ра ти на по је ди не де лат но сти.

За јед нич ким тро шко ви ма амор ти за ци је се сма тра ју тро шко-
ви амор ти за ци је за јед нич ких сред ста ва на ста ли ра ди омо гу ћа ва ња 
функ ци о ни са ња јав ног снаб де ва ча, ко ји по ред де лат но сти јав ног 
снаб де ва ња при род ним га сом оба вља дру гу енер гет ску де лат ност 
чи ја је це на ре гу ли са на или ко ји по ред тих енер гет ских де лат но-
сти оба вља и дру ге енер гет ске, од но сно дру ге де лат но сти ко је се 
не сма тра ју енер гет ским де лат но сти ма, а ко ји се не мо гу ди рект но 
ало ци ра ти на по је ди не де лат но сти.

За јед нич ким оста лим при хо ди ма се сма тра ју оста ли при хо-
ди оства ре ни ан га жо ва њем за јед нич ких ре сур са јав ног снаб де ва ча 
ко ји се не мо гу ди рект но ало ци ра ти на по је ди не де лат но сти. 

За јед нич ки опе ра тив ни тро шко ви, сред ства, тро шко ви амор-
ти за ци је и оста ли при хо ди се рас по ре ђу ју на де лат ност јав ног 
снаб де ва ња при род ним га сом за ко ју се утвр ђу је мак си мал но одо-
бре ни при ход и на дру ге енер гет ске, од но сно дру ге де лат но сти ко-
је се не сма тра ју енер гет ским де лат но сти ма, на осно ву тран спа-
рент них пра ви ла (кљу че ва) утвр ђе них у скла ду са оп штим ак том 
о ра чу но вод ству и ра чу но вод стве ним по ли ти ка ма енер гет ског су-
бјек та и објек тив ним кри те ри ју ми ма.

IV.2. Об ра чун мак си мал но одо бре ног при хо да

Об ра чун мак си мал но одо бре ног при хо да јав ног снаб де ва ча 
по осно ву оба вља ња де лат но сти јав ног снаб де ва ња при род ним га-
сом вр ши се при ме ном сле де ће фор му ле:

МОПт = ОТт + Ат + НПГт + ТДт + ПДт  – ОПт + КЕт 
где су:
МОПт  – мак си мал но одо бре ни при ход по осно ву оба вља ња 

де лат но сти јав ног снаб де ва ња при род ним га сом у пе ри о ду т (у ди-
на ри ма);

ОТт  – опе ра тив ни тро шко ви у пе ри о ду т (у ди на ри ма);
Ат  – тро шко ви амор ти за ци је у пе ри о ду т (у ди на ри ма);
НПГт  – тро шко ви на бав ке при род ног га са укљу чу ју ћи и све за-

ви сне тро шко ве на бав ке при род ног га са у пе ри о ду т (у ди на ри ма);
ТДт  – тро шко ви ко ри шће ња ди стри бу тив ног си сте ма при род-

ног га са у пе ри о ду т (у ди на ри ма);
ПДт  – по слов на до бит јав ног снаб де ва ча у пе ри о ду т (у ди-

на ри ма);
ОПт  – оста ли при хо ди у пе ри о ду т (у ди на ри ма) и
КЕт  – ко рек ци о ни еле мент у пе ри о ду т (у ди на ри ма).

IV.2.1.Оперативнитрошкови

Опе ра тив ни тро шко ви пред ста вља ју оправ да не тро шко ве на-
ста ле по осно ву оба вља ња де лат но сти јав ног снаб де ва ња при род-
ним га сом и чи не их:

1) тро шко ви ма те ри ја ла; 
2) тро шко ви за ра да, на кна да за ра да и оста ли лич ни рас хо ди;
3) тро шко ви про из вод них услу га; 
4) не ма те ри јал ни тро шко ви и
5) део ре зер ви са ња за на кна де и дру ге бе не фи ци је за по сле-

них, а ко ји се ис пла ћу ју у ре гу ла тор ном пе ри о ду.

IV.2.2.Трошковиамортизације

Тро шко ви амор ти за ци је пред ста вља ју оправ да не тро шко ве 
амор ти за ци је сред ста ва ко ја су у функ ци ји оба вља ња де лат но сти 
јав ног снаб де ва ња при род ним га сом. 

Тро шко ви амор ти за ци је об у хва та ју тро шко ве амор ти за ци је 
по сто је ћих сред ста ва на по чет ку ре гу ла тор ног пе ри о да и тро шко-
ве амор ти за ци је сред ста ва ко ја ће би ти ак ти ви ра на у ре гу ла тор ном 
пе ри о ду.

Тро шко ви амор ти за ци је по сто је ћих и сред ста ва ко ја ће би ти 
ак ти ви ра на у ре гу ла тор ном пе ри о ду об ра чу на ва ју се про пор ци о-
нал ном ме то дом у про це ње ном ко ри сном ве ку тра ја ња сред ста ва.

Тро шко ви амор ти за ци је сред ста ва ко ја ће би ти ак ти ви ра на у 
ре гу ла тор ном пе ри о ду об ра чу на ва ју се на осно ви цу ко ју чи ни 50% 
вред но сти ак ти ви ра них не ма те ри јал них ула га ња, не крет ни на, по-
стро је ња и опре ме у при пре ми и аван са да тих за на бав ку истих. 
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Тро шко ви амор ти за ци је се ра чу на ју пре ма сле де ћој фор му ли:
Ат = АПСт + ААСт
где су:
Ат  – тро шко ви амор ти за ци је у пе ри о ду т (у ди на ри ма);
АПСт  – тро шко ви амор ти за ци је по сто је ћих сред ста ва у пе ри о-

ду т (у ди на ри ма) и
ААСт  – тро шко ви амор ти за ци је сред ста ва ко ја ће би ти ак ти-

ви ра на у пе ри о ду т (у ди на ри ма). 

IV.2.3.Трошковинабавкеприродноггаса

Тро шко ви на бав ке при род ног га са за јав но снаб де ва ње пред-
ста вља ју оправ да не тро шко ве ко је јав ни снаб де вач има по осно ву 
на бав ке при род ног га са за јав но снаб де ва ње.

Тро шко ви на бав ке при род ног га са об у хва та ју и све за ви сне 
тро шко ве на бав ке при род ног га са ис ка за не у скла ду са ме ђу на род-
ним ра чу но вод стве ним стан дар ди ма.

IV.2.4.Трошковикоришћењадистрибутивногсистемаприродног
гаса

Тро шко ви ко ри шће ња ди стри бу тив ног си сте ма при род ног 
га са (у да љем тек сту: ди стри бу тив ни си стем) об у хва та ју тро шко ве 
ко ри шће ња ди стри бу тив ног си сте ма на ко ји су при кљу че ни куп ци 
ко је снаб де ва јав ни снаб де вач, као и тро шко ве ко ри шће ња дру гог 
ди стри бу тив ног си сте ма, уко ли ко је ње го во ко ри шће ње нео п ход но 
за ис по ру ку при род ног га са куп ци ма ко је снаб де ва јав ни снаб де-
вач (у да љем тек сту: дру ги ди стри бу тив ни си стем).

IV.2.5.Пословнадобитјавногснабдевача

По слов на до бит јав ног снаб де ва ча, у сми слу ове ме то до ло ги-
је, об ра чу на ва се пре ма сле де ћој фор му ли:

ПДт = н * (ОТт + Ат + НПГт + ТДт + КЕт – ОПт) /(1-н)
где су:
ПДт  – по слов на до бит јав ног снаб де ва ча у пе ри о ду т (у ди на-

ри ма) и
н  – про це нат по слов не до би ти у пе ри о ду т (у %).
Про це нат по слов не до би ти јав ног снаб де ва ча мо же би ти нај-

ви ше 2%.

IV.2.6.Осталиприходи

Оста ли при хо ди су при хо ди оства ре ни ан га жо ва њем ре сур са 
на ме ње них оба вља њу де лат но сти јав ног снаб де ва ња при род ним 
га сом, као што су: до би ци од про да је сред ста ва, при хо ди по осно-
ву на кна ђе них ште та, при хо ди по осно ву на пла ће них тро шко ва 
суд ских спо ро ва и дру ги при хо ди.

IV.2.7.Корекциониелемент

Ко рек ци о ни еле мент је вред но сни из раз (нов ча ни из нос) ко-
јим се ума њу је или уве ћа ва мак си мал но одо бре ни при ход за ре-
гу ла тор ни пе ри од (т) за из нос од сту па ња оства ре ног при хо да по 
осно ву ре а ли зо ва них та риф них еле ме на та и ре гу ли са них це на на 
ко је је да та са гла сност за т-2 ре гу ла тор ни пе ри од од оправ да ног 
при хо да за т-2 ре гу ла тор ни пе ри од об ра чу на тог на на чин утвр ђен 
овом ме то до ло ги јом, а на осно ву оства ре них енер гет ских ве ли чи-
на и вред но сти оправ да них тро шко ва оства ре них у т-2 ре гу ла тор-
ном пе ри о ду, од но сно у прет ход ним ре гу ла тор ним пе ри о ди ма за 
ко је ко рек ци ја ни је из вр ше на. 

Ко рек ци о ни еле мент се об ра чу на ва пре ма сле де ћој фор му ли:
КЕт = (ОП ПРт-2 - ОПРт-2) * (1 + И т-2)
где су:
КЕт  – ко рек ци о ни еле мент у пе ри о ду т (у ди на ри ма);
ОП ПРт-2  – оправ да ни при ход по осно ву оба вља ња де лат но сти 

јав ног снаб де ва ња при род ним га сом у пе ри о ду т-2, об ра чу нат у 
скла ду са овом ме то до ло ги јом на осно ву оства ре них енер гет ских 
ве ли чи на и вред но сти оправ да них тро шко ва и оста лих при хо да (у 
ди на ри ма);

ОПРт-2  – оства ре ни при ход по осно ву ре а ли зо ва них та риф них 
еле ме на та и ре гу ли са них це на на ко је је да та са гла сност у пе ри о ду 
т-2 (у ди на ри ма) и

Ит-2  – ин декс по тро шач ких це на у Ре пу бли ци Ср би ји у пе ри-
о ду т-2, пре ма об ја вље ном по дат ку ор га на над ле жног за по сло ве 
ста ти сти ке (у %).

У слу ча ју из ст. 1. и 2. овог под о дељ ка, ко рек ци о ни еле мент 
се не при ме њу је при ли ком об ра чу на мак си мал но одо бре ног при-
хо да за пр ва два ре гу ла тор на пе ри о да.

Ако јав ни снаб де вач при ли ком под но ше ња од лу ке о це ни 
при род ног га са за јав но снаб де ва ње на са гла сност Аген ци ји, рас-
по ла же по да ци ма о оства ре ним енер гет ским ве ли чи на ма и фи-
нан сиј ским из ве шта ји ма за т-1 ре гу ла тор ни пе ри од, ко рек ци о ни 
еле мент се из ра чу на ва на осно ву по да та ка из т-1 ре гу ла тор ног 
пе ри о да, од но сно прет ход них ре гу ла тор них пе ри о да за ко је ко-
рек ци ја ни је из вр ше на. У овом слу ча ју се ко рек ци о ни еле мент не 
при ме њу је при ли ком об ра чу на мак си мал но одо бре ног при хо да за 
пр ви ре гу ла тор ни пе ри од.

У слу ча ју да се ре гу ли са не це не ни су при ме њи ва ле од по чет-
ка ре гу ла тор ног пе ри о да, ко рек ци о ни еле мент се об ра чу на ва са мо 
за део ре гу ла тор ног пе ри о да у ко ме су се ре гу ли са не це не при ме-
њи ва ле, под усло вом да јав ни снаб де вач рас по ла же фи нан сиј ским 
из ве шта ји ма за део ре гу ла тор ног пе ри о да у ко ме су се ре гу ли са не 
це не при ме њи ва ле. Ка да јав ни снаб де вач не рас по ла же фи нан сиј-
ским из ве шта ји ма за део ре гу ла тор ног пе ри о да у ко ме су се ре гу-
ли са не це не при ме њи ва ле, оства ре ни при ход се об ра чу на ва, у де-
лу ре гу ла тор ног пе ри о да у ко ме се ни су при ме њи ва ле ре гу ли са не 
це не, при ме ном ре гу ли са них це на.

Пр ви ре гу ла тор ни пе ри од у сми слу овог под о дељ ка је ка лен-
дар ска го ди на у ко јој су при ме ње не ре гу ли са не це не тог енер гет-
ског су бјек та за јав но снаб де ва ње, обра зо ва не у скла ду са за ко ном 
ко јим се уре ђу је област енер ге ти ке. 

V. КА ТЕ ГО РИ ЈЕ И ГРУ ПЕ КРАЈ ЊИХ КУ ПА ЦА

Крај њи куп ци (у да љем тек сту: куп ци) се раз вр ста ва ју у ка те-
го ри је и гру пе за сва ко ме сто ис по ру ке куп ца на ди стри бу тив ном 
си сте му (у да љем тек сту: ме сто ис по ру ке) пре ма:

1) рад ном при ти ску га со во да на ме сту ис по ру ке, мак си мал-
ном ка па ци те ту мер ног уре ђа ја утвр ђе ним ак том ко јим се одо бра-
ва при кљу че ње објек та на ди стри бу тив ни си стем и

2) го ди шњој рав но мер но сти по тро шње при род ног га са.
Го ди шња рав но мер ност по тро шње при род ног га са утвр ђу је 

се на осно ву по да та ка о по тро шњи при род ног га са на ме сту ис по-
ру ке и пред ста вља ко лич ник зби ра оства ре не по тро шње при род-
ног га са у ја ну а ру, фе бру а ру и де цем бру прет ход не ка лен дар ске 
го ди не и укуп не по тро шње при род ног га са оства ре не у тој го ди ни, 
на том ме сту ис по ру ке (у да љем тек сту: ко е фи ци јент рав но мер но-
сти КР).

По да ци о го ди шњој рав но мер но сти по тро шње за но во ме сто 
ис по ру ке, као и за ме сто ис по ру ке ко је то ком прет ход не ка лен дар-
ске го ди не ни је оства ри ло по тро шњу при род ног га са, утвр ђу ју се 
пре ма уго во ре ним ко ли чи на ма при род ног га са за ме сто ис по ру ке. 

По да ци о го ди шњој рав но мер но сти по тро шње за по сто је ће 
ме сто ис по ру ке ко је је ак ти ви ра но у то ку прет ход не ка лен дар ске 
го ди не и ко је ни је има ло по тро шњу при род ног га са у то ку 12 уза-
стоп них ме се ци, утвр ђу ју се пре ма уго во ре ним ко ли чи на ма при-
род ног га са за ме сто ис по ру ке.

V.1. Ка те го ри је ку па ца

Ка те го ри је ку па ца су:
1) куп ци са ме стом ис по ру ке на ди стри бу тив ном си сте му 

рад ног при ти ска p<6 bar (у да љем тек сту: „Ка те го ри ја 1”) и
2) куп ци са ме стом ис по ру ке на ди стри бу тив ном си сте му 

рад ног при ти ска 6≤p≤16bar (у да љем тек сту „Ка те го ри ја 2”)

V.2. Гру пе ку па ца

V.2.1.Групекупацауоквиру„Категорије1”

У окви ру „Ка те го ри је 1” утвр ђу ју се че ти ри гру пе ку па ца:
1) „Ма ла по тро шња”, у ко ју се раз вр ста ва ју ме ста ис по ру ке 

са мер ним уре ђа ји ма мак си мал ног ка па ци те та ма њег или јед на ког 
10 m³/час и то:

 – ме ста ис по ру ке фи зич ких ли ца којa при род ни гас ко ри сте 
за по тре бе гре ја ња ста но ва, од но сно стам бе них обје ка та, укљу-
чу ју ћи и гре ја ње по моћ них обје ка та, за гре ва ње во де и при пре му 
хра не, као и дру ге по тре бе у до ма ћин стви ма („Ма ла по тро шња  – 
до ма ћин ства”) и
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 – ме ста ис по ру ке прав них и фи зич ких ли ца, осим ме ста ис-

по ру ке за до ма ћин ства („Ма ла по тро шња  – оста ли”);
2) „Ван вр шна по тро шња К1”, у ко ју се раз вр ста ва ју ме ста ис-

по ру ке код ко јих је мер ни уре ђај мак си мал ног ка па ци те та ве ћег од 
10 m³/час, ко е фи ци јент рав но мер но сти Кр је ма њи или јед нак 0,20 
(Кр≤0,20), а ко лич ник мак си мал не днев не по тро шње у сва ком од 
на ве де на три ме се ца  – ја ну ар, фе бру ар и де цем бар и мак си мал не 
днев не по тро шње при род ног га са, оства ре них у го ди ни на осно ву 
ко је се раз вр ста ва ме сто ис по ру ке, је ма њи или јед нак 0,6 (≤0,6);

3) „Рав но мер на по тро шња К1” у ко ју се раз вр ста ва ју ме ста 
ис по ру ке код ко јих је мер ни уре ђај мак си мал ног ка па ци те та ве ћег 
од 10 m³/час и то:

 – ме ста ис по ру ке код ко јих је ко е фи ци јент рав но мер но сти Кр 
ма њи или јед нак 0,33 (Кр≤0,33) и 

 – ме ста ис по ру ке код ко јих је ко е фи ци јент рав но мер но сти Кр 
ма њи или јед нак 0,20 (Кр≤0,20), а ко лич ник мак си мал не днев не 
по тро шње у би ло ком од на ве де на три ме се ца  – ја ну ар, фе бру ар и 
де цем бар и мак си мал не днев не по тро шње при род ног га са, оства-
ре них у го ди ни на осно ву ко је се раз вр ста ва ме сто ис по ру ке, је 
ве ћи од 0,6 (>0,6);

4) „Не рав но мер на по тро шња К1”, у ко ју се раз вр ста ва ју ме-
ста ис по ру ке код ко јих је мер ни уре ђај мак си мал ног ка па ци те та 
ве ћег од 10 m³/час, а ко е фи ци јент рав но мер но сти Кр је ве ћи од 
0,33 (Кр >0,33).

V.2.2.Групекупацауоквиру„Категорије2”

У окви ру „Ка те го ри је 2” утвр ђу ју се три гру пе ку па ца:
1) „Ван вр шна по тро шња К2”, у ко ју се раз вр ста ва ју ме ста 

ис по ру ке код ко јих је ко е фи ци јент рав но мер но сти КР ма њи или 
јед нак 0,20 (КР≤0,20), а ко лич ник мак си мал не днев не по тро шње 
у сва ком од на ве де на три ме се ца  – ја ну ар, фе бру ар и де цем бар и 
мак си мал не днев не по тро шње при род ног га са, оства ре них у го ди-
ни на осно ву ко је се раз вр ста ва то ме сто ис по ру ке, је ма њи или 
јед нак 0,6 (≤ 0,6);

2) „Рав но мер на по тро шња К2” у ко ју се раз вр ста ва ју:
 – ме ста ис по ру ке код ко јих је ко е фи ци јент рав но мер но сти Кр 

ма њи или јед нак 0,33 (Кр≤ 0,33) и 
 – ме ста ис по ру ке код ко јих је ко е фи ци јент рав но мер но сти Кр 

ма њи или јед нак 0,20 (Кр≤ 0,20), а ко лич ник мак си мал не днев не 
по тро шње у би ло ком од на ве де на три ме се ца _ ја ну ар, фе бру ар и 
де цем бар и мак си мал не днев не по тро шње при род ног га са, оства-
ре них у го ди ни на осно ву ко је се раз вр ста ва ме сто ис по ру ке, је 
ве ћи од 0,6 (Кр>0,6); 

3) „Не рав но мер на по тро шња К2” у ко ју се раз вр ста ва ју ме ста 
ис по ру ке код ко јих је ко е фи ци јент рав но мер но сти КР ве ћи од 0,33 
(Кр>0,33).

VI. ТА РИФ НИ ЕЛЕ МЕН ТИ 

Та риф ни еле мен ти су об ра чун ске ве ли чи не на ко је се рас по-
ре ђу је мак си мал но одо бре ни при ход јав ног снаб де ва ча утвр ђен за 
ре гу ла тор ни пе ри од.

Та риф ни еле мен ти су:
1) „ка па ци тет”;
2) „енер гент”;
3) „ме сто ис по ру ке”.
Та риф ни еле мен ти „ка па ци тет”, „енер гент” и „ме сто ис по ру-

ке”, као об ра чун ске ве ли чи не ове ме то до ло ги је се утвр ђу ју за сва-
ку од ка те го ри ја и гру па ку па ца за ре гу ла тор ни пе ри од, ако овом 
ме то до ло ги јом ни је дру га чи је од ре ђе но. 

Та риф ни еле мен ти се ис ка зу ју као це ло број не вред но сти.

VI.1. Та риф ни еле мент „ка па ци тет”

Та риф ни еле мент „ка па ци тет” се утвр ђу је, на осно ву мак си-
мал них днев них по тро шњи ку па ца ко је снаб де ва јав ни снаб де вач.

Та риф ни еле мент „ка па ци тет” из ра жа ва се у m³/дан/го ди на.

VI.1.1.Одређивањемаксималнедневнепотрошње

Мак си мал на днев на по тро шња за ме сто ис по ру ке са ауто мат-
ским бе ле же њем ис по ру че них днев них ко ли чи на при род ног га са 

на мер ном уре ђа ју се утвр ђу је на осно ву оства ре них днев них по-
тро шњи из прет ход не ка лен дар ске го ди не. 

За ме сто ис по ру ке код ко јег не по сто ји мо гућ ност ауто мат-
ског бе ле же ња ис по ру че них днев них ко ли чи на при род ног га са на 
мер ном уре ђа ју, мак си мал на днев на по тро шња се из ра чу на ва та ко 
што се нај ве ћи ко лич ник ис по ру че них ме сеч них ко ли чи на у прет-
ход ној ка лен дар ској го ди ни и бро ја да на у том ме се цу, по мно жи са 
од го ва ра ју ћим ко е фи ци јен том ме сеч не не рав но мер но сти Км.

Вред но сти ко е фи ци јен та ме сеч не не рав но мер но сти Км су:
1) Км1=1,35 за ме сто ис по ру ке из гру пе „Не рав но мер на по-

тро шња К1” и „Не рав но мер на по тро шња К2”;
2) Км2=1,20 за ме сто ис по ру ке из гру пе „Рав но мер на по тро-

шња К1”, „Рав но мер на по тро шња К2”, „Ван вр шна по тро шња К1” 
и „Ван вр шна по тро шња К2”.

Мак си мал на днев на по тро шња за но во ме сто ис по ру ке, као 
и за ме сто ис по ру ке ко је то ком прет ход не ка лен дар ске го ди не ни-
је има ло по тро шњу при род ног га са, утвр ђу је се пре ма уго во ре ној 
мак си мал ној днев ној по тро шњи при род ног га са.

Мак си мал на днев на по тро шња за по сто је ће ме сто ис по ру ке, 
ко је је ак ти ви ра но у то ку прет ход не ка лен дар ске го ди не и ко је ни-
је има ло по тро шњу при род ног га са у то ку 12 уза стоп них ме се ци, 
утвр ђу је се пре ма уго во ре ној мак си мал ној днев ној по тро шњи при-
род ног га са.

Мак си мал на днев на по тро шња за гру пу ку па ца „Ма ла по тро-
шња” се из ра чу на ва та ко што се нај ве ћи ко лич ник зби ра укуп них 
ме сеч них ко ли чи на ис по ру че них за ме ста ис по ру ке у гру пи ма ла 
по тро шња у прет ход ној ка лен дар ској го ди ни и пла ни ра них ме сеч-
них ко ли чи на за но ва ме ста ис по ру ке ко ја ће би ти ак ти ви ра на у 
ре гу ла тор ном пе ри о ду, узи ма ју ћи у об зир зах те ве за пре кид ис по-
ру ке у ре гу ла тор ном пе ри о ду и бро ја да на у том ме се цу, по мно жи 
са ко е фи ци јен том Км1=1,35.

Мак си мал на днев на по тро шња се ис ка зу је се у m³/дан/го ди на 
и за о кру жу је се на цео број.

VI.1.2.Одређивањетарифногелементакапацитет

Та риф ни еле мент „ка па ци тет” за гру пу ку па ца „Ма ла по тро-
шња” јед нак је мак си мал ној днев ној по тро шњи ове гру пе ку па ца.

Та риф ни еле мент „ка па ци тет” за гру пу ме ста ис по ру ке „Не-
рав но мер на по тро шња К1”, „Рав но мер на по тро шња К1”, „Ван вр-
шна по тро шња К1”, „Не рав но мер на по тро шња К2”, „Рав но мер на 
по тро шња К2” и „Ван вр шна по тро шња К2”, из ра чу на ва се као 
арит ме тич ка сре ди на ме сеч них ка па ци те та гру пе у ре гу ла тор ном 
пе ри о ду. Ме сеч ни ка па ци тет гру пе је збир мак си мал них днев них 
по тро шњи свих по сто је ћих ме ста ис по ру ке, узи ма ју ћи у об зир 
зах те ве за пре кид ис по ру ке и ме ста ис по ру ке ко ја ће би ти ак ти ви-
ра на у тој гру пи у том ме се цу.

VI.2. Та риф ни еле мент „енер гент”

Та риф ни еле мент „енер гент” пред ста вља укуп ну го ди шњу 
ко ли чи ну при род ног га са ко ју јав ни снаб де вач пла ни ра да про да-
је куп ци ма укљу чу ју ћи и ко ли чи не при род ног га са за но ва ме ста 
ис по ру ке пла ни ра на за ак ти ви ра ње у ре гу ла тор ном пе ри о ду и из-
ра жа ва се у m³.

VI.3. Та риф ни еле мент „ме сто ис по ру ке”

Та риф ни еле мент „ме сто ис по ру ке” се утвр ђу је као број ме-
ста ис по ру ке на ко ји ма јав ни снаб де вач про да је при род ни гас у ре-
гу ла тор ном пе ри о ду.

Та риф ни еле мент „ме сто ис по ру ке” се утвр ђу је као арит ме-
тич ки про сек бро ја ме ста ис по ру ке на по чет ку и на кра ју ре гу ла-
тор ног пе ри о да.

VII. ТА РИ ФЕ

Та ри фе се утвр ђу ју по гру па ма ку па ца за сва ки од та риф них 
еле ме на та  – „енер гент”, „ка па ци тет” и „ме сто ис по ру ке”, осим за 
куп це из гру пе „Ма ла по тро шња”, ко ји ма се та ри фе утвр ђу ју за та-
риф не еле мен те „енер гент” и „ме сто ис по ру ке”, у скла ду са овом 
ме то до ло ги јом.

За та риф ни еле мент „ка па ци тет” утвр ђу је се та ри фа „ка па-
ци тет”.
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За та риф ни еле мент „енер гент” утвр ђу је се та ри фа „енер гент”.
За та риф ни еле мент „ме сто ис по ру ке” утвр ђу је се та ри фа 

„на кна да по ме сту ис по ру ке”.
Та ри фе у окви ру исте гру пе ку па ца јед на ке су за све куп це 

истог јав ног снаб де ва ча.
Та ри фа „ка па ци тет” се из ра жа ва у ди на ри ма/m³/дан/го ди на, 

за о кру же но на два де ци мал на ме ста.
Та ри фа „енер гент” се из ра жа ва у ди на ри ма/m³, за о кру же но 

на два де ци мал на ме ста. 
Та ри фа „на кна да по ме сту ис по ру ке” из ра жа ва се у ди на ри-

ма/ме сто ис по ру ке/го ди на, за о кру же но на два де ци мал на ме ста.

VI II. РАС ПО ДЕ ЛА МАК СИ МАЛ НО ОДО БРЕ НОГ ПРИ ХО ДА  
И НА ЧИН ИЗ РА ЧУ НА ВА ЊА ТАРИФA

VI II.1. Рас по де ла де ла мак си мал но одо бре ног при хо да јав ног 
снаб де ва ча на та риф ни еле мент „ка па ци тет”

На та риф ни еле мент „ка па ци тет” се рас по ре ђу је део мак си-
мал но одо бре ног при хо да јав ног снаб де ва ча ко ји чи не тро шко-
ви на бав ке при род ног га са по та риф ном еле мен ту „ка па ци тет” и 
тро шко ви ко ри шће ња дру гог ди стри бу тив ног си сте ма по та риф-
ном еле мен ту „ка па ци тет”. Део мак си мал но одо бре ног при хо да 
јав ног снаб де ва ча ко ји је рас по ре ђен на та риф ни еле мент „ка па-
ци тет”, рас по ре ђу је се на гру пе ку па ца пре ма уче шћу ко ри го ва не 
мак си мал не по тро шње при род ног га са гру пе ку па ца у ко ри го ва ној 
мак си мал ној по тро шњи при род ног га са свих ку па ца ко ји ма јав ни 
снаб де вач про да је при род ни гас.

Ко ри го ва на мак си мал на по тро шња при род ног га са за сва ку 
од гру па ку па ца ко је снаб де ва јав ни снаб де вач из ра чу на ва се као 
про из вод мак си мал не днев не по тро шње при род ног га са од го ва ра-
ју ће гру пе ку па ца на на чин утвр ђен под о дељ ком VI.1.1. ове ме то-
до ло ги је и ко е фи ци јен та ефи ка сно сти ис ко ри шће ња си сте ма. 

У за ви сно сти од гру пе ку па ца, вред ност ко е фи ци јен та ефи ка-
сно сти ис ко ри шће ња си сте ма из но си:

1) ke1=1  – за куп це из гру пе „Ма ла по тро шња”, „Не рав но-
мер на по тро шња К1” и „Не рав но мер на по тро шња К2”;

2) ke2=0,85  – за куп це из гру пе „Рав но мер на по тро шња К1” и 
„Рав но мер на по тро шња К2” и

3) ke3=0,70  – за куп це из гру пе „Ван вр шна по тро шња К1” и 
„Ван вр шна по тро шња К2”.

Ко ри го ва на мак си мал на по тро шња при род ног га са свих ку-
па ца ко је снаб де ва јав ни снаб де вач из ра жа ва се у m³/дан/го ди на.

На та риф ни еле мент „ка па ци тет” за од го ва ра ју ћу гру пу ку па-
ца, рас по ре ђу је се и део мак си мал но одо бре ног при хо да ко ји чи не 
тро шко ви ко ри шће ња ди стри бу тив ног си сте ма на ко ји су при кљу-
че ни куп ци ко је снаб де ва јав ни снаб де вач, ко ји су утвр ђе ни по та-
риф ном еле мен ту „ка па ци тет”, за ту гру пу ку па ца.

VI II.2. Рас по де ла де ла мак си мал но одо бре ног при хо да јав ног 
снаб де ва ча на та риф ни еле мент „енер гент”

На та риф ни еле мент „енер гент” се рас по ре ђу је део мак си мал-
но одо бре ног при хо да јав ног снаб де ва ча ко ји чи не тро шко ви на-
бав ке при род ног га са по та риф ном еле мен ту „енер гент”, тро шко ви 
ко ри шће ња дру гог ди стри бу тив ног си сте ма по та риф ном еле мен-
ту „енер гент”, по слов на до бит јав ног снаб де ва ча, оста ли при хо ди 
и ко рек ци о ни еле мент. Део мак си мал но одо бре ног при хо да јав ног 
снаб де ва ча ко ји је рас по ре ђен на та риф ни еле мент „енер гент”, рас-
по ре ђу је се на гру пе ку па ца пре ма уче шћу го ди шње ко ли чи не при-
род ног га са гру пе ку па ца у укуп ној го ди шњој ко ли чи ни при род ног 
га са свих ку па ца ко је снаб де ва јав ни снаб де вач.

На та риф ни еле мент „енер гент” за од го ва ра ју ћу гру пу ку па-
ца, рас по ре ђу је се и део мак си мал но одо бре ног при хо да ко ји чи не 
тро шко ви ко ри шће ња ди стри бу тив ног си сте ма на ко ји су при кљу-
че ни куп ци ко је снаб де ва јав ни снаб де вач, ко ји су утвр ђе ни по та-
риф ном еле мен ту „енер гент”, за ту гру пу ку па ца.

На та риф ни еле мент „енер гент” за гру пу ку па ца „Ма ла по тро-
шња”, рас по ре ђу је се и део мак си мал но одо бре ног при хо да рас по-
ре ђе ног на та риф ни еле мент „ка па ци тет” за ову гру пу ку па ца.

VI II.3. Рас по де ла де ла мак си мал но одо бре ног при хо да јав ног 
снаб де ва ча на та риф ни еле мент „ме сто ис по ру ке”

На та риф ни еле мент „ме сто ис по ру ке” се рас по ре ђу је део 
мак си мал но одо бре ног при хо да јав ног снаб де ва ча ко ји чи не 

опе ра тив ни тро шко ви и амор ти за ци ја. Део мак си мал но одо бре ног 
при хо да јав ног снаб де ва ча ко ји је рас по ре ђен на та риф ни еле мент 
„ме сто ис по ру ке”, рас по ре ђу је се на осно ву је ди нич ног при хо-
да на део мак си мал но одо бре ног при хо да за „Ка те го ри ју 1” и део 
мак си мал но одо бре ног при хо да за „Ка те го ри ју 2”.

Је ди нич ни при ход се из ра чу на ва као ко лич ник де ла мак си-
мал но одо бре ног при хо да јав ног снаб де ва ча рас по ре ђе ног на та-
риф ни еле мент „ме сто ис по ру ке” и зби ра бро ја ме ста ис по ру ке 
крај њих ку па ца из „Ка те го ри је 1” и де се то стру ког зби ра бро ја ме-
ста ис по ру ке крај њих ку па ца из „Ка те го ри је 2”. 

Део мак си мал но одо бре ног при хо да за „Ка те го ри ју 1” се об-
ра чу на ва као про из вод је ди нич ног при хо да и бро ја ме ста ис по ру ке 
свих крај њих ку па ца из „Ка те го ри је 1”, а део мак си мал но одо бре-
ног при хо да за „Ка те го ри ју 2” као про из вод је ди нич ног при хо да и 
де се то стру ког бро ја ме ста ис по ру ке свих крај њих ку па ца из „Ка-
те го ри је 2”.

VI II.4. На чин из ра чу на ва ња та ри фа

Та ри фа „ка па ци тет” се из ра чу на ва као ко лич ник де ла мак си-
мал но одо бре ног при хо да рас по ре ђе ног на та риф ни еле мент „ка-
па ци тет” за сва ку од гру па ку па ца, у скла ду са одељ ци ма VI II.1. и 
VI II.2. ове ме то до ло ги је и та риф ног еле мен та „ка па ци тет” за од го-
ва ра ју ћу гру пу ку па ца.

Та ри фа „енер гент” се из ра чу на ва као ко лич ник де ла мак-
си мал но одо бре ног при хо да рас по ре ђе ног на та риф ни еле мент 
„енер гент” за сва ку од гру па ку па ца, у скла ду са одељ ци ма VI II.1. 
и VI II.2. ове ме то до ло ги је и та риф ног еле мен та „енер гент” за од-
го ва ра ју ћу гру пу ку па ца.

Та ри фа „на кна да по ме сту ис по ру ке” из ра чу на ва се као ко-
лич ник де ла мак си мал но одо бре ног при хо да рас по ре ђе ног на та-
риф ни еле мент „ме сто ис по ру ке” за сва ку од ка те го ри ја крај њих 
ку па ца, у скла ду са одељ ком VI II.3. ове ме то до ло ги је и бро ја ме ста 
ис по ру ке у окви ру „Ка те го ри је 1”, од но сно „Ка те го ри је 2” збир но.

IX. НА ЧИН ОБ РА ЧУ НА ПРИ РОД НОГ ГА СА ЗА КРАЈ ЊЕ КУП ЦЕ

При род ни гас се об ра чу на ва на осно ву та ри фа „ка па ци тет”, 
„енер гент” и „на кна да по ме сту ис по ру ке” за об ра чун ски пе ри од.

Ако се у то ку об ра чун ског пе ри о да про ме не та ри фе, при род-
ни гас се об ра чу на ва при ме ном но вих и до та да ва же ћих та ри фа, 
сра змер но бро ју да на њи хо вог ва же ња у об ра чун ском пе ри о ду за 
ка па ци тет, а пре ма ствар но ис по ру че ним ко ли чи на ма за енер гент.

За јед ног куп ца, на сва ком ме сту ис по ру ке, та ри фа „ка па ци-
тет” се при ме њу је на мак си мал ну днев ну по тро шњу при род ног 
га са тог ме ста ис по ру ке утвр ђе ну на на чин од ре ђен овом ме то до-
ло ги јом, с тим што се из нос утвр ђен при ме ном ове та ри фе рас по-
ре ђу је пре ма бро ју об ра чун ских пе ри о да у ка лен дар ској го ди ни.

За јед ног куп ца, та ри фа за „енер гент” се при ме њу је на про-
да ту ко ли чи ну при род ног га са утвр ђе ну на осно ву ме ре ња за сва ко 
ме сто ис по ру ке при род ног га са тог куп ца у об ра чун ском пе ри о ду.

Та ри фа „на кна да по ме сту ис по ру ке” при ме њу је се за сва ко 
ме сто ис по ру ке с тим што се из нос утвр ђен при ме ном ове та ри-
фе рас по ре ђу је пре ма бро ју об ра чун ских пе ри о да у ка лен дар ској 
го ди ни.

За но во местo ис по ру ке, из нос об ра чу нат за „ка па ци тет” и 
„ме сто ис по ру ке” утвр ђу је се та ко што се из нос об ра чу нат на на-
чин опи сан у ст. 3. и 5. овог по гла вља по де ли са укуп ним бро јем 
об ра чун ских пе ри о да у ка лен дар ској го ди ни и по мно жи пре о ста-
лим бро јем об ра чун ских пе ри о да до кра ја те ка лен дар ске го ди не.

Крај њем куп цу ко ме је, у скла ду са за ко ном и про пи сом о 
усло ви ма ис по ру ке и снаб де ва ња при род ним га сом, об у ста вље на 
ис по ру ка при род ног га са, при род ни гас се об ра чу на ва пре ма та ри-
фа ма „ка па ци тет” и „на кна да по ме сту ис по ру ке” за све вре ме тра-
ја ња об у ста ве, осим у слу ча ју ка да је на ње гов зах тев об у ста вље на 
ис по ру ка ко ја тра је нај кра ће јед ну, а нај ду же две го ди не.

На чин ме ре ња, об ра чун ски пе ри од, као и на чин об ра чу на 
при род ног га са уре ђу ју јав ни снаб де вач и крај њи ку пац, у скла ду 
са за ко ном, про пи сом ко јим се уре ђу ју усло ви ис по ру ке и снаб де-
ва ња при род ног га са, пра ви ли ма о ра ду си сте ма за ди стри бу ци ју 
при род ног га са, из да тим одо бре њем за при кљу че ње на си стем за 
ди стри бу ци ју при род ног га са и овом ме то до ло ги јом.
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X. НА ЧИН, ПО СТУ ПАК И РО КО ВИ ДО СТА ВЉА ЊА  

ПО ДА ТА КА И ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈЕ И ПРО МЕ НА ЦЕ НЕ

X.1. До ку мен та ци ја и ро ко ви за до ста вља ње

Јав ни снаб де вач Аген ци ји до ста вља: 
1) по дат ке и до ку мен та ци ју у скла ду са про пи сом ко јим се 

утвр ђу је на чин, по сту пак и ро ко ви во ђе ња књи го вод стве них еви-
ден ци ја, спро во ђе ње раз два ја ња ра чу на по де лат но сти ма и до ста ва 
по да та ка и до ку мен та ци је за по тре бе ре гу ла ци је;

2) по пу ње не та бе ле ин фо пра ви ла за из ра чу на ва ње це на при-
род ног га са за јав но снаб де ва ње ко је се об ја вљу ју на сај ту Аген ци-
је (www.aers.rs) (уз зах тев за да ва ње са гла сно сти на од лу ку о це ни 
при род ног га са за јав но снаб де ва ње и на зах тев Аген ци је);

3) по пу ње не та бе ле ин фо пра ви ла за ре дов но из ве шта ва ње 
ко је се об ја вљу ју на сај ту Аген ци је у скла ду са ди на ми ком де фи-
ни са ном у та бе ла ма и

4) дру ге по дат ке и до ку мен та ци ју на зах тев Аген ци је, у скла-
ду са За ко ном.

X.2. На чин до ста вља ња

По дат ке и до ку мен та ци ју из одељ ка X.1. ове ме то до ло ги је 
јав ни снаб де вач до ста вља у пи сме ној фор ми, пот пи са не од стра не 
овла шће ног ли ца, а по пу ње не та бе ле ин фо пра ви ла и у елек трон-
ској фор ми на е-mail адре су Аген ци је.

X.3. Из ме на це не за јав но снаб де ва ње

Ако на осно ву до ста вље них по да та ка и до ку мен та ци је из 
одељ ка X.1. ове ме то до ло ги је, Аген ци ја у оба вља њу по сло ва из 
сво је над ле жно сти утвр ђе не За ко ном утвр ди да јав ни снаб де вач 
при ме ном ре гу ли са них це на оства ру је при хо де ко ји су ве ћи од 
оправ да ног при хо да ко ји се до би ја при ме ном ове ме то до ло ги је, на 
зах тев Аген ци је јав ни снаб де вач под но си но ви зах тев за да ва ње 
са гла сно сти на од лу ку о це ни при род ног га са за јав но снаб де ва ње 
са од лу ком о це ни, у ро ку од 30 да на од да на при је ма тог зах те ва.

Ако су ма раз ли ка из ме ђу пла ни ра не на бав не це не при род ног 
га са за јав но снаб де ва ње и на бав не це не при род ног га са за јав-
но снаб де ва ње на осно ву ко је је об ра чу нат мак си мал но одо бре ни 
при ход јав ног снаб де ва ча од сту па за ви ше од 3% од на бав не це не 
при род ног га са за јав но снаб де ва ње на осно ву ко је је об ра чу нат 
мак си мал но одо бре ни при ход јав ног снаб де ва ча, јав ни снаб де вач 
Аген ци ји под но си но ви зах тев за да ва ње са гла сно сти на од лу ку о 
це ни при род ног га са за јав но снаб де ва ње са од лу ком о це ни, ко ја 
ће се обра зо ва ти на осно ву по след њег одо бре ног и при ме ње ног 
мак си мал но одо бре ног при хо да ко ји се ко ри гу је по осно ву тро-
шко ва на бав ке при род ног га са, по слов не до би ти и об ра чу на тог 
ко рек ци о ног еле мен та и по сто је ћих и одо бре них та риф них еле ме-
на та.

Ако се из ме не це не при сту па си сте му за ди стри бу ци ју при-
род ног га са опе ра то ра си сте ма у од но су на це не при сту па си сте-
му за ди стри бу ци ју при род ног га са на осно ву ко јих је об ра чу нат 
мак си мал но одо бре ни при ход јав ног снаб де ва ча, јав ни снаб де вач 
под но си Аген ци ји но ви зах тев за да ва ње са гла сно сти на од лу ку о 
це ни при род ног га са за јав но снаб де ва ње са од лу ком о це ни, ко ја 
ће се обра зо ва ти на осно ву по след њег одо бре ног и при ме ње ног 
мак си мал но одо бре ног при хо да ко ји се ко ри гу је по осно ву тро-
шко ва ко ри шће ња ди стри бу тив ног си сте ма, по слов не до би ти и об-
ра чу на тог ко рек ци о ног еле мен та.

У пе ри о ду од нај ду же три го ди не од по чет ка при ме не це не 
за јав но снаб де ва ње при род ног га са обра зо ва не на осно ву мак си-
мал но одо бре ног при хо да у скла ду са од ред ба ма ове ме то до ло ги је, 
но ва це на за јав но снаб де ва ње се мо же обра зо ва ти на осно ву по-
след њег одо бре ног и при ме ње ног мак си мал но одо бре ног при хо да 
ко ри го ва ног по осно ву тро шко ва за на бав ку на бав ку при род ног га-
са, тро шко ва ко ри шће ња ди стри бу тив ног си сте ма, по слов не до би-
ти и об ра чу на тог ко рек ци о ног еле мен та.

X.4. Не у ред ност зах те ва

Сма тра се да зах тев за да ва ње са гла сно сти на од лу ку о це ни 
при род ног га са за јав но снаб де ва ње са од лу ком о це ни ни је под-
нет, уко ли ко до ку мен та ци ја из одељ ка X.1. ове ме то до ло ги је ни је 
до ста вље на Аген ци ји у ро ко ви ма и на на чин утвр ђен про пи сом ко-
јим се утвр ђу је на чин, по сту пак и ро ко ви во ђе ња књи го вод стве-
них еви ден ци ја, спро во ђе ње раз два ја ња ра чу на по де лат но сти ма 
и до ста ва по да та ка и до ку мен та ци је за по тре бе ре гу ла ци је и овом 
ме то до ло ги јом.

XI. ПРИ МЕ НА МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈЕ

Јав ни снаб де вач под но си зах тев за да ва ње са гла сно сти на 
од лу ку о це ни при род ног га са за јав но снаб де ва ње са од лу ком о 
це ни, у скла ду са од ред ба ма ове ме то до ло ги је нај ка сни је до 1. но-
вем бра 2014. го ди не.

Основ за пр во обра зо ва ње це на при род ног га са за јав но 
снаб де ва ње у скла ду са од ред ба ма ове ме то до ло ги је је мак си мал-
но одо брен при ход јав ног снаб де ва ча ко ји је по сто јао и био при-
ме њен на дан сту па ња на сна гу ове ме то до ло ги је, ко ри го ван по 
осно ву тро шко ва за на бав ку при род ног га са, тро шко ва ко ри шће ња 
ди стри бу тив ног си сте ма, по слов не до би ти и об ра чу на тог ко рек ци-
о ног еле мен та.

До пр вог обра зо ва ња це не при род ног га са за јав но снаб де ва-
ње у скла ду са од ред ба ма ове ме то до ло ги је, при ме њи ва ће се це на 
енер гет ског су бјек та  – јав ног снаб де ва ча ко ја је, у скла ду са за ко-
ном, обра зо ва на и би ла при ме ње на за та ри фе „ка па ци тет”, „енер-
гент” и „на кна да по ме сту ис по ру ке” за од го ва ра ју ћу ка те го ри ју, 
од но сно гру пу ку па ца, на дан сту па ња на сна гу ове ме то до ло ги је. 

За јед ног куп ца, до пр вог обра зо ва ња це на при род ног га са 
за јав но снаб де ва ње у скла ду са од ред ба ма ове ме то до ло ги је, ис-
по ру че ни при род ни гас, об ра чу на ва ће се за об ра чун ски пе ри од на 
осно ву та ри фа „ка па ци тет”, „енер гент” и „на кна да по ме сту ис-
по ру ке” за од го ва ра ју ћу ка те го ри ју, од но сно гру пу ку па ца, у скла-
ду са Ме то до ло ги јом за од ре ђи ва ње це не при род ног га са за јав но 
снаб де ва ње („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 93/12 и 76/13).

XII. ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Да ном сту па ња на сна гу ове ме то до ло ги је пре ста је да ва жи 
Ме то до ло ги ја за од ре ђи ва ње це не при род ног га са за јав но снаб де-
ва ње („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 93/12 и 76/13 ).

Ову ме то до ло ги ју об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли-
ке Ср би је” и она сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња.

Број 444/2014-Д-I/11
У Бе о гра ду, 18. ју ла 2014. го ди не 

Са вет Аген ци је за енер ге ти ку Ре пу бли ке Ср би је
Пред сед ник,

Љу бо Ма ћић, с.р.
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