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2707
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 до пу на ма За ко на о одр жа ва њу 
стам бе них згра да

Про гла ша ва се Закон о до пу на ма За ко на о одр жа ва њу стам-
бе них згра да, ко ји је до не ла На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је 
на Другој седници Другог редовног заседања у 2011. години, 22. 
новембра 2011. године.

ПР број 136
У Бе о гра ду, 24. новембра 2011. го ди не

Пред сед ник Ре пу бли ке,
Бо рис Та дић, с.р.

З А  КО Н

о до пу на ма За ко на о одр жа ва њу стам бе них згра да

Члан 1.
У За ко ну о одр жа ва њу стам бе них згра да („Слу жбе ни гла сник 

РС”, бр. 44/95, 46/98, 1/01,101/05 и 27/11  – УС), у чла ну 18. став 
1. по сле ре чи: „Скуп шти на згра де” до да ју се ре чи: „ве ћи ном од 
укуп ног бро ја чла но ва”.

Члан 2.
У чла ну 21. по сле ста ва 2. до да је се но ви став 3, ко ји гла си:
„Од лу ка из ста ва 1. овог чла на до но си се ве ћи ном од укуп ног 

бро ја чла но ва скуп шти не згра де”.
До са да шњи став 3. по ста је став 4.

Члан 3.
У чла ну 22. по сле ста ва 1. до да је се но ви став 2, ко ји гла си:
„Од лу ка из ста ва 1. овог чла на до но си се ве ћи ном од укуп ног 

бро ја чла но ва скуп шти не згра де”.
До са да шњи став 2. по ста је став 3.

Члан 4.
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”.

2708
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 ко му нал ним де лат но сти ма

Про гла ша ва се Закон о ко му нал ним де лат но сти ма, ко ји је 
до не ла На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је на Другој седници 
Другог редовног заседања у 2011. години, 22. новембра 2011. го-
дине.

ПР број 137
У Бе о гра ду, 24. новембра 2011. го ди не

Пред сед ник Ре пу бли ке,
Бо рис Та дић, с.р.

З А  КО Н

о ко му нал ним де лат но сти ма

I. ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

Пред мет уре ђи ва ња 

Члан 1.
Овим за ко ном од ре ђу ју се ко му нал не де лат но сти и уре ђу ју 

оп шти усло ви и на чин њи хо вог оба вља ња.

По јам ко му нал не де лат но сти

Члан 2.
Комунал не де лат но сти у сми слу овог за ко на су де лат но сти 

пру жа ња ко му нал них услу га од зна ча ја за оства ре ње жи вот них 
по тре ба фи зич ких и прав них ли ца код ко јих је је ди ни ца ло кал не 
са мо у пра ве ду жна да ство ри усло ве за обез бе ђе ње од го ва ра ју ћег 
ква ли те та, оби ма, до ступ но сти и кон ти ну и те та, као и над зор над 
њи хо вим вр ше њем.

Ко му нал не де лат но сти су де лат но сти од оп штег ин те ре са.
Ко му нал не де лат но сти су:
1) снаб де ва ње во дом за пи ће;
2) пре чи шћа ва ње и од во ђе ње ат мос фер ских и от пад них во да;
3) про из вод ња и ди стри бу ци ја то плот не енер ги је;
4) упра вља ње ко му нал ним от па дом;
5) град ски и при град ски пре воз пут ни ка;
6) упра вља ње гро бљи ма и по греб не услу ге;
7) упра вља ње јав ним пар ки ра ли шти ма;
8) обез бе ђи ва ње јав ног осве тље ња;
9) упра вља ње пи ја ца ма;
10) одр жа ва ње ули ца и пу те ва;
11) одр жа ва ње чи сто ће на по вр ши на ма јав не на ме не;
12) одр жа ва ње јав них зе ле них по вр ши на;
13) дим ни чар ске услу ге;
14) де лат ност зо о хи ги је не.
Ко му нал не де лат но сти из ста ва 3. тач. 1) до 4) овог чла на су 

де лат но сти од оп штег еко ном ског ин те ре са у сми слу про пи са о за-
шти ти по тро ша ча.

Скуп шти на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве мо же као ко му нал-
не од ре ди ти и дру ге де лат но сти од ло кал ног ин те ре са и про пи са ти 
усло ве њи хо вог оба вља ња, у скла ду са ста вом 1. овог чла на.

Од ре ђе ње ко му нал них де лат но сти

Члан 3.
Комунал не де лат но сти из чла на 2. став 3. овог за ко на об у-

хва та ју:
1) снаб де ва ње во дом за пи ће је за хва та ње, пре чи шћа ва ње, 

пре ра да и ис по ру ка во де во до вод ном мре жом до мер ног ин стру-
мен та по тро ша ча, об у хва та ју ћи и мер ни ин стру мент;

2) пре чи шћа ва ње и од во ђе ње ат мос фер ских и от пад них во да 
је са ку пља ње, од во ђе ње, пре чи шћа ва ње и ис пу шта ње от пад них, 
ат мос фер ских и по вр шин ских во да са по вр ши на јав не на ме не, од-
но сно од при кључ ка ко ри сни ка на улич ну ка на ли за ци о ну мре жу, 
трет ман от пад них во да у по стро је њу за пре чи шћа ва ње, цр пље ње, 
од воз и тре ти ра ње фе ка ли ја из сеп тич ких ја ма;

3) про из вод ња и ди стри бу ци ја то плот не енер ги је - цен тра ли-
зо ва на про из вод ња и ди стри бу ци ја у ви ше обје ка та во де не па ре, 
то пле или вре ле во де за по тре бе гре ја ња;

4) упра вља ње ко му нал ним от па дом је са ку пља ње ко му нал-
ног от па да, ње го во од во же ње, трет ман и без бед но од ла га ње укљу-
чу ју ћи упра вља ње, одр жа ва ње, са ни ра ње и за тва ра ње де по ни ја, 
као и се лек ци ја се кун дар них си ро ви на и одр жа ва ње, њи хо во скла-
ди ште ње и трет ман;

5) град ски и при град ски пре воз пут ни ка је оба вља ње јав ног 
ли ниј ског пре во за пут ни ка на те ри то ри ји је ди ни це ло кал не са-
мо у пра ве уну тар на се ље ног ме ста или из ме ђу два или ви ше на-
се ље них ме ста трам ва ји ма, ме тром, жи ча ром, тро леј бу си ма и 

НАРОДНА СКУПШТИНА
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ауто бу си ма и обез бе ђи ва ње при је ма и от пре ме пут ни ка на ста ни-
ца ма и ста ја ли шти ма, као са о бра ћај ним објек ти ма ко ји се ко ри сте 
у тим вр ста ма пре во за;

6) упра вља ње гро бљи ма је одр жа ва ње гро бља и обје ка та, ко-
ји се на ла зе у скло пу гро бља (мр твач ни ца, ка пе ла и кре ма то ри ју-
ма), са хра њи ва ње или кре ми ра ње, одр жа ва ње па сив них гро ба ља и 
спо мен обе леж ја, као и пре воз по смрт них оста та ка умр лог од ме-
ста смр ти до мр твач ни це на гро бљу или до кре ма то ри ју ма;

7) упра вља ње јав ним пар ки ра ли шти ма је ства ра ње и одр жа-
ва ње усло ва за ко ри шће ње јав них са о бра ћај них по вр ши на и по-
себ них про сто ра од ре ђе них за пар ки ра ње мо тор них во зи ла, као и 
укла ња ње и пре ме шта ње пар ки ра них во зи ла и по ста вља ње уре ђа ја 
ко ји ма се спре ча ва од во же ње во зи ла по на ло гу над ле жног ор га на;

8) обез бе ђи ва ње јав ног осве тље ња об у хва та одр жа ва ње, адап-
та ци ју и уна пре ђе ње обје ка та и ин ста ла ци ја јав ног осве тље ња ко-
ји ма се осве тља ва ју са о бра ђај не и дру ге по вр ши не јав не на ме не;

9) упра вља ње пи ја ца ма је ко му нал но опре ма ње, одр жа ва ње и 
ор га ни за ци ја де лат но сти на за тво ре ним и отво ре ним про сто ри ма, 
ко ји су на ме ње ни за оба вља ње про ме та по љо при вред но-пре храм-
бе них и дру гих про из во да;

10) одр жа ва ње ули ца и пу те ва у гра до ви ма и дру гим на се љи-
ма је из во ђе ње ра до ва ко ји ма се обез бе ђу је не сме та но и без бед но 
од ви ја ње са о бра ћа ја и чу ва и уна пре ђу је упо треб на вред ност ули-
ца, пу те ва, тр го ва, пла тоа и сл.;

11) одр жа ва ње чи сто ће на по вр ши на ма јав не на ме не је чи-
шће ње и пра ње ас фал ти ра них, бе тон ских, по пло ча них и дру гих 
по вр ши на јав не на ме не, при ку пља ње и од во же ње ко му нал ног от-
па да са тих по вр ши на, одр жа ва ње и пра жње ње по су да за от пат ке 
на по вр ши на ма јав не на ме не као и одр жа ва ње јав них че сми, бу на-
ра, фон та на, ку па ли шта, пла жа и то а ле та;

12) одр жа ва ње јав них зе ле них по вр ши на је уре ђе ње, те ку ће и 
ин ве сти ци о но одр жа ва ње и са на ци ја зе ле них ре кре а тив них по вр-
ши на и при о ба ља;

13) дим ни чар ске услу ге су чи шће ње и кон тро ла ди мо вод них 
и ло жних обје ка та и уре ђа ја и вен ти ла ци о них ка на ла и уре ђа ја;

14) де лат ност зо о хи ги је не је хва та ње, збри ња ва ње, ве те ри-
нар ска не га и сме штај на пу ште них и из гу бље них жи во ти ња (па са 
и ма ча ка) у при хва ти ли шта за жи во ти ње, ли ша ва ње жи во та за не-
из ле чи во бо ле сне и по вре ђе не на пу ште не и из гу бље не жи во ти ње, 
кон тро ла и сма ње ње по пу ла ци је на пу ште них па са и ма ча ка, не шко-
дљи во укла ња ње ле ше ва жи во ти ња са по вр ши на јав не на ме не до 
обје ка та за са ку пља ње, пре ра ду или уни шта ва ње от па да жи во тињ-
ског по ре кла, спро во ђе ње ме ра кон тро ле и сма ње ња по пу ла ци је 
штет них ор га ни за ма, гло да ра и ин се ка та спро во ђе њем ме ра дез ин-
фек ци је, дез ин сек ци је и де ра ти за ци је на по вр ши на ма јав не на ме не.

II. ОБА ВЉА ЊЕ КО МУ НАЛ НИХ ДЕ ЛАТ НО СТИ

Над ле жност за уре ђи ва ње ко му нал них де лат но сти

Члан 4.
Једини ца ло кал не са мо у пра ве, у скла ду са овим за ко ном, 

обез бе ђу је ор га ни за ци о не, ма те ри јал не и дру ге усло ве за из град-
њу, одр жа ва ње и функ ци о ни са ње ко му нал них обје ка та и за тех-
нич ко и тех но ло шко је дин ство си сте ма и уре ђу је и обез бе ђу је оба-
вља ње ко му нал них де лат но сти и њи хов раз вој.

Ко му нал ним објек ти ма, у сми слу ста ва 1. овог чла на, сма-
тра ју се гра ђе вин ски објек ти са уре ђа ји ма, ин ста ла ци ја ма и опре-
мом, са ма по стро је ња, уре ђа ји и ин ста ла ци је и дру ги објек ти ко ји 
слу же за пру жа ње ко му нал них услу га ко ри сни ци ма, као и уре ђе но 
гра ђе вин ско зе мљи ште и до бра у оп штој упо тре би ко ја се ко ри сте 
за оба вља ње ко му нал не де лат но сти.

Је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве уре ђу је у скла ду са за ко ном 
усло ве оба вља ња ко му нал них де лат но сти, пра ва и оба ве зе ко ри-
сни ка ко му нал них услу га, обим и ква ли тет ко му нал них услу га и 
на чин вр ше ња над зо ра над оба вља њем ко му нал них де лат но сти 
обез бе ђу ју ћи на ро чи то:

1) од го ва ра ју ћи об у хват, обим и ква ли тет ко му нал них услу га, 
ко ји под ра зу ме ва на ро чи то: здрав стве ну и хи ги јен ску ис прав ност 
пре ма про пи са ним стан дар ди ма и нор ма ти ви ма, тач ност у по гле-
ду ро ко ва ис по ру ке, си гур ност  и за шти ту ко ри сни ка у до би ја њу 
услу га, по у зда ност, при сту пач ност и трај ност у пру жа њу услу га;

2) раз вој и уна пре ђи ва ње ква ли те та и асор ти ма на ко му нал-
них услу га, као и уна пре ђи ва ње ор га ни за ци је ра да, ефи ка сно сти и 
дру гих усло ва пру жа ња услу га;

3) са гла сност са на че ли ма одр жи вог раз во ја;
4) ефи ка сно ко ри шће ње ре сур са и сма ње ње тро шко ва оба-

вља ња ко му нал них де лат но сти ус по ста вља њем са рад ње две или 
ви ше је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве и дру гим ак тив но сти ма ка да за 
то по сто ји мо гућ ност;

5) кон ку рен ци ју у оба вља њу де лат но сти.
Ра ди ко ри шће ња, чу ва ња и одр жа ва ња сред ста ва за оба вља-

ње ко му нал них де лат но сти, одр жа ва ња чи сто ће и за шти те жи вот-
не сре ди не је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве мо же да про пи ше оп ште 
усло ве одр жа ва ња ко му нал ног ре да и ме ре за њи хо во спро во ђе ње.

Вла да уре ђу је сле де ћа ме ри ла за оба вља ње ко му нал них де-
лат но сти:

1) ми ни мал ни обим ко ји об у хва та под руч ја, од но сно број ста-
нов ни штва за ко је се пру жа од ре ђе на ко му нал на услу га;

2) уче ста лост пру жа ња ко му нал не услу ге;
3) са др жај ко му нал не услу ге;
4) по ка за тељ ква ли те та и ефи ка сно сти пру жа ња услу га.
Је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве обез бе ђу је оба вља ње ко му нал-

них де лат но сти у скла ду са ме ри ли ма из ста ва 5. овог чла на.
Вла да из у зет но мо же од лу чи ти да на под руч ји ма ко ја су за ко-

ном ста вље на под по себ ну за шти ту, ту ри стич ком про сто ру и дру-
гим под руч ји ма од по себ ног зна ча ја, упра вљач обез бе ђу је оба вља-
ње ко му нал не де лат но сти. 

Вла да про пи су је усло ве оба вља ња ко му нал не де лат но сти на 
под руч ји ма из ста ва 7. овог чла на ра ди одр жи вог ко ри шће ња и 
упра вља ња при род ним ре сур си ма као и спре ча ва ња, от кла ња ња и 
сма ње ња не га тив них ути ца ја по жи вот ну сре ди ну.

Је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве мо же сво јом од лу ком, у скла ду 
са ста ту том, пред ви де ти да град ска оп шти на, ме сна за јед ни ца или 
дру ги об лик ме сне са мо у пра ве оба вља од ре ђе не по сло ве у ве зи са 
обез бе ђи ва њем усло ва за оба вља ње ко му нал них де лат но сти.

Вр ши о ци ко му нал них де лат но сти

Члан 5.
Kомунал ну де лат ност мо гу оба вља ти јав но пред у зе ће, при-

вред но дру штво, пред у зет ник или дру ги при вред ни су бјект.
Ко му нал ну де лат ност из чла на 2. став 3. тач ка 1), ко му нал ну 

де лат ност из тач ке 5) у де лу ко ји об у хва та оба вља ње јав ног ли-
ниј ског пре во за пут ни ка тро леј бу си ма и ко му нал ну де лат ност из 
тач ке 6) у де лу ко ји об у хва та одр жа ва ње гро бља и обје ка та, ко ји 
се на ла зе у скло пу гро бља (мр твач ни ца, ка пе ла и кре ма то ри јум), 
са хра њи ва ње или кре ми ра ње и одр жа ва ње па сив них гро бља и 
спо мен обе леж ја мо гу оба вља ти ис кљу чи во јав на пред у зе ћа или 
при вред на дру штва у ко ји ма је ве ћин ски вла сник од нај ма ње 51% 
Ре пу бли ка Ср би ја или је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве.

Је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве мо же од лу ком о на чи ну оба-
вља ња ко му нал не де лат но сти, а у скла ду са за ко ном, по ве ри ти 
по сло ве уре ђи ва ња и одр жа ва ња гро ба ља цр кви и вер ским за јед-
ни ца ма.

На чин по ве ра ва ња оба вља ња ко му нал них де лат но сти

Члан 6.
Једини ца ло кал не са мо у пра ве је ду жна да се у по ступ ку по-

ве ра ва ња оба вља ња ко му нал них де лат но сти ру ко во ди на че ли ма 
кон ку рен ци је, еко но мич но сти, ефи ка сно сти и за шти те жи вот не 
сре ди не.

III. ПО СЛО ВИ ДР ЖАВ НЕ УПРА ВЕ У ВЕ ЗИ  
СА КО МУ НАЛ НИМ ДЕ ЛАТ НО СТИ МА

Над ле жно ми ни стар ство

Члан 7.
Посло ве др жав не упра ве ко ји се од но се на ко му нал не де лат-

но сти, уна пре ђи ва ње и раз вој истих, вр ши ми ни стар ство над ле-
жно за ко му нал не де лат но сти (у да љем тек сту: Ми ни стар ство).

Оба ве за до ста вља ња и по сту па ње са по да ци ма о оба вља њу 
ко му нал них де лат но сти 

Члан 8.
Једини ца ло кал не са мо у пра ве и вр ши лац ко му нал не де-

лат но сти ду жни су да  до кра ја фе бру а ра те ку ће го ди не до ста ве 
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Ми ни стар ству из ве штај, у ве зи са оба вља њем ко му нал них де лат-
но сти у прет ход ној го ди ни.

Је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве и вр ши лац ко му нал не де лат но-
сти ду жни су да до ста ве Ми ни стар ству из ве штај, по дат ке и оба ве-
ште ња у ве зи са оба вља њем ко му нал них де лат но сти и у ро ку од 15 
да на од да на при је ма зах те ва Ми ни стар ства.

Ми ни стар ство пра ти ква ли тет и об у хват пру жа ња ко му нал-
них услу га, ефи ка сност вр ши ла ца ко му нал не де лат но сти, кре та-
ње це на, број за по сле них и ни во ула га ња у одр жа ва ње и из град њу 
ко му нал не ин фра струк ту ре и о сво јим на ла зи ма нај ма ње јед ном 
го ди шње оба ве шта ва Вла ду и јав ност.

Ми ни стар ство ће у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је сло-
бодaн при ступ ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја по дат ке о це на ма 
ко му нал них услу га и об у хва ту пру жа ња ко му нал них услу га учи-
ни ти до ступ ним. 

IV. ПО ВЕ РА ВА ЊЕ ОБА ВЉА ЊА КО МУ НАЛ НЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ 

По јам по ве ра ва ња оба вља ња ко му нал не де лат но сти

Члан 9.
Под по ве ра ва њем оба вља ња ко му нал не де лат но сти под ра-

зу ме ва се вре мен ски оро че но уго вор но уре ђи ва ње од но са у ве зи 
са оба вља њем ко му нал не де лат но сти или по је ди них по сло ва из 
окви ра ко му нал не де лат но сти из ме ђу јед не или ви ше је ди ни ца ло-
кал не са мо у пра ве и вр ши о ца ко му нал не де лат но сти, ко је за циљ 
има пру жа ње ко му нал них услу га на те ри то ри ји јед не или ви ше је-
ди ни ца ло кал не са мо у пра ве или на де лу те ри то ри је је ди ни це ло-
кал не са мо у пра ве.

По ве ра ва ње оба вља ња ко му нал не де лат но сти вр ши се на 
осно ву од лу ке скуп шти не је ди ни це ло кал не са мо у пра ве о на чи ну 
оба вља ња ко му нал не де лат но сти и уго во ра о по ве ра ва њу, осим ка-
да се осни ва јав но пред у зе ће.

На по сту пак по ве ра ва ња оба вља ња ко му нал не де лат но сти 
ка да вр ши лац до би ја пра во да фи нан си ра ње оба вља ња ко му нал-
не де лат но сти обез бе ђу је у це ло сти или де ли мич но на пла том на-
кна де од ко ри сни ка услу га, при ме њу ју се од ред бе за ко на ко јим се 
уре ђу ју кон це си је.

Уко ли ко је од лу ком о на чи ну оба вља ња ко му нал не де лат но-
сти пред ви ђе но да ће ко му нал ну де лат ност оба вља ти јав но пред-
у зе ће, цр ква или вер ска за јед ни ца, не по сто ји оба ве за спро во ђе ња 
по ступ ка пред ви ђе ног за ко ном ко јим се уре ђу ју кон це си је, већ се 
вр ши лац ко му нал не де лат но сти мо же од ре ди ти у од лу ци о на чи ну 
оба вља ња ко му нал не де лат но сти.

На по сту пак по ве ра ва ња оба вља ња ко му нал не де лат но сти 
чи је се фи нан си ра ње вр ши из бу џе та је ди ни це ло кал не са мо у пра-
ве, при ме њу ју се од ред бе за ко на ко јим се уре ђу ју јав не на бав ке.

V. ОБА ВЉА ЊЕ КО МУ НАЛ НИХ ДЕ ЛАТ НО СТИ ЗА ДВЕ  
ИЛИ ВИ ШЕ ЈЕ ДИ НИ ЦА ЛО КАЛ НЕ СА МО У ПРА ВЕ 

За јед нич ко оба вља ње ко му нал не де лат но сти

Члан 10.
Две или ви ше је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве мо гу спо ра зу мом 

уре ди ти за јед нич ко обез бе ђи ва ње оба вља ња ко му нал них де лат но-
сти ка да на ефи ка сност и еко но мич ност истог упу ћу ју ре зул та ти 
сту ди је оправ да но сти за јед нич ког обез бе ђи ва ња ко му нал них де-
лат но сти. 

Из ра ди сту ди је оправ да но сти се при сту па ка да пред сед ни ци 
оп шти на, од но сно гра до на чел ни ци на ло же из ра ду сту ди је оправ-
да но сти.

До но ше ње од лу ке о за јед нич ком оба вља њу ко му нал не  
де лат но сти

Члан 11.
Ако се на осно ву ре зул та та сту ди је из чла на 10. став 2. овог 

за ко на утвр ди оправ да ност за јед нич ког оба вља ња ко му нал не де-
лат но сти, оп штин ско, од но сно град ско ве ће под но си скуп шти ни 
је ди ни це ло кал не са мо у пра ве пред лог од лу ке о на чи ну оба вља ња 
ко му нал не де лат но сти и пред лог спо ра зу ма о за јед нич ком обез бе-
ђи ва њу оба вља ња ко му нал не де лат но сти.

Од лу ком скуп шти не је ди ни це ло кал не са мо у пра ве ко-
јом се при хва та пред лог спо ра зу ма о за јед нич ком обез бе ђи ва њу 

оба вља ња ко му нал не де лат но сти из у зет но се мо же овла сти ти оп-
штин ско од но сно град ско ве ће за до но ше ње при вре ме не од лу ке о 
пи та њи ма ко ја не тр пе од ла га ње.

Оп штин ско од но сно град ско ве ће ду жно је од лу ку из ста ва 2. 
овог чла на до ста ви ти на пр ву на ред ну сед ни цу скуп шти не је ди ни-
це ло кал не са мо у пра ве ра ди по твр ђи ва ња.

Спо ра зум о за јед нич ком оба вља њу ко му нал не де лат но сти 
сма тра се за кљу че ним ка да га у исто вет ном тек сту усво је све скуп-
шти не је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве у пе ри о ду ко ји не мо же да бу-
де ду жи од три ме се ца од до би ја ња пред ло га.

Ме ђу оп штин ски са вет за ко му нал ну де лат ност

Члан 12.
Ради за јед нич ког оба вља ња ко му нал не де лат но сти, спо ра зу-

мом на ко ји са гла сност да ју скуп шти не је ди ни ца ло кал не са мо-
у пра ве ко је уче ству ју у са рад њи мо же се пред ви де ти осни ва ње 
Ме ђу оп штин ског са ве та за ко му нал ну де лат ност (у да љем тек сту: 
са вет).

Са вет се осни ва као за јед нич ки ор ган, при вред но дру штво 
или удру же ње чи ји су осни ва чи је ди ни це ло кал не са мо у пра ве ко је 
уче ству ју у са рад њи.

Спо ра зу мом о осни ва њу са ве та бли же се уре ђу ју ор га ни за ци-
о ни об лик, ста тус, са став, над ле жно сти, на чин до но ше ња од лу ка и 
дру га пи та ња зна чај на за рад са ве та.

Са вет пред ла же скуп шти ни је ди ни це ло кал не са мо у пра ве 
до но ше ње од лу ке о: по ве ра ва њу оба вља ња ко му нал не де лат но-
сти, рас пи си ва њу кон кур са за оба вља ње ко му нал не де лат но сти, 
дру гим по сло ви ма у ве зи са уре ђи ва њем усло ва за оба вља ње ко-
му нал них де лат но сти ко ји су овим за ко ном и за ко ни ма ко ји ма се 
уре ђу ју кон це си је и јав не на бав ке, да ти у над ле жност је ди ни це ло-
кал не са мо у пра ве. 

VI. ПРА ВА И ОБА ВЕ ЗЕ ВР ШИ ЛА ЦА КО МУ НАЛ НЕ  
ДЕ ЛАТ НО СТИ И КО РИ СНИ КА КО МУ НАЛ НИХ УСЛУ ГА

Уре ђи ва ње ме ђу соб них од но са вр ши ла ца ко му нал не  
де лат но сти и ко ри сни ка услу га

Члан 13.
Скупшти на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве од лу ка ма про пи су је 

на чин оба вља ња ко му нал не де лат но сти, као и оп шта и по себ на пра-
ва и оба ве зе вр ши ла ца ко му нал не де лат но сти и ко ри сни ка услу га 
на сво јој те ри то ри ји, укљу чу ју ћи и на чин пла ћа ња це не ко му нал-
не услу ге, на чин вр ше ња кон тро ле ко ри шће ња и на пла те ко му нал не 
услу ге и овла шће ња вр ши о ца ко му нал не де лат но сти у вр ше њу кон-
тро ле и ме ре ко је су кон тро ло ри овла шће ни да пред у зи ма ју.

Од лу ка скуп шти не је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, ко ја про пи-
су је оп шта и по себ на пра ва и оба ве зе вр ши ла ца ко му нал не де лат-
но сти и ко ри сни ка ко му нал них услу га не по сред но се при ме њу је 
на све уго вор не од но се вр ши ла ца ко му нал не де лат но сти са ко ри-
сни ци ма ко му нал них услу га као оп шти усло ви по сло ва ња.

Уко ли ко од лу ком скуп шти не је ди ни це ло кал не са мо у пра ве 
о оба вља њу ко му нал не де лат но сти ни је пред ви ђе но за кљу че ње 
по је ди нач них уго во ра из ме ђу вр ши о ца и ко ри сни ка ко му нал них 
услу га, сма тра се да је уго вор ни од нос о пру жа њу ко му нал не услу-
ге на стао за по чи ња њем ко ри шће ња ко му нал не услу ге, од но сно по-
чет ком пру жа ња ко му нал не услу ге у скла ду са про пи си ма ко ји ма 
се бли же уре ђу је оба вља ње те ко му нал не де лат но сти.

Оба ве зе ко ри сни ка ко му нал не услу ге, укљу чу ју ћи и пла ћа-
ње це не ко му нал не услу ге, на ста ју за по чи ња њем ко ри шће ња ко-
му нал не услу ге, од но сно по чет ком пру жа ња ко му нал не услу ге, и 
ка да се она ко ри сти су прот но про пи си ма ко ји ма се уре ђу је та ко-
му нал на де лат ност.

Оба ве зе вр ши о ца ко му нал не де лат но сти 

Члан 14.
Вршилац ко му нал не де лат но сти ду жан је да ор га ни зу је свој 

рад и по сло ва ње на на чин ко јим се обез бе ђу је:
1) трај но и не сме та но пру жа ње ко му нал них услу га ко ри сни-

ци ма под усло ви ма и на на чин уре ђен за ко ном, про пи си ма и стан-
дар ди ма до не се ним на осно ву за ко на;

2) про пи са ни или уго во ре ни обим и ква ли тет ко му нал них 
услу га, ко ји под ра зу ме ва тач ност у по гле ду ро ко ва, си гур ност 
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ко ри сни ка у до би ја њу услу га и здрав стве ну и хи ги јен ску ис прав-
ност у скла ду са по зи тив ним про пи си ма;

3) пред у зи ма ње ме ра одр жа ва ња, раз во ја и за шти те ко му нал-
них обје ка та, по стро је ња и опре ме, ко ји слу же за оба вља ње ко му-
нал них де лат но сти;

4) раз вој и уна пре ђе ње ква ли те та и вр сти ко му нал них услу га, 
као и уна пре ђе ње ор га ни за ци је и ефи ка сно сти ра да.

Оба ве зе вр ши о ца ко му нал не де лат но сти у слу ча ју  
пла ни ра них пре ки да ис по ру ке 

Члан 15.
Вршилац ко му нал не де лат но сти ду жан је да у сред стви ма 

јав ног ин фор ми са ња или на дру ги по го дан на чин оба ве сти ко ри-
сни ке ко му нал них услу га о пла ни ра ним или оче ки ва ним смет-
ња ма и пре ки ди ма, ко ји ће на ста ти или мо гу на ста ти у пру жа њу 
ко му нал них услу га, нај ка сни је 24 са та пре оче ки ва ног пре ки да у 
пру жа њу тих услу га.

Оба ве зе вр ши о ца ко му нал не де лат но сти у слу ча ју  
не пла ни ра них пре ки да ис по ру ке 

Члан 16.
У слу ча ју на сту па ња не пла ни ра них или нео че ки ва них по ре-

ме ћа ја или пре ки да у пру жа њу ко му нал них услу га, од но сно оба-
вља њу ко му нал них де лат но сти, вр ши лац ко му нал не де лат но сти 
ду жан је да од мах о то ме оба ве сти над ле жни ор ган упра ве је ди ни-
це ло кал не са мо у пра ве и да исто вре ме но пре ду зме ме ре за от кла-
ња ње узро ка по ре ме ћа ја.

Уко ли ко вр ши лац ко му нал не де лат но сти то не учи ни у ро ку 
ко ји од ре ди је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, над ле жни ор ган упра ве 
је ди ни це ло кал не са мо у пра ве има пра во да пре ду зме ме ре за хит-
ну за шти ту ко му нал них обје ка та и дру ге имо ви не ко ја је угро же на 
на те рет вр ши о ца ко му нал не де лат но сти. 

Оба ве зе је ди ни це ло кал не са мо у пра ве у слу ча ју  
не пла ни ра них пре ки да ис по ру ке

Члан 17.
По при је му оба ве ште ња о не пла ни ра ном пре ки ду ис по ру ке, 

од но сно по утвр ђи ва њу по ре ме ћа ја или пре ки да у пру жа њу ко му-
нал них услу га, оп штин ска од но сно град ска упра ва ду жна је да:

1) од ре ди ред пр вен ства и на чин пру жа ња услу га оним ко ри-
сни ци ма код ко јих би услед пре ки да на ста ла опа сност по жи вот 
и рад гра ђа на или рад прав них и фи зич ких ли ца, или би на ста ла 
зна чај на, од но сно не на док на ди ва ште та;

2) пре ду зме ме ре за хит ну за шти ту ко му нал них обје ка та и 
дру ге имо ви не ко ја је угро же на;

3) утвр ди раз ло ге и евен ту ал ну од го вор ност за по ре ме ћај, од-
но сно пре кид вр ше ња де лат но сти и учи ње ну ште ту.

Оба ве зе ко ри сни ка ко му нал не услу ге

Члан 18.
Корисник ко му нал не услу ге у оба ве зи је да ко ри сти ко му нал-

ну услу гу на на чин ко јим се:
1) не оме та ју дру ги ко ри сни ци и не угро жа ва жи вот на сре-

ди на;
2) не угро жа ва ју објек ти и опре ма, ко ји су у функ ци ји оба-

вља ња од ре ђе не ко му нал не де лат но сти.

Об у ста ва ко му нал не услу ге

Члан 19.
Вршилац ко му нал не де лат но сти не мо же ус кра ти ти ко му нал-

ну услу гу ко ри сни ку, осим у слу ча ју ка да ко ри сник:
1) из вр ши при кљу че ње на ко му нал ну мре жу без прет ход но 

при ба вље ног одо бре ња;
2) ко ри сти услу гу про тив но про пи си ма;
3) нео сно ва но оме та дру ге ко ри сни ке услу га;
4) не пла ти ко му нал ну услу гу у утвр ђе ном ро ку;
5) не на мен ски ко ри сти ко му нал ну услу гу у вре ме снаб де ва-

ња уз огра ни че ње по тро шње (ре дук ци ју) о че му је ко ри сник бла-
го вре ме но оба ве штен.

За ко му нал не услу ге из чла на 2. став 3. тач. 1) до 4) овог за-
ко на, рок из ста ва 1. тач ка 4) овог чла на не мо же би ти кра ћи од 
60 да на по чев од да на до спе ло сти пр вог не пла ће ног по тра жи ва ња.

Вр ши лац ко му нал не де лат но сти ду жан је да у пи сме ној фор-
ми оба ве сти ко ри сни ка ко му нал не услу ге о мо гућ но сти об у ста ве 
ко му нал не услу ге услед на сту па ња слу ча ја из ста ва 1. овог чла на и 
оста ви му при ме ре ни рок за ис пу ње ње оба ве зе.

Је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве бли же уре ђу је у ко јим слу ча је-
ви ма из ста ва 1. овог чла на и под ко јим усло ви ма се мо же ус кра ти-
ти ко му нал на услу га.

Вр ши лац ко му нал не де лат но сти ду жан је да нај ка сни је у ро-
ку од два да на од из ми ре ња ду га за из вр ше ну ко му нал ну услу гу и 
пла ће не про пи са не на кна де за по нов но при кљу че ње на ста ви пру-
жа ње ко му нал не услу ге ко ри сни ку.

По сту па ње са при нуд но укло ње ним ства ри ма

Члан 20.
Власни ци при нуд но укло ње них во зи ла, ства ри и дру гих 

пред ме та ду жни су да их пре у зму у ро ку ко ји сво јом од лу ком 
утвр ђу је је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, а ко ји не мо же би ти кра ћи 
од 120 да на ни ти ду жи од 180 да на.

Је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве сво јом од лу ком про пи су је по-
сту па ње са при нуд но укло ње ним во зи ли ма, ства ри ма и дру гим 
пред ме ти ма, као и усло ве и на чин на ко ји вр ши лац ко му нал не де-
лат но сти мо же оста ри ти пра во да се во зи ло, ствар и дру ги пред-
мет, ако се не пре у зме у ро ку из ста ва 1. овог чла на, про да да би се 
на ми ри ли тро шко ви по ступ ка, од но ше ња, ле жа ри не и дру ги до-
спе ли тро шко ви.

Пра во при сту па уре ђа ји ма и ин фра струк ту ри

Члан 21.
Власник или ко ри сник не по крет но сти ду жан је да омо гу ћи 

вр ши о цу ко му нал не де лат но сти ин тер вен ци ју на из гра ђе ној ко му-
нал ној ин фра струк ту ри и по стро је њи ма уз оба ве зу вр ши о ца ко му-
нал не де лат но сти да на док на ди ште ту на ста лу услед ин тер вен ци је 
или на дру ги на чин от кло ни по сле ди це из вр ше не ин тер вен ци је.

Вр ши лац ко му нал не услу ге је ду жан да от кло ни по сле ди це 
из вр ше не ин тер вен ци је нај ка сни је у ро ку од се дам да на од да на 
за вр шет ка ин тер вен ци је.

Оба ве за вр ши о ца ко му нал не де лат но сти да одво је но ис ка зу је 
фи нан сиј ске ре зул та те у ве зи са оба вља њем ко му нал не  

де лат но сти 

Члан 22.
Ако вр ши лац ко му на ле де лат но сти оба вља још не ку де лат-

ност по ред оне ко ја му је по ве ре на, оба ве зан је да у свом ра чу но-
вод ству одво је но ис ка зу је све при хо де и рас хо де ко ји су ве за ни за 
оба вља ње по ве ре не ко му нал не де лат но сти.

Са рад ња са по ли ци јом и ко му нал ном по ли ци јом

Члан 23.
Кад је то по треб но ра ди из вр ша ва ња по сло ва из над ле жно-

сти вр ши о ца ко му нал не де лат но сти, на пла те на кна де за из вр ше-
ну ко му нал ну услу гу на кон ис те ка ро ка утвр ђе ног за пла ћа ње или 
по кре та ња по ступ ка пред над ле жним пре кр шај ним, суд ским или 
управ ним ор га ни ма због не из вр ше ња за ко ном утвр ђе них оба ве за 
од стра не ко ри сни ка услу га, на обра зло же ни зах тев вр ши о ца ко-
му нал не де лат но сти, по ли ци ја ће до ста ви ти лич не по дат ке за гра-
ђа не, по дат ке за во зи ла и дру ге по дат ке из еви ден ци ја ко је во ди у 
скла ду са за ко ном.

Вр ши лац ко му нал не де лат но сти ду жан је да фор ми ра еви-
ден ци је по да та ка о лич но сти ко ри сни ка услу ге, при ба вље не на 
на чин из ста ва 1. овог чла на или на осно ву пи са не са гла сно сти ко-
ри сни ка са др жа не у по је ди нач ном уго во ру, у скла ду са За ко ном о 
за шти ти по да та ка о лич но сти.

Вр ши лац ко му нал не де лат но сти у оба вља њу по сло ва са ра ђу-
је са по ли ци јом, ко му нал ном по ли ци јом и ко му нал ном ин спек ци-
јом у скла ду са за ко ном. Са рад ња об у хва та на ро чи то: ме ђу соб но 
оба ве шта ва ње, раз ме ну ин фор ма ци ја, раз ме ну по да та ка, пру жа ње 
не по сред не по мо ћи и пред у зи ма ње за јед нич ких ме ра и ак тив но-
сти од зна ча ја за оба вља ње ко му нал не де лат но сти.
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VII. ФИ НАН СИ РА ЊЕ КО МУ НАЛ НИХ ДЕ ЛАТ НО СТИ

Из во ри сред ста ва за оба вља ње и раз вој ко му нал них  
де лат но сти

Члан 24.
Средства за оба вља ње и раз вој ко му нал них де лат но сти обез-

бе ђу ју се из:
1) при хо да од про да је ко му нал них услу га;
2) при хо да од ко му нал не на кна де;
3) при хо да од кон це си о них на кна да за оба вља ње ко му нал них 

де лат но сти;
4) при хо да бу џе та је ди ни це ло кал не са мо у пра ве;
5) на мен ских сред ста ва дру гих ни воа вла сти;
6) дру гих из во ра, у скла ду са за ко ном.
Ко му нал не де лат но сти код ко јих се крај њи ко ри сник мо же 

утвр ди ти пре вас ход но се фи нан си ра ју из це на ко му нал них услу-
га, а ко му нал не де лат но сти код ко јих се крај њи ко ри сник не мо же 
утвр ди ти фи нан си ра ју се из бу џе та је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, 
од но сно ко му нал не на кна де.

На че ла за од ре ђи ва ње це на ко му нал них услу га

Члан 25.
Цене ко му нал них услу га се од ре ђу ју на осно ву сле де ћих на-

че ла:
1) при ме на на че ла „по тро шач пла ћа”;
2) при ме на на че ла „за га ђи вач пла ћа”;
3) до вољ но сти це не да по кри је по слов не рас хо де;
4) уса гла ше но сти це на ко му нал них услу га са на че лом при-

сту пач но сти;
5) не по сто ја ња раз ли ке у це на ма из ме ђу раз ли чи тих ка те го-

ри ја по тро ша ча, сем ако се раз ли ка за сни ва на раз ли чи тим тро-
шко ви ма обез бе ђи ва ња ко му нал не услу ге.

Ако се за раз ли чи те ка те го ри је ко ри сни ка ко му нал них услу га 
при ме њу ју раз ли чи ти ме то ди об ра чу на, во ди ће се ра чу на да це на 
бу де сра змер на са тро шко ви ма пру жа ња те услу ге.

Је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве мо же про пи са ти да се у по-
ступ ку кон тро ле ко ри шће ња ко му нал не услу ге на пла ћу је по себ-
на це на за слу чај ко ри шће ња ко му нал не услу ге на на чин ко ји је у 
су прот но сти са про пи си ма ко ји ма се уре ђу је та ко му нал на де лат-
ност.

Це не ко му нал них услу га мо гу се пла ћа ти уна пред. 

Еле мен ти за од ре ђи ва ње це не ко му нал них услу га

Члан 26.
Елемен ти за од ре ђи ва ње це на ко му нал них услу га су:
1) по слов ни рас хо ди ис ка за ни у по слов ним књи га ма и фи-

нан сиј ским из ве шта ји ма;
2) рас хо ди за из град њу и ре кон струк ци ју обје ка та ко му нал не 

ин фра струк ту ре и на бав ку опре ме, пре ма усво је ним про гра ми ма и 
пла но ви ма вр ши о ца ко му нал не де лат но сти на ко је је је ди ни ца ло-
кал не са мо у пра ве да ла са гла сност;

3) до бит вр ши о ца ко му нал не де лат но сти.
Сред ства ко ја су на ме ње на за фи нан си ра ње об но ве и из град-

ње обје ка та ко му нал не ин фра струк ту ре ис ка зу ју се по себ но и мо-
гу се упо тре би ти са мо за те на ме не.

Је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве је у оба ве зи да пра ти кре та ње 
це на ко му нал них услу га, а на ро чи то ускла ђе ност це на ко му нал-
них услу га са прин ци пи ма утвр ђе ним овим за ко ном.

Члан 27.
Једини ца ло кал не са мо у пра ве утвр ђу је и на пла ћу је на кна ду 

за ко му нал не услу ге за оба вља ње ко му нал них де лат но сти код ко-
јих се крај њи ко ри сник не мо же утвр ди ти.

Вла да сво јим ак том бли же про пи су је об ве зни ке ко му нал не 
на кна де, основ за об ра чун из но са ко му нал не на кна де, ме ри ла за 
об ра чун из но са ко му нал не на кна де, нај ви ше из но се ко му нал не на-
кна де, осло бо ђе ња и дру га пи та ња од зна ча ја за утвр ђи ва ње из но-
са и на пла ту ко му нал не на кна де.

Је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве у скла ду са за ко ном и ак том из 
ста ва 2. овог чла на сво јим оп штим ак том утвр ђу је зо не, ко е фи ци-
јен те и дру га пи та ња од зна ча ја за утвр ђи ва ње из но са и на пла ту 
ко му нал не на кна де.

Је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве мо же да у окви ру ор га ни за ци је 
де лат но сти одр жа ва ња јав ног осве тље ња, сво јим ак том про пи ше 
усло ве за ко ри шће ње ове ко му нал не услу ге за ко ри сни ке ко ји су 
еви ден ти ра ни као по тро ша чи код пред у зе ћа за ди стри бу ци ју елек-
трич не енер ги је.

На пла та на кна де ко ја се од но си на де лат ност одр жа ва ња јав-
ног осве тље ња вр ши се пре ко пред у зе ћа за ди стри бу ци ју елек-
трич не енер ги је, на на чин утвр ђен ак том је ди ни це ло кал не са мо-
у пра ве и уго во ром ко ји је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве за кљу чи са 
тим пред у зе ћем.

Про ме на це на ко му нал них услу га

Члан 28.
Одлуку о про ме ни це на ко му нал них услу га до но си вр ши лац 

ко му нал не де лат но сти.
На од лу ку о про ме ни це на ко му нал них услу га из чла на 2. 

став 3. тач. 1) –8) овог за ко на осим пре во за по смрт них оста та ка 
умр лог, са гла сност да је над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у-
пра ве.

Уз зах тев за да ва ње са гла сно сти из ста ва 2. овог чла на, вр-
ши лац ко му нал не де лат но сти над ле жном ор га ну је ди ни це ло кал не 
са мо у пра ве до ста вља обра зло же ње ко је на ро чи то са др жи раз ло ге 
за про ме ну и де таљ ну струк ту ру пред ло же не це не.

Је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве об ја вљу је зах тев за да ва ње са-
гла сно сти на од лу ку о про ме ни це на ко му нал них услу га, са обра-
зло же њем, на огла сној та бли у се ди шту је ди ни це ло кал не са мо у-
пра ве, као и у елек трон ском об ли ку пу тем ин тер не та, нај ма ње 15 
да на пре до но ше ња од лу ке.

Од лу ком скуп шти не је ди ни це ло кал не са мо у пра ве о на чи ну 
оба вља ња ко му нал не де лат но сти из ста ва 2. овог чла на, од но сно 
уго во ром о по ве ра ва њу, мо гу се уре ди ти усло ви под ко ји ма про-
ме на це не ко му нал не услу ге мо же да сту пи на сна гу и пре до би ја-
ња са гла сно сти над ле жног ор га на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, 
уз оба ве зу вр ши о ца ко му нал не де лат но сти да на док на ди раз ли ку 
ко ри сни ци ма ко му нал них услу га ако над ле жни ор ган је ди ни це ло-
кал не са мо у пра ве од би је да да са гла сност на по ве ћа ње це не.

Од лу ком скуп шти не је ди ни це ло кал не са мо у пра ва о на чи ну 
оба вља ња ко му нал не де лат но сти, од но сно уго во ром о по ве ра ва њу, 
мо же се уре ди ти на чин про ме не це не ко му нал не услу ге на ини ци-
ја ти ву је ди ни це ло кал не са мо у пра ве.

Од лу ком скуп шти не је ди ни це ло кал не са мо у пра ве о на чи ну 
оба вља ња ко му нал не де лат но сти, од но сно уго во ром о по ве ра ва њу, 
мо гу се уре ди ти од го вор ност, од но сно пра ва и оба ве зе уго вор них 
стра на за слу чај да се це на ко му нал не услу ге ко ја не под ле же да ва-
њу са гла сно сти, не утвр ди у из но су ко ји је у скла ду са ме то до ло-
ги јом утвр ђе ном у уго во ру о по ве ра ва њу.

Суб вен ци о ни са ње од ре ђе них ка те го ри ја ко ри сни ка  
ко му нал них услу га

Члан 29.
Једини ца ло кал не са мо у пра ве мо же утвр ди ти ка те го ри је ко-

ри сни ка ко му нал не услу ге ко ји пла ћа ју суб вен ци о ни ра ну це ну ко-
му нал не услу ге, као и из нос суб вен ци ја за сва ку ка те го ри ју.

Је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве је ду жна да до ста ви спи сак тих 
ко ри сни ка ко му нал не услу ге вр ши о цу ко му нал не де лат но сти, као 
и да на док на ди суб вен ци о ни ра ни део це не вр ши о цу ко му нал не де-
лат но сти.

Уго во ром о по ве ра ва њу мо же се пред ви де ти суб вен ци о ни ра-
ни из нос це не за од ре ђе не ка те го ри је ко ри сни ка ко ји се не ће на-
док на ђи ва ти вр ши о цу ко му нал не де лат но сти.

VI II. КО МУ НАЛ НА ИН ФРА СТРУК ТУ РА И СРЕД СТВА  
ЗА ОБА ВЉА ЊЕ КО МУ НАЛ НЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ

Сред ства за из град њу ко му нал не ин фра струк ту ре

Члан 30.
Грађе ње обје ка та ко му нал не ин фра струк ту ре фи нан си ра се из:
1) при хо да од да ва ња у за куп, од но сно на ко ри шће ње ко му-

нал не ин фра струк ту ре и дру гих сред ста ва за оба вља ње ко му нал не 
де лат но сти у јав ној сво ји ни;

2) де ла на кна де за пра во на оба вља ње ко му нал не де лат но сти;
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3) де ла це не ко му нал не услу ге на ме ње не амор ти за ци ји сред-
ста ва за оба вља ње ко му нал не де лат но сти;

4) бу џе та је ди ни це ло кал не са мо у пра ве;
5) сред ста ва вр ши о ца ко му нал не де лат но сти;
6) сред ста ва при ку пље них еми то ва њем ду го роч них хар ти ја 

од вред но сти (му ни ци пал них об ве зни ца);
7) кре ди та и дру гих об ли ка за ду жи ва ња;
8) тран сфе ра дру гих ни воа вла сти;
9) до на ци ја;
10) дру гих из во ра утвр ђе них по себ ним про пи си ма.
На кна да за да ва ње сред ста ва за оба вља ње ко му нал не де лат-

но сти у јав ној сво ји ни у за куп или на ко ри шће ње не мо же би ти 
ни жа од из но са амор ти за ци је за сред ства ко ја су пред мет на кна де.

Сред ства из ста ва 1. тач ке 1) овог чла на при ход су бу џе та је-
ди ни це ло кал не са мо у пра ве и ко ри сте се пре ко бу џет ског фон да 
за ко му нал ну ин фра струк ту ру за из град њу и ин ве сти ци о но одр-
жа ва ње обје ка та ко му нал не ин фра струк ту ре, ко ји осни ва је ди ни ца 
ло кал не са мо у пра ве у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је бу џет ски 
си стем.

При ли ком обез бе ђи ва ња тран сфер них сред ста ва дру гих ни-
воа вла сти за из град њу ко му нал не ин фра струк ту ре во ди се ра чу на 
о то ме да ли се по шту ју на че ла са др жа на у овом за ко ну, а на ро чи-
то да це на ко му нал них услу га по кри ва од го ва ра ју ће тро шко ве, као 
и да се де лат ност оба вља на на че лу ефи ка сно сти ко је укљу чу је и 
еко но ми ју оби ма, од но сно удру жи ва ње је ди ни ца ло кал не са мо у-
пра ве у свим слу ча је ви ма ка да је то еко ном ски оправ да но.

Ме ре ње по тро шње во де 

Члан 31.
Главни мер ни ин стру мент за ме ре ње по тро шње во де угра ђен 

на ме сту при кљу че ња ин ста ла ци ја ко ри сни ка на ко му нал ну ин фра-
струк ту ру пред ста вља са став ни део ко му нал не ин фра струк ту ре.

На бав ка мер ног ин стру мен та из ста ва 1. овог чла на вр ши се 
из на док на де за при кљу чак, ко ју пла ћа ин ве сти тор, од но сно вла-
сник не по крет но сти.

Ин ди ви ду ал ни мер ни ин стру мен ти угра ђе ни на ин ста ла ци ја-
ма ко ри сни ка, ко ји слу же ме ре њу по тро шње во де за по је ди нач не 
ста но ве, од но сно по је ди нач не по слов не про сто ри је, су у сво ји ни 
вла сни ка по је ди нач них ста но ва, од но сно, вла сни ка по је ди нач них 
по слов них про сто ри ја ко ји сно се тро шко ве на бав ке, уград ње, екс-
пло а та ци је, одр жа ва ња и функ ци о ни са ња ин ди ви ду ал них мер них 
ин стру ме на та.

IX. НАД ЗОР

Овла шће ње за вр ше ње над зо ра

Члан 32.
Инспек циј ски над зор над спро во ђе њем овог за ко на и ре пу-

блич ких про пи са до не тих на осно ву овог за ко на оба вља ми ни-
стар ство над ле жно за ко му нал не де лат но сти пре ко ре пу блич ких 
ин спек то ра за ко му нал не де лат но сти.

Ин спек циј ски над зор над спро во ђе њем про пи са је ди ни це ло-
кал не са мо у пра ве до не тих на осно ву овог за ко на вр ши је ди ни ца 
ло кал не са мо у пра ве, пре ко ко му нал них ин спек то ра.

Над зор над ра дом вр ши ла ца ко му нал не де лат но сти вр ши је-
ди ни ца ло кал не са мо у пра ве.

Ре пу блич ки ин спек тор за ко му нал не де лат но сти из ста ва 1. 
овог чла на, мо же би ти ли це ко је има сте че но ви со ко обра зо ва ње 
дру гог сте пе на, од но сно за вр ше не ма стер ака дем ске сту ди је или 
ви со ко обра зо ва ње сте че но у скла ду са про пи си ма ко ји су ва жи ли 
до да на сту па ња на сна гу за ко на ко ји ма се уре ђу је ви со ко обра зо-
ва ње и ко је је за ко ном из јед на че но са ака дем ским на зи вом ма стер, 
по ло жен струч ни ис пит за рад у ор га ни ма упра ве, и нај ма ње три 
го ди не рад ног ис ку ства.

Ко му нал ни ин спек тор из ста ва 2. овог чла на, мо же би ти ли це 
ко је има сте че но ви со ко обра зо ва ње дру гог сте пе на, од но сно за вр-
ше не ма стер ака дем ске сту ди је или ви со ко обра зо ва ње сте че но у 
скла ду са про пи си ма ко ји су ва жи ли до да на сту па ња на сна гу за-
ко на ко јим се уре ђу је ви со ко обра зо ва ње и ко је је за ко ном из јед на-
че но са ака дем ским на зи вом ма стер, ли це ко је има ви шу струч ну 
спре му, по ло жен струч ни ис пит за рад у ор га ни ма упра ве и нај ма-
ње три го ди не рад ног ис ку ства.

Ре пу блич ки ин спек циј ски над зор

Члан 33.
У врше њу ин спек циј ског над зо ра, ре пу блич ки ин спек тор за 

ко му нал не де лат но сти је овла шћен да: 
1) на ло жи ре ше њем да се ко му нал на де лат ност оба вља у 

скла ду са за ко ном и ре пу блич ким про пи сом до не тим на осно ву 
овог за ко на;

2) на ло жи ре ше њем вр ше ња ко му нал не услу ге у за шти ће ном 
под руч ју у скла ду са овим за ко ном;

3) на ло жи ре ше њем при ме ну стан дар да оба вља ња ко му нал не 
де лат но сти про пи са них на осно ву овог за ко на;

4) пре гле да оп ште и по је ди нач не ак те, еви ден ци је и дру гу до-
ку мен та ци ју, по слов не про сто ри је, објек те, по стро је ња и уре ђа је, 
је ди ни це ло кал не са мо у пра ве и вр ши о ца ко му нал не де лат но сти, 
да узи ма из ја ве од од го вор них ли ца код је ди ни це ло кал не са мо у-
пра ве и вр ши о ца ко му нал не де лат но сти, као и од дру гих прав них 
и фи зич ких ли ца, фо то гра фи ше или са чи ни ви део сни мак под руч ја 
на ко ме се вр ши кон тро ла, као и да пред у зи ма дру ге рад ње ве за-
не за ин спек циј ски над зор у ци љу утвр ђи ва ња чи ње нич ног ста ња;

5) на ло жи ре ше њем рок у ко ме је је ди ни ца ло кал не са мо у-
пра ве у оба ве зи да обез бе ди од го ва ра ју ће оба вља ње ко му нал не 
де лат но сти уко ли ко се на под руч ју је ди ни це ло кал не са мо у пра ве 
ко му нал на де лат ност не оба вља у скла ду са про пи сом из ста ва 1. 
тач ка 1) овог чла на;

6) под но си зах тев за по кре та ње пре кр шај ног по ступ ка, од но-
сно при ја ву за при вред ни пре ступ или кри вич ну при ја ву;

7) пред у зи ма дру ге ме ре утвр ђе не за ко ном и под за кон ским 
про пи си ма. 

По жал би про тив ре ше ња ре пу блич ког ин спек то ра од лу чу је 
ми ни стар ство над ле жно за ко му нал не де лат но сти.

Жал ба не од ла же из вр ше ње ре ше ња ре пу блич ког ин спек то ра 
за ко му нал не де лат но сти.

Ре ше ње ми ни стар ства над ле жног за ко му нал не де лат но сти је 
ко нач но у управ ном по ступ ку и про тив ње га се мо же по кре ну ти 
управ ни спор.

Пра ва и ду жно сти ко му нал ног ин спек то ра 

Члан 34.
Комунал ни ин спек тор има пра во и ду жност да у вр ше њу ин-

спек циј ског над зо ра:
1) пре гле да оп ште и по је ди нач не ак те, еви ден ци је и дру гу до-

ку мен та ци ју вр ши ла ца ко му нал не де лат но сти и дру гих прав них и 
фи зич ких ли ца;

2) са слу ша и узи ма из ја ве од од го вор них ли ца код вр ши ла ца 
ко му нал не де лат но сти и дру гих прав них и фи зич ких ли ца;

3) пре гле да објек те, по стро је ња и уре ђа је за оба вља ње ко му-
нал не де лат но сти и по слов не про сто ри је ра ди при ку пља ња нео п-
ход них по да та ка;

4) на ло жи ре ше њем да се ко му нал на де лат ност оба вља на на-
чин утвр ђен за ко ном и про пи си ма на осно ву за ко на;

5) на ло жи ре ше њем из вр ша ва ње утвр ђе них оба ве за и пред-
у зи ма ња ме ра за от кла ња ње не до ста та ка у оба вља њу ко му нал не 
де лат но сти;

6) пре гле да објек те, по стро је ња и уре ђа је ко ји слу же ко ри-
шће њу ко му нал них услу га, укљу чу ју ћи и оне ко је пред ста вља ју 
уну тра шње ин ста ла ци је и при па да ју ко ри сни ку ко му нал не услу ге;

7) на ло жи ре ше њем ко ри сни ку от кла ња ње не до ста та ка на 
уну тра шњим ин ста ла ци ја ма и да при сту пи тим ин ста ла ци ја ма 
при ли ком из вр ше ња ре ше ња ко јим је на ло жио от кла ња ње не до-
ста та ка или ис кљу че ње ко ри сни ка са ко му нал ног си сте ма;

8) из ри че и на пла ћу је нов ча не ман дат не ка зне по про пи су 
је ди ни це ло кал не са мо у пра ве на ли цу ме ста, од но сно под но си, у 
скла ду са за ко ном, пре кр шај ну при ја ву, у слу ча је ви ма ка да учи-
ни лац пре кр ша ја не пла ти нов ча ну ка зну из ре че ну на ли цу ме ста;

9) под но си зах тев за по кре та ње пре кр шај ног по ступ ка, од но-
сно при ја ву за при вред ни пре ступ или кри вич но де ло уко ли ко оце-
ни да је по вре дом про пи са учи њен пре кр шај, при вред ни пре ступ 
или кри вич но де ло;

10) на ло жи ре ше њем укла ња ње ства ри и дру гих пред ме та са по-
вр ши на јав не на ме не ако су они ту оста вље ни про тив но про пи си ма;

11) на ло жи ре ше њем укла ња ње, од но сно пре ме шта ње во зи-
ла, као и по ста вља ње уре ђа ја ко ји ма се спре ча ва од во же ње во зи ла 
са по вр ши на јав не на ме не ако су оста вље на про тив но про пи си ма;
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12) за бра ни ре ше њем од ла га ње от па да на ме сти ма ко ја ни су 

од ре ђе на за ту на ме ну;
13) за бра ни ре ше њем спа љи ва ње от па да из ван за то од ре ђе-

ног по стро је ња;
14) за бра ни ре ше њем од ла га ње ко му нал ног от па да ван за то 

од ре ђе них ко му нал них кон теј не ра;
15) за бра ни ре ше њем од ла га ње ко му нал ног от па да на ме сти-

ма ко ја ни су од ре ђе на као ре ги стро ва не ко му нал не де по ни је;
16) за бра ни ре ше њем од ла га ње от пад ног гра ђе вин ског ма те-

ри ја ла, зе мље и оста лог гра ђе вин ског ма те ри ја ла ван за то од ре ђе-
не ло ка ци је;

17) за бра ни ре ше њем од ла га ње от па да и от пад них ма те ри ја у 
во до то ке и на оба ле во до то ка;

18) за бра ни ре ше њем ба ца ње го ре ћих пред ме та у ко му нал не 
кон теј не ре и кор пе за от пад;

19) за бра ни ре ше њем уни ште ње огра да, клу па и де чи јих 
игра ли шта;

20) за бра ни ре ше њем уни ште ње зе ле них по вр ши на;
21) пред у зи ма дру ге ме ре утвр ђе не за ко ном и под за кон ским 

про пи си ма. 
Ко му нал ни ин спек тор је ду жан да узме у по сту пак при ја ве 

прав них и фи зич ких ли ца у ве зи са по сло ви ма из над ле жно сти ко-
му нал не ин спек ци је и да у ро ку од осам рад них да на о ре зул та ти-
ма по ступ ка оба ве сти под но си о ца при ја ве.

О сва ком из вр ше ном пре гле ду и рад ња ма ко му нал ни ин спек-
тор са ста вља за пи сник, у скла ду са за ко ном.

За пи сник се оба ве зно до ста вља вр ши о цу ко му нал не де лат-
но сти, од но сно дру гом прав ном или фи зич ком ли цу над чи јим је 
по сло ва њем, од но сно по сту па њем из вр шен увид.

Оба ве за омо гу ћа ва ња не сме та ног оба вља ња ду жно сти  
ко му нал ног ин спек то ра

Члан 35.
Вршиоци ко му нал не де лат но сти, као и дру га прав на и фи зич-

ка ли ца ду жни су да ко му нал ном ин спек то ру омо гу ће не сме та но 
оба вља ње над зо ра, да му без од ла га ња ста ве на увид и рас по ла га-
ње по треб ну до ку мен та ци ју и дру ге до ка зе и из ја сне се о чи ње ни-
ца ма ко је су од зна ча ја за вр ше ње над зо ра.

Вр ше ње ин спек циј ског над зо ра

Члан 36.
Комунал ни ин спек тор у вр ше њу ин спек циј ског над зо ра кад 

утвр ди да се оме та вр ше ње ко му нал не услу ге или ко ри шће ње ко-
му нал них обје ка та оста вља њем во зи ла, ства ри и дру гих пред ме та 
или на дру ги на чин, на ре ди ће ре ше њем ко ри сни ку, од но сно соп-
стве ни ку, ако је при су тан, да од мах укло ни те ства ри, од но сно 
пред ме те, под прет њом при нуд ног из вр ше ња.

Ако се ли це из ста ва 1. овог чла на не на ла зи на ли цу ме ста, 
ко му нал ни ин спек тор ће, без са слу ша ња стран ке, до не ти ре ше ње 
ко јим ће на ло жи ти да се во зи ла, ства ри и дру ги пред ме ти укло не у 
од ре ђе ном ро ку, ко ји се мо же од ре ди ти и на ми ну те.

Ре ше ње из ста ва 2. овог чла на ле пи се на те ства ри, од но сно 
пред ме те уз на зна че ње да на и ча са ка да је на ле пље но и ти ме се 
сма тра да је до ста вља ње из вр ше но, а доц ни је оште ће ње, уни ште-
ње или укла ња ње овог ре ше ња не ути че на ва ља ност до ста вља ња.

Ако ли це из ста ва 1. овог чла на не по сту пи по да том на ло-
гу, ко му нал ни ин спек тор ће од ре ди ти по ста вља ње уре ђа ја ко јим се 
спре ча ва од во же ње во зи ла, од но сно од ре ди ће да се во зи ла, ства ри 
и дру ги пред ме ти укло не о тро шку ко ри сни ка, од но сно соп стве ни-
ка, на ме сто ко је је за то од ре ђе но.

Тро шак из ста ва 4. овог чла на се утвр ђу је ак том је ди ни це ло-
кал не са мо у пра ве и мо же да об у хва та тро шко ве по ступ ка, од но ше-
ња во зи ла, ства ри и дру гог пред ме та, ле жа ри не и дру ге до спе ле 
тро шко ве.

Од лу ком је ди ни це ло кал не са мо у пра ве се мо же пред ви де ти 
да вр ши лац ко му нал не де лат но сти као по ве ри лац до спе лог по тра-
жи ва ња у чи јим се ру ка ма на ла зи ду жни ко во во зи ло, ствар и дру ги 
пред мет укло њен по на ло гу над ле жног ор га на, има пра во за др жа-
ти га док му не бу де ис пла ће но по тра жи ва ње.

Жал ба про тив ре ше ња из ст. 1. и 2. овог чла на не од ла же ње-
го во из вр ше ње.

Ре ше ње и жал ба на ре ше ње

Члан 37.
Ако ко му нал ни ин спек тор при ли ком вр ше ња над зо ра утвр ди 

да про пис ни је при ме њен или да је не пра вил но при ме њен, у ро-
ку ко ји не мо же би ти ду жи од 15 да на од да на из вр ше ног над зо ра 
до не ће ре ше ње о от кла ња њу утвр ђе не не пра вил но сти и од ре ди ће 
рок за ње но от кла ња ње.

На ре ше ње ко му нал ног ин спек то ра мо же се из ја ви ти жал ба 
оп штин ском, од но сно град ском ве ћу у ро ку од 15 да на од да на до-
ста вља ња ре ше ња, сем ако је за ко ном друк чи је пред ви ђе но.

О жал би ве ће од лу чу је у ро ку од 30 да на од да на при је ма жал-
бе. Жал ба не од ла же из вр ше ње ре ше ња ко му нал ног ин спек то ра.

Ре ше ње ве ћа је ди ни це ло кал не са мо у пра ве је ко нач но у управ-
ном по ступ ку и про тив ње га се мо же по кре ну ти управ ни спор.

Са рад ња са ко му нал ном по ли ци јом и ре пу блич ким  
ин спек циј ским слу жба ма

Члан 38.
Комунал ни ин спек тор у оба вља њу по сло ва са ра ђу је са ко му-

нал ном по ли ци јом и ин спек циј ским слу жба ма Ре пу бли ке Ср би је, 
у скла ду са за ко ном.

Са рад ња из ста ва 1. овог чла на об у хва та на ро чи то: ме ђу соб-
но оба ве шта ва ње, раз ме ну ин фор ма ци ја, пру жа ње не по сред не по-
мо ћи и пред у зи ма ње за јед нич ких ме ра и ак тив но сти од зна ча ја за 
оба вља ње по сло ва ко му нал не ин спек ци је. 

X. КА ЗНЕ НЕ ОД РЕД БЕ

Пре кр шај од го вор ног ли ца у је ди ни ци ло кал не са мо у пра ве

Члан 39.
Новча ном ка зном од 50.000 до 150.000 ди на ра ка зни ће се за 

пре кр шај од го вор но ли це у је ди ни ци ло кал не са мо у пра ве уко ли ко 
не по сту пи по ре ше њу из чла на 34. став 1. тач. 5) овог за ко на.

За по но вље ни пре кр шај из ста ва 1. овог чла на учи ни о цу ће се 
из ре ћи нов ча на ка зна из ста ва 1. овог чла на и ка зна за тво ра до 30 да на.

За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на од го вор ном ли цу у над-
ле жном ор га ну упра ве, од но сно у је ди ни ци ло кал не са мо у пра ве, 
од но сно ор га ни за ци ји ко ја вр ши јав на овла шће ња, мо же се уз из-
ре че ну ка зну из ре ћи и за штит на ме ра за бра не вр ше ња по сло ва у 
тра ја њу до јед не го ди не.

Пре сту пи

Члан 40.
Новча ном ка зном од 1.500.000 до 3.000.000 ди на ра ка зни ће 

се за при вред ни пре ступ прав но ли це ако:
1) као вр ши лац ко му нал не де лат но сти не ор га ни зу је или пре-

ста не да ор га ни зу је ко му нал ну де лат ност на на чин пред ви ђен чла-
ном 14. овог за ко на;

2) као вр ши лац ко му нал не де лат но сти не ис ка зу је по слов не 
ре зул та те на на чин пред ви ђен чла ном 22. овог за ко на.

За при вред ни пре ступ из ста ва 1. ка зни ће се и од го вор но ли-
це у прав ном ли цу нов ча ном ка зном од 100.000 до 200.000 ди на ра.

Прав ном ли цу из ста ва 2. овог чла на мо же се за при вред ни 
пре ступ из ста ва 1. овог чла на по ред про пи са не ка зне из ре ћи и за-
штит на ме ра за бра не оба вља ња од ре ђе них де лат но сти. 

Пре кр ша ји прав ног ли ца

Члан 41.
Новча ном ка зном од 100.000 до 1.000.000 ди на ра ка зни ће се 

за пре кр шај прав но ли це ако:
1) не до ста ви Ми ни стар ству по дат ке из чла на 8. ст. 1. и 2. 

овог за ко на;
2) ко ри сти ко му нал ну услу гу на на чин су про тан чла ну 18. 

овог за ко на;
3) од би је да омо гу ћи вр ши о цу ко му нал не де лат но сти ин тер-

вен ци ју на ко му нал ној ин фра струк ту ри;
4) као вр ши лац ко му нал не де лат но сти не оба ве сти ко ри сни ке 

ко му нал не де лат но сти о пла ни ра ном или не пла ни ра ном пре ки ду 
оба вља ња ко му нал не де лат но сти;

5) као вр ши лац ко му нал не де лат но сти об у ста ви пру жа ње ко-
му нал не услу ге из раз ло га ко ји ни су на ве де ни у чла ну 19. овог за-
ко на;
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6) као вр ши лац ко му нал не де лат но сти не от кло ни по сле ди це 
из вр ше не ин тер вен ци је на из гра ђе ној ко му нал ној ин фра струк ту ри 
у ро ку од се дам да на од да на за вр шет ка ин тер вен ци је ка ко је то 
пред ви ђе но чла ном 21. овог за ко на.

7) не омо гу ћи ко му нал ном ин спек то ру не сме та но оба вља ње 
над зо ра, од но сно пре глед обје ка та, по стро је ња и уре ђа ја и по слов-
них про сто ри ја ра ди при ку пља ња нео п ход них по да та ка;

8) не укло ни ства ри и дру ге пред ме те са по вр ши на јав не на-
ме не ако су они ту оста вље ни про тив но про пи си ма;

9) од ла же от пад на ме сти ма ко ја ни су од ре ђе на за ту на ме ну;
10) спа љу је от пад из ван за то од ре ђе ног по стро је ња;
11) не од ла же ко му нал ни от пад у за то од ре ђе не ко му нал не 

кон теј не ре;
12) од ла же ко му нал ни от пад на ме сти ма ко ја ни су од ре ђе на 

као ре ги стро ва не ко му нал не де по ни је;
13) од ла же от пад гра ђе вин ског ма те ри ја ла, зе мљу и гра ђе-

вин ски ма те ри јал про тив но про пи си ма;
14) од ла же от пад и от пад не ма те ри је у во до то ке и на оба ле 

во до то ка;
15) не по сту пи по ре ше њу ко му нал ног ин спек то ра ко јим је 

на ре ђе но из вр ша ва ње утвр ђе них оба ве за и пред у зи ма ња ме ра за 
от кла ња ње не до ста та ка.

За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се и од го вор но 
ли це у прав ном ли цу нов ча ном ка зном од 25.000 до 50.000 ди на ра.

За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на мо же се уз из ре че ну ка зну 
из ре ћи и за штит на ме ра за бра не вр ше ња од ре ђе не де лат но сти у 
тра ја њу до три го ди не, а од го вор ном ли цу да вр ши од ре ђе не по-
сло ве у тра ја њу до јед не го ди не.

Пре кр ша ји пред у зет ни ка

Члан 42.
Новча ном ка зном од 50.000 до 500.000 ди на ра ка зни ће се за 

пре кр шај пред у зет ник ако:
1) ко ри сти ко му нал ну услу гу на на чин су про тан чла ну 18. 

овог за ко на;
2) од би је да омо гу ћи вр ши о цу ко му нал не де лат но сти ин тер-

вен ци ју на ко му нал ној ин фра струк ту ри;
3) не укло ни ства ри и дру ге пред ме те са по вр ши на јав не на-

ме не ако су они ту оста вље ни про тив но про пи си ма;
4) од ла же от пад на ме сти ма ко ја ни су од ре ђе на за ту на ме ну;
5) спа љу је от пад из ван за то од ре ђе ног по стро је ња;
6) не од ла же ко му нал ни от пад у за то од ре ђе не ко му нал не 

кон теј не ре;
7) од ла же ко му нал ни от пад на ме сти ма ко ја ни су од ре ђе на 

као ре ги стро ва не ко му нал не де по ни је;
8) од ла же от пад гра ђе вин ског ма те ри ја ла, зе мљу и гра ђе вин-

ски ма те ри јал про тив но про пи си ма;
9) од ла же от пад и от пад не ма те ри је у во до то ке и на оба ле во-

до то ка;
10) ба ца го ре ће пред ме те у ко му нал не кон теј не ре;
11) уни шта ва огра де, клу пе и де чи ја игра ли шта;
12) уни шта ва зе ле не по вр ши не;
13) не омо гу ћи ин спек то ру оба вља ње кон тро ле и не по сту пи 

по ре ше њу ин спек то ра ко јим је на ре ђе но из вр ша ва ње утвр ђе них 
оба ве за и пред у зи ма ња ме ра за от кла ња ње не до ста та ка.

За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на мо же се уз из ре че ну ка зну 
из ре ћи и за штит на ме ра за бра не оба вља ња де лат но сти у тра ја њу 
до три го ди не.

Пре кр ша ји фи зич ког ли ца

Члан 43.
Новча ном ка зном од 20.000 до 50.000 ди на ра ка зни ће се за 

пре кр шај фи зич ко ли це ако:
1) ко ри сти ко му нал ну услу гу на на чин су про тан чла ну 18. 

овог за ко на;
2) од би је да омо гу ћи вр ши о цу ко му нал не де лат но сти ин тер-

вен ци ју на ко му нал ној ин фра струк ту ри;
3) не укло ни ства ри и дру ге пред ме те са по вр ши на јав не на-

ме не ако су они ту оста вље ни про тив но про пи си ма;
4) од ла же от пад на ме сти ма ко ја ни су од ре ђе на за ту на ме ну;
5) спа љу је от пад из ван за то од ре ђе ног по стро је ња;
6) не од ла же ко му нал ни от пад у за то од ре ђе не ко му нал не 

кон теј не ре;

7) од ла же ко му нал ни от пад на ме сти ма ко ја ни су од ре ђе на 
као ре ги стро ва не ко му нал не де по ни је;

8) од ла же от пад гра ђе вин ског ма те ри ја ла, зе мљу и гра ђе вин-
ски ма те ри јал про тив но про пи си ма;

9) од ла же от пад и от пад не ма те ри је у во до то ке и на оба ле во-
до то ка;

10) ба ца го ре ће пред ме те у ко му нал не кон теј не ре;
11) уни шта ва огра де, клу пе и де чи ја игра ли шта;
12) уни шта ва зе ле не по вр ши не;
13) не омо гу ћи ин спек то ру оба вља ње кон тро ле и не по сту пи 

по ре ше њу ин спек то ра ко јим је на ре ђе но из вр ша ва ње утвр ђе них 
оба ве за и пред у зи ма ња ме ра за от кла ња ње не до ста та ка.

XI. ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

По ло жај вр ши ла ца ко му нал не де лат но сти 

Члан 44.
Облици ме ђу оп штин ске са рад ње ус по ста вље ни до да на сту-

па ња на сна гу овог за ко на мо ра ју се ускла ди ти са од ред ба ма овог 
за ко на нај ка сни је у ро ку од две го ди не од да на ње го вог сту па ња 
на сна гу. 

Ако на дан сту па ња на сна гу овог за ко на ко му нал ну де лат-
ност оба вља фи зич ко или прав но ли це ко је не мо же би ти вр ши лац 
ко му нал не де лат но сти у скла ду са чла ном 5. овог за ко на, је ди ни ца 
ло кал не са мо у пра ве је оба ве зна да у ро ку од шест ме се ци од да на 
сту па ња на сна гу овог за ко на обез бе ди да оба вља ња те ко му нал не 
де лат но сти вр ши фи зич ко или прав но ли це ко је у скла ду са чла-
ном 5. овог за ко на мо же оба вља ти ко му нал ну де лат ност.

Члан 45.
Комунал на на кна да пред ви ђе на овим за ко ном, ће се на пла-

ћи ва ти на ред ног да на од да на пре стан ка на пла те на кна де за ко ри-
шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта у скла ду са За ко ном 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  – од лу ка УС и 24/11), а нај ка сни је од 1. ја ну а ра 2014. го ди не.

Пре ста нак при ме не и ва же ња ра ни јих про пи са

Члан 46.
Подза кон ски про пи си за спро во ђе ње овог за ко на би ће до не ти 

у ро ку од шест ме се ци од да на сту па ња на сна гу овог за ко на. 
До сту па ња на сна гу про пи са утвр ђе них овим за ко ном оста ју 

на сна зи про пи си ко ји су до не ти на осно ву За ко на о ко му нал ним 
де лат но сти ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 16/97 и 42/98) ако ни су 
у су прот но сти са овим за ко ном.

Члан 47.
Даном сту па ња на сна гу овог за ко на пре ста је да ва жи За кон о ко-

му нал ним де лат но сти ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 16/97 и 42/98).

Сту па ње на сна гу за ко на

Члан 48.
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”.

2709
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 ру дар ству и ге о ло шким  
ис тра жи ва њи ма

Про гла ша ва се Закон о ру дар ству и ге о ло шким ис тра жи ва њи-
ма, ко ји је до не ла На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је на Другој 
седници Другог редовног заседања у 2011. години, 22. новембра 
2011. године.

ПР број 138
У Бе о гра ду, 24. новембра 2011. го ди не

Пред сед ник Ре пу бли ке,
Бо рис Та дић, с.р.
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З А  КО Н

о ру дар ству и ге о ло шким ис тра жи ва њи ма

I. ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

1. Пред мет за ко на

Члан 1.
Oвим за ко ном уре ђу ју се ме ре и ак тив но сти ми не рал не по-

ли ти ке и на чин ње ног оства ри ва ња, усло ви и на чин из во ђе ња ге-
о ло шких ис тра жи ва ња ми не рал них и дру гих ге о ло шких ре сур са, 
ис тра жи ва ња ге о ло шке сре ди не, као и ге о ло шка ис тра жи ва ња 
ра ди про стор ног и ур ба ни стич ког пла ни ра ња, про јек то ва ња, из-
град ње обје ка та и са на ци је те ре на, на чин кла си фи ка ци је ре сур са 
и ре зер ви ми не рал них си ро ви на и под зем них во да, експлоатацијa 
ре зер ви ми не рал них си ро ви на и ге о тер мал них ре сур са, из град ња, 
ко ри шће ње и одр жа ва ње ру дар ских обје ка та, по стро је ња, ма ши на 
и уре ђа ја, из во ђе ње ру дар ских ра до ва, упра вља ње ру дар ским от-
па дом, по ступ ци са на ци је и ре кул ти ва ци је на пу ште них ру дар ских 
обје ка та, као и над зор над спро во ђе њем овог за ко на. 

Члан 2.
Обра зу је се Ге о ло шки за вод Ср би је, као по себ на ор га ни за ци-

ја, са свој ством прав ног ли ца.

2. Пој мо ви

Члан 3.
Пој мо ви упо тре бље ни у овом за ко ну има ју сле де ће зна че ње:
1) ге о ло шка сре ди на је део зе мљи не ко ре ко ји чи не: зе мљи-

ште са зо на ма аера ци је и ми не рал ног при хра њи ва ња би ља ка, сте-
не, по вр шин ске и под зем не во де, ми не рал ни и дру ги ге о ло шки ре-
сур си; 

2) ге о ло шки ре сур си об у хва та ју: про стор са сво јим ге о ло-
шким, ам би јен тал ним и дру гим ка рак те ри сти ка ма, ми не рал не ре-
сур се, ре сур се под зем них во да и ге о тер мал не ре сур се;

3) ми не рал ни ре сур си су нео б но вљи ви ге о ло шки ре сур си у 
та квом об ли ку и са та квим ква ли те том и ко ли чи ном да по сто је 
ра ци о нал ни из гле ди за њи хо ву мо гу ћу еко но мич ну екс пло а та ци-
ју, али су у вре ме из ве шта ва ња не ек спло а та бил ни. Mинерални ре-
сур си об у хва та ју: ре сур се фо сил них го ри ва, ме та лич не и не ме та-
лич не ми не рал не ре сур се. Ми не рал ни ре сур си су пре ма ра сту ћој 
ге о ло шкој про у че но сти и по у зда но сти из дво је ни у кла се: прет по-
ста вље ни, ин ди ци ра ни и из ме ре ни; 

4) ре сур си под зем них во да су об но вљи ви ге о ло шки ре сур си 
ко ји об у хва та ју све вр сте под зем них во да (пит ке, ми не рал не и тер-
мал не) без об зи ра на њи хов ква ли тет и тем пе ра ту ру;

5) ге о тер мал ни ре сур си пред ста вља ју скуп об но вљи вих ге о-
ло шких ре сур са ко ји об у хва та под зем не во де и то пло ту стен ских 
ма са из ко јих је мо гу ће из два ја ње то плот не енер ги је;

6) тех но ге ни ми не рал ни ре сур си пред ста вља ју део ми не рал-
них ре сур са на ста лих у про це су екс пло а та ци је, при пре ме и пре ра де 
при мар них ми не рал них си ро ви на, као и се кун дар них кон цен тра ци-
ја, а на ла зе се у руд нич ким и фло та циј ским од ла га ли шти ма, пе пе ли-
шти ма, де по ни ја ма ме та лур шке шља ке и дру гим де по ни ја ма;

7) ми не рал не си ро ви не су кон цен тра ци је ми не рал них ма те-
ри ја, ор ган ског и нео р ган ског по ре кла, ко је се при од ре ђе ном сте-
пе ну раз во ја тех ни ке и тех но ло ги је, мо гу еко но мич но ко ри сти ти, 
би ло у при род ном ста њу или на кон од го ва ра ју ће пре ра де. Об у хва-
та ју све вр сте угља и уљ них гли на ца (шкри ља ца), угљо во до ни ке у 
теч ном и га со ви том ста њу (наф та и гас) и оста ле при род не га со ве, 
ра ди о ак тив не ми не рал не си ро ви не, ме та лич не ми не рал не си ро ви-
не, укљу чу ју ћи пле ме ни те и рет ке ме та ле, не ме та лич не ми не рал-
не си ро ви не, укљу чу ју ћи и си ро ви не за до би ја ње гра ђе вин ског ма-
те ри ја ла, дра го и по лу дра го ка ме ње, све вр сте со ли и со них во да, 
под зем не во де из ко јих се до би ја ју ко ри сне ми не рал не си ро ви не 
и ге о тер мал на енер ги ја, под зем не во де ве за не за ру дар ску тех но-
ло ги ју и га со ви ко ји се са њи ма ја вља ју и тех но ге не ми не рал не 
си ро ви не;

8) ре зер ве ми не рал них си ро ви на пред ста вља ју ге о ло шки 
утвр ђе не ко ли чи не ми не рал них ре сур са, у не ком ле жи шту за ко-
је је до ка за но да се при од ре ђе ним тех нич ким, тех но ло шким, еко-
ном ским и еко ло шким усло ви ма мо гу екс пло а ти са ти, а ко је су 

пре ма ра сту ћој ге о ло шкој про у че но сти и по у зда но сти из дво је не у 
кла се: ве ро ват не и до ка за не;

9) ге о ло шка ис тра жи ва ња су ком плек сан про цес и низ ак тив-
но сти ко ји об у хва та ју при ме ну од го ва ра ју ћих ме то да и тех нич ких 
сред ста ва ко ји се из во ди са ци љем да се упо зна ју раз вој, са став 
и гра ђа зе мљи не ко ре, про на ђу, ис пи та ју и ге о ло шко-еко ном ски 
оце не ми не рал ни и дру ги ге о ло шки ре сур си, ис тра же и утвр де ре-
зер ве ми не рал них си ро ви на и мо гућ ност њи хо ве екс пло а та ци је, 
утвр де и оце не ге о ло шке, ин же њер ско-ге о ло шке и хи дро ге о ло шке 
од ли ке те ре на ко ји се ис тра жу је, по себ но са аспек та про стор ног и 
ур ба ни стич ког пла ни ра ња, про јек то ва ња и из град ње обје ка та, као 
и утвр де и ели ми ни шу штет ни ути ца ји ге о ло шких и тех но ге них 
про це са на ге о ло шку и жи вот ну сре ди ну и кул тур на до бра и до бра 
ко ја ужи ва ју прет ход ну за шти ту; 

10) ге о ло шки ис тра жни ра до ви су све вр сте те рен ских, ла-
бо ра то риј ских и ка би нет ских ис тра жи ва ња и ис пи ти ва ња ко ја се 
из во де у ци љу про на ла же ња и ис тра жи ва ња ми не рал них и дру гих 
ге о ло шких ре сур са и ре зер ви ми не рал них си ро ви на и под зем них 
во да, као и ис тра жи ва ња ге о ло шке сре ди не. Ге о ло шки ис тра жни 
ра до ви су: ге о ло шко кар ти ра ње и ре ам бу ла ци ја те ре на, ге о фи-
зич ка и ге о хе миј ска ис тра жи ва ња, ис тра жни рас ко пи, ге о ло шко 
ис тра жно бу ше ње, опро ба ва ње, ла бо ра то риј ска и тех но ло шка 
ис пи ти ва ња, ру дар ски ис тра жни и дру ги ра до ви ко ји се из во де у 
про це су ис тра жи ва ња ге о ло шких ре сур са; 

11) ре ког но сци ра ње (ини ци јал но ге о ло шко ис тра жи ва ње) је 
скуп ак тив но сти чи ји је циљ иден ти фи ко ва ње про сто ра са по ви-
ше ним уче шћем ми не рал них ре сур са. За сни ва се на ре зул та ти ма 
ре ги о нал них ге о ло шких, ге о фи зич ких и ге о хе миј ских про у ча ва ња, 
прог но зно-ме та ло ге нет ским (од но сно ми не ра ге нет ским) ана ли за-
ма, ре ги о нал ном ге о ло шком кар ти ра њу и да љин ској де тек ци ји, 
пре ли ми нар ним те рен ским ис тра жи ва њи ма из да на ка и из да них, 
као и на ге о ло шким прет по став ка ма за сно ва ним на екс тра по ла ци-
ји и ана ло ги ја ма;

12) про спек ци ја је скуп ис тра жи вач ких ак тив но сти и по сту-
па ка ко је се из во де са ци љем да се про на ђу ми не рал не по ја ве и/
или ле жи шта ми не рал них си ро ви на под зем них во да и ге о тер мал-
них ре сур са, као и ра ди до би ја ња пре ли ми нар них по да та ка о нај-
ва жни јим ге о ло шко-еко ном ским свој стви ма про на ђе них ми не рал-
них по ја ва и/или ле жи шта; 

13) прет ход на (ге не рал на) ис тра жи ва ња об у хва та ју ге о ло шке 
ис тра жне ра до ве ко ји се из во де ра ди до би ја ња по да та ка о: по ло-
жа ју, ге о ло шкој гра ђи и ге не зи ле жи шта ми не рал них и дру гих ге-
о ло шких ре сур са, ко ли чи на ма и ква ли те ту ми не рал них си ро ви на, 
под зем них во да и ге о тер мал них ре сур са, оп штим тех но ло шким 
ка рак те ри сти ка ма ми не рал не си ро ви не, мо гућ но сти ма ње не пре-
ра де и ру дар ско-ге о ло шким усло ви ма њи хо ве екс пло а та ци је. На 
осно ву ре зул та та прет ход них (ге не рал них) ге о ло шких ис тра жи ва-
ња вр ши се пре во ђе ње ин ди ци ра них ми не рал них ре сур са у ве ро-
ват не ре зер ве ми не рал них си ро ви на;

14) де таљ на ге о ло шка ис тра жи ва ња об у хва та ју ис тра жи ва ња 
ко ја се из во де ра ди до би ја ња по у зда них по да та ка о: по ло жа ју, ге-
о ло шкој гра ђи и ге не зи ле жи шта ми не рал них си ро ви на, ко ли чи-
на ма и ква ли те ту ми не рал них си ро ви на у ис тра же ним ле жи шти-
ма ми не рал них ре сур са, ње ним тех но ло шким ка рак те ри сти ка ма, 
као и мо гућ но сти ма ње не пре ра де и оп штим ру дар ско-ге о ло шким 
усло ви ма њи хо ве екс пло а та ци је. Де таљ на ге о ло шка ис тра жи ва ња 
се из во де и ра ди утвр ђи ва ња кван ти та тив них и ква ли та тив них ка-
рак те ри сти ка на ла зи шта под зем них во да и ге о тер мал них ре сур са; 
њи ма се утвр ђу ју хи дро ди на мич ки, ге о тер мал ни и дру ги ге о ло-
шки усло ви ко ри шће ња хи дро ге о ло шких и ге о тер мал них ре сур са, 
као и утвр ђу ју ге о ло шке ка рак те ри сти ке те ре на за по тре бе про-
стор ног и ур ба ни стич ког пла ни ра ња, про јек то ва ња, град ње обје-
ка та, са на ци је;

15) ја ло ви на је от пад но, чвр сто те ло, ко је је по треб но из ме-
сти ти да би се оба вља ла екс пло а та ци ја ко ри сне ми не рал не си ро-
ви не;

16) од ла га ли ште је про стор пред ви ђен за го ми ла ње или сла-
га ње ру дар ског от па да, у чвр стом или теч ном ста њу, или у об ли ку 
рас тво ра и су спен зи ја;

17) го ди шњи из ве штај о ре зул та ти ма ге о ло шких ис тра жи-
ва ња је до ку мент о вр ста ма, оби му и ре зул та ти ма из вр ше них ге-
о ло шких ис тра жних ра до ва. Од но си се на пе ри од ге о ло шких ис-
тра жи ва ња, ко ји без пре ки да тра је 12 ме се ци, а по чи ње од да на 
до би ја ња одо бре ња за ис тра жи ва ње; 
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18) за вр шни из ве штај о ре зул та ти ма ге о ло шких ис тра жи ва ња 
је до ку мент син те зног ка рак те ра о свим вр ста ма, оби му и ре зул та-
ти ма из вр ше них ге о ло шких ра до ва у одо бре ном ис тра жном ро ку; 

19) ела бо рат о ре сур си ма и ре зер ва ма ми не рал них си ро ви на, 
под зем них во да и ге о тер мал них ре сур са је до ку мент о ре зул та ти-
ма ге о ло шких ис тра жи ва ња од ре ђе ног ле жи шта ми не рал них си ро-
ви на или под зем них во да и ге о тер мал них ре сур са, ко ли чи на ма и 
ква ли те ту ис тра же них си ро ви на или ре сур са, њи хо вој кла си фи ка-
ци ји, тех нич ким мо гућ но сти ма и усло ви ма екс пло а та ци је, као и о 
оче ки ва ним еко ном ским ефек ти ма;

20) ис тра жни про стор је део ге о ло шке сре ди не у окви ру ко је 
се из во де ге о ло шка ис тра жи ва ња. Ис тра жни про стор је на то по-
граф ској кар ти од го ва ра ју ће раз ме ре од ре ђен ко ор ди на та ма у др-
жав ном ко ор ди нат ном си сте му и оме ђен ли ни ја ма за тво ре ног по-
ли го на, а про сти ре се до про јек то ва не ду би не ис тра жи ва ња; 

21) но си лац ис тра жи ва ња је при вред но дру штво, од но сно 
дру го прав но ли це и пред у зет ник ко јем је одо бре но из во ђе ње ге о-
ло шких ис тра жи ва ња ми не рал них и дру гих ге о ло шких ре сур са од 
стра не над ле жног ор га на; 

22) но си лац екс пло а та ци је је при вред но дру штво, од но сно 
дру го прав но ли це и пред у зет ник ко јем је одо бре на екс пло а та ци ја 
ре зер ви ми не рал них си ро ви на и ге о тер мал них ре сур са од стра не 
над ле жног ор га на;

23) екс пло а та ци јом ре зер ви ми не рал них си ро ви на сма тра се 
из во ђе ње ру дар ских ра до ва на при пре ми, отва ра њу, раз ра ди, от-
ко па ва њу, тран спор ту, од ла га њу, од вод ња ва њу, про ве тра ва њу и 
при пре ми ми не рал них си ро ви на као и из во ђе ње дру гих ру дар ских 
ра до ва у зе мљи и на ње ној по вр ши ни. Екс пло а та ци јом ми не рал-
них си ро ви на сма тра се и из во ђе ње ра до ва у екс пло а та ци ји наф те 
и зем них га со ва и ра до ви на се па ра ци ји наф те и га са, при пре ми 
наф те и га са за тран спорт и ускла ди ште ње, из два ја ње при род них 
теч них га со ва (етан, про пан, бу тан и при род ни га зо лин) у де га зо-
ли на жа ма и слич ним по стро је њи ма на екс пло а та ци о ном по љу, као 
и тран спорт ових си ро ви на са бир ним наф то во ди ма и га со во ди ма 
ка да су у тех но ло шкој ве зи са екс пло а та ци о ним по љи ма;

24) екс пло а та ци јом ге о тер мал них ре сур са сма тра се из во ђе-
ње ру дар ских ра до ва на при пре ми, бу ше њу, екс пло а та ци ји и ко ри-
шће њу ге о тер мал них ре сур са;

25) по вр шин ском екс пло а та ци јом сма тра ју се ме то де из во-
ђе ња ру дар ских ра до ва на при пре ми, отва ра њу, от ко па ва њу, тран-
спор ту, од ла га њу, од вод ња ва њу и ре кул ти ва ци ји на по вр шин ским 
ко по ви ма и од ла га ли шти ма, уз при др жа ва ње ме ра без бед но сти и 
здра вља на ра ду и ме ра за шти те жи вот не сре ди не;

26) под зем ном екс пло а та ци јом сма тра ју се ме то де из во ђе ња 
ру дар ских ра до ва на отва ра њу, раз ра ди, при пре ми, от ко па ва њу, 
бу ше њу и ми ни ра њу, из ра ди под зем них про сто ри ја, тран спор ту, 
из во зу, про ве тра ва њу у под зем ним про сто ри ја ма и на от ко пи ма, 
од вод ња ва њу уз при др жа ва ње ме ра без бед но сти и здра вља на ра-
ду и ме ра за шти те рад не и жи вот не сре ди не;

27) под вод ном екс пло а та ци јом сма тра ју се ме то де из во ђе ња 
ру дар ских ра до ва на при пре ми, отва ра њу, от ко па ва њу, тран спор ту, 
од ла га њу, од вод ња ва њу и ре кул ти ва ци ји на по вр шин ским ко по-
ви ма под во дом и при па да ју ћим од ла га ли шти ма, уз при др жа ва ње 
ме ра без бед но сти и здра вља на ра ду и ме ра за шти те рад не и жи-
вот не сре ди не;

28) екс пло а та ци о ном бу шо ти ном се сма тра ју ру дар ски објек-
ти у ко ји ма се из во де ру дар ски ра до ви при екс пло а та ци ји теч них и 
га со ви тих ми не рал них си ро ви на и ге о тер мал них ре сур са;

29) при пре мом ми не рал них си ро ви на сма тра ју се сви про це-
си: усит ња ва ња ми не рал них си ро ви на (дро бље ње, про се ја ва ње, 
мле ве ње, кла си ра ње), кон цен тра ци је и/или се па ра ци је ко ри сних 
ми не ра ла од ја ло ви не (руч но или ауто мат ско ода би ра ње, гра ви та-
циј ска, фло та циј ска, маг нет ска и елек тро ста тич ка кон цен тра ци-
ја, лу же ње ми не рал них си ро ви на и ис ко пи на и да ље при пре ма ње 
рас тво ра у ци љу кон цен тра ци је ко ри сних ком по нен ти), од вод ња-
ва ње про из во да кон цен тра ци је од но сно се па ра ци је (згу шња ва ње, 
фил три ра ње и су ше ње). Под при пре мом ми не рал них си ро ви на 
сма тра ју се и сви про це си хи дро тран спор та пул пе, пе пе ла и/или 
кон цен тра та и окруп ња ва ња ми не рал них си ро ви на и кон цен тра та 
(пе ле ти за ци ја и бри ке ти ра ње), се па ра ци је пе ска, шљун ка и ка ме-
на, као и про це си при мар не при пре ме укра сног и дру гог ка ме на;

30) ру дар ским ра до ви ма сма тра ју се ра до ви: на из ра ди бу шо-
ти на; у бу шо ти на ма и на из ра ди хо ри зон тал них, ко сих и вер ти кал-
них јам ских про сто ри ја; на ре кон струк ци ји ру дар ских обје ка та, 

по стро је ња и уре ђа ја; на при пре ми, отва ра њу и екс пло а та ци ји ле-
жи шта; на од ла га њу ја ло вог ма те ри ја ла и де по но ва њу ко ри сних 
ми не рал них си ро ви на; на од ла га ли шту фло та циј ске ја ло ви не и 
сви ра до ви на екс пло а та ци о ном по љу ко ји су у функ ци ји екс пло-
а та ци је и при пре ме ми не рал них си ро ви на; као и ра до ви ко ји се 
из во де на осно ву ру дар ских про је ка та и дру гих про је ка та ко ји су 
са став ни део ру дар ских про је ка та и ру дар ски ра до ви ко ји се оба-
вља ју у ци љу ис тра жи ва ња ми не рал них си ро ви на;

31) ру дар ским објек ти ма, по стро је њи ма и уре ђа ји ма, сма тра-
ју се објек ти, по стро је ња, ма ши не и уре ђа ји ко ји су у функ ци ји 
ис тра жи ва ња, екс пло а та ци је, тран спор та ми не рал них си ро ви на и 
дру гих ге о ло шких ре сур са и то: објек ти и по стро је ња у са ста ву 
руд ни ка ко ји су не по сред но ве за ни за тех но ло шки про цес ис тра-
жи ва ња, екс пло а та ци је и при пре ме ми не рал них си ро ви на и од ла-
га ње ја ло ви не, шља ке, пе пе ла и ми не рал них си ро ви на на де по ни-
ја ма за хо мо ге ни за ци ју; ма ши не и уре ђа ји на ме ње ни свим фа за ма 
тех но ло шких про це са под зем не и по вр шин ске екс пло а та ци је ми-
не рал них си ро ви на и при пре ми ми не рал них си ро ви на; ма ши не и 
уре ђа ји на ме ње ни свим фа за ма тех но ло шког про це са от ко па ва ња 
чвр стих ми не рал них си ро ви на кроз бу шо ти не; ма ши не и уре ђа ји 
на ме ње ни свим фа за ма тех но ло шког про це са от ко па ва ња ми не-
рал них си ро ви на под во дом; ма ши не и уре ђа ји на ме ње ни свим 
фа за ма тех но ло шког про це са га си фи ка ци је угља не по сред но у 
ло жи шту; објек ти, по стро је ња и уре ђа ји за за шти ту руд ни ка од 
под зем них и по вр шин ских во да; објек ти, по стро је ња и уре ђа ји на 
нафт ним и га сним по љи ма ко ји су не по сред но ве за ни за тех но ло-
шки про цес ис тра жи ва ња, екс пло а та ци ју, се па ра ци ју, при пре му 
и тран спорт наф те, га са и под зем них во да; објек ти за под зем но 
скла ди ште ње при род ног га са и си ро ве наф те, као и дру гих ма те-
ри ја на екс пло а та ци о ном по љу; објек ти из гра ђе ни ван екс пло а та-
ци о ног по ља по ру дар ском про јек ту; објек ти, по стро је ња и уре ђа ји 
ко ји чи не це ли ну са елек трич ном мре жом руд ни ка; глав ни и по-
моћ ни ма га ци ни екс пло зи ва и екс пло зив них сред ста ва на екс пло-
а та ци о ном по љу; објек ти, по стро је ња и уре ђа ји за екс пло а та ци ју 
ге о тер мал них ре сур са или дру гих ми не рал них си ро ви на цев ним 
си сте мом и бу шо ти на ма и објек ти и по стро је ња ко ји слу же за се-
па ра ци ју пе ска, шљун ка и ка ме на; 

32) екс пло а та ци о но по ље об у хва та про стор у ко ме се на ла зе 
ре зер ве ми не рал них си ро ви на и ге о тер мал них ре сур са, као и про-
стор пред ви ђен за сме штај ја ло ви шта и дру гог ру дар ског от па да, 
за из град њу обје ка та при пре ме ми не рал них си ро ви на, за из град њу 
обје ка та одр жа ва ња, во до за хва та и дру гих обје ка та, а огра ни че но 
је од го ва ра ју ћим по ли го ним ли ни ја ма на по вр ши ни те ре на и про-
сти ре се до про јек то ва не ду би не екс пло а та ци је; 

33) за штит ни про стор око екс пло а та ци о ног по ља је про стор 
у ко ме екс пло а та ци ја ни је пла ни ра на ни ти се из во ди, већ пред ста-
вља про стор ко ји раз два ја екс пло а та ци о на по ља и омо гу ћа ва да, у 
јед ном тре нут ку вре ме на, но си лац одо бре ња за екс пло а та ци ју за 
исти про стор мо же тра жи ти ис тра жно пра во уко ли ко по сто је ин-
ди ци је да се ре сур си ми не рал них си ро ви на на ла зе и ван по сто је-
ћих гра ни ца екс пло а та ци о ног по ља;

34) ру дар ским ра до ви ма ван екс пло а та ци о ног по ља сма тра-
ју се ра до ви на из ра ди ту не ла, га ле ри ја и дру гих под зем них про-
сто ри ја, скла ди шта за CO2, на си па, усе ка, де по ни ја, од ла га ли шта, 
си сте ма за тран спорт ми не рал не си ро ви не и про из во да као и ма-
те ри ја за де по но ва ње и од ла га ње, од вод них ка на ла и дру гих гра-
ђе вин ских обје ка та ру дар ским ме то да ма ра да на по вр ши ни и/или 
ис под зе мље ван гра ни ца екс пло а та ци о ног по ља или ка да су у тех-
но ло шкој ве зи са екс пло а та ци о ним по љем;

35) ру дар ски от пад је от пад на стао од екс трак тив не ин ду-
стри је, од но сно от пад на стао при ли ком ге о ло шких ис тра жи ва ња, 
екс пло а та ци је, при пре ме и скла ди ште ња ми не рал них си ро ви на, 
као и от пад до би јен у про це су при пре ме ру де ко ји под ра зу ме ва 
ме ха нич ки, фи зич ки, би о ло шки, то плот ни или хе миј ски по сту пак, 
(из ме на ди мен зи ја, се па ра ци ја и из лу жи ва ње, пре ра да ра ни је од-
ба че ног от па да), ис кљу чу ју ћи то пље ње, тер мо про це се про из вод-
ње (осим пе че ња креч ња ка) и ме та лур шке про це се;

36) ме рач ка књи га је тра ди ци о нал ни на зив за те мат ски ар-
хи ви ра ну до ку мен та ци ју са са др жа јем о из вр ше ним за да ци ма из 
обла сти ру дар ских ме ре ња, по да ци ма ме ре ња, об ра ди ре зул та та 
ме ре ња и гра фич ким при ка зи ма у ана лог ном и ди ги тал ном об ли ку;

37) ком пе тент но ли це је фи зич ко ли це ко је оце њу је из ве шта-
је о ре зул та ти ма ге о ло шких ис тра жи ва ња и ела бо ра те о ре сур си ма 
и ре зер ва ма ми не рал них си ро ви на и под зем них во да, као и ге о тер-
мал них ре сур са.
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3. Усло ви и оп шти ин те рес

Члан 4.
Ми не рал ни ре сур си, ре сур си под зем них во да, ге о тер мал ни 

ре сур си, као и дру ги ге о ло шки ре сур си су при род но до бро у др-
жав ној сво ји ни и мо гу се ко ри сти ти под усло ви ма и на на чин утвр-
ђен овим за ко ном.

За вр ше ње при ме ње них ге о ло шких ис тра жи ва ња и за ко ри-
шће ње ми не рал них си ро ви на и ге о тер мал них ре сур са, пла ћа се 
на кна да, у скла ду са овим за ко ном. 

Члан 5.
Ге о ло шка ис тра жи ва ња, екс пло а та ци ја ре зер ви ми не рал них 

си ро ви на и ге о тер мал них ре сур са, ко ри шће ње и одр жа ва ње ру дар-
ских обје ка та, вр ши се на на чин ко јим се обез бе ђу је оп ти мал но 
ге о ло шко, тех нич ко и еко ном ско ис ко ри шће ње ле жи шта ми не рал-
них си ро ви на, без бед ност љу ди, обје ка та и имо ви не, а у скла ду са 
са вре ме ним струч ним до стиг ну ћи ма и тех но ло ги ја ма, про пи си ма 
ко ји се од но се на ту вр сту обје ка та и ра до ва и про пи си ма ко ји-
ма су утвр ђе ни усло ви у по гле ду без бед но сти и здра вља на ра ду, 
за шти те од по жа ра и екс пло зи је и за шти те жи вот не сре ди не и за-
шти те кул тур них до ба ра и до ба ра ко ја ужи ва ју прет ход ну за шти ту. 

Члан 6.
На под руч ју ко је пред ста вља за шти ће ни про стор при ро де, 

це ли ну од кул тур но-исто риј ског и гра ди тељ ског зна ча ја, ту ри-
стич ко-ре кре а тив ну це ли ну, из во ри ште од по себ ног зна ча ја за ре-
ги о нал но снаб де ва ње во дом и дру ги за шти ће ни про стор, из во ђе ње 
ге о ло шких ис тра жи ва ња и екс пло а та ци ја ре зер ви ми не рал них си-
ро ви на и ге о тер мал них ре сур са, мо же се одо бри ти са мо под усло-
ви ма, ко је у скла ду са по себ ним за ко ном из да ју над ле жни ор га ни 
и ор га ни за ци је за из да ва ње усло ва за уре ђе ње про сто ра, за шти те 
при ро де и жи вот не сре ди не, кул тур ног на сле ђа и дру ги ор га ни и 
ор га ни за ци је над ле жни за од го ва ра ју ћу област ко ја се од но си на 
за шти ће ни про стор. 

Члан 7. 
Но си лац ис тра жи ва ња и но си лац екс пло а та ци је не мо же би-

ти при вред но дру штво, од но сно дру го прав но ли це и пред у зет-
ник, ко ји има ду го ва ња по осно ву: јав них да ва ња у ве зи ра ни јих 
ис тра жи ва ња или екс пло а та ци је, не за ко ни тог ис тра жи ва ња, од но-
сно не за ко ни те екс пло а та ци је, као и ако има не ис пу ње не оба ве зе 
у ве зи са на ци је и за шти те жи вот не сре ди не и кул тур них до ба ра и 
до ба ра ко ја ужи ва ју прет ход ну за шти ту.

Члан 8.
При вред но дру штво, од но сно дру го прав но ли це и пред у зет-

ник ко ји вр ши ге о ло шка ис тра жи ва ња и/или екс пло а та ци ју ми не-
рал них си ро ви на без по треб них одо бре ња, ду жно је на док на ди ти 
ште ту вла сни ку за за у зе то зе мљи ште, а Ре пу бли ци Ср би ји вред-
ност ми не рал не си ро ви не и из вр ши ти са на ци ју и ре кул ти ва ци ју 
зе мљи шта на ко јем је оба вља ло ис тра жи ва ње и/или ре кул ти ва ци ју 
ми не рал не си ро ви не.

Члан 9.
Одо бре ње за при ме ње на ге о ло шка ис тра жи ва ња и одо бре ње 

за екс пло а та ци ју ре зер ви ми не рал них си ро ви на и ге о тер мал них 
ре сур са, мо же се пре не ти на дру го при вред но дру штво, од но сно 
дру го прав но ли це и пред у зет ни ка, у скла ду са усло ви ма про пи са-
ним овим за ко ном и под за кон ским про пи си ма до не се ним на осно-
ву ово га за ко на, уз са гла сност ор га на ко ји из да је одо бре ња.

Пре но сом одо бре ња из ста ва 1. овог чла на на при вред но дру-
штво, од но сно дру го прав но ли це и пред у зет ни ка, пре но се се и сва 
пра ва и оба ве зе по осно ву одо бре ња за ге о ло шка ис тра жи ва ња на 
одо бре ном ис тра жном про сто ру, од но сно одо бре ња за екс пло а та-
ци ју на одо бре ном екс пло а та ци о ном по љу.

Ми ни стар над ле жан за по сло ве ру дар ства и ге о ло шких ис-
тра жи ва ња (у да љем тек сту: Ми ни стар), бли же уре ђу је усло ве и 
на чин пре но са одо бре ња из ста ва 1. ово га чла на. 

Члан 10.
Одо бре ње за екс пло а та ци ју ре зер ви ми не рал них си ро ви-

на и ге о тер мал них ре сур са, из да то прав ном ли цу чи ја се имо ви-
на ко ја слу жи за екс пло а та ци ју про да је у по ступ ку при ва ти за ци је, 
мо же се пре не ти на куп ца те имо ви не уго во ром, ко ји за кљу чу ју 

про да вац имо ви не, ку пац имо ви не, Ми ни стар ство и Аген ци ја за 
при ва ти за ци ју.

На уго вор из ста ва 1. овог чла на прет ход ну са гла сност да је 
Вла да, на пред лог ми ни стар ства над ле жног за по сло ве ру дар ства 
и ге о ло шких ис тра жи ва ња (у да љем тек сту: Ми ни стар ство).

Уго вор из ста ва 1. овог чла на за кљу чен без са гла сно сти Вла-
де ни штав је.

Оба ве зни еле мен ти уго во ра из ста ва 1. овог чла на су од ред бе 
о ин ве сти ци о ном ула га њу куп ца имо ви не и ње го вим оба ве за ма по 
осно ву со ци јал ног про гра ма.

II. МИ НЕ РАЛ НА ПО ЛИ ТИ КА И ПЛАН РАЗ ВО ЈА РУ ДАР СКЕ 
ИН ДУ СТРИ ЈЕ СР БИ ЈЕ

1. Ми не рал на по ли ти ка

Члан 11.
Ми не рал на по ли ти ка об у хва та ме ре и ак тив но сти ко је се 

пред у зи ма ју ра ди оства ре ња стра те шких ду го роч них ци ље ва у 
обла сти ге о ло шких ис тра жи ва ња и екс пло а та ци је ре зер ви свих вр-
ста ми не рал них си ро ви на и ге о тер мал них ре сур са, и то на ро чи то 
ра ди:

1) си гур ног снаб де ва ња ин ду стриј ских ка па ци те та (тер мо-
е лек тра на, то пла на, ра фи не ри ја, то пи о ни ца, фа бри ка це мен та и 
кре ча итд.) и тр жи шта Ре пу бли ке Ср би је свим вр ста ма ми не рал-
них си ро ви на;

2) при ме не нај бо љих са вре ме них тех но ло ги ја при из град њи 
руд нич ке ин фра струк ту ре и ру дар ских обје ка та у ци љу без бед но-
сти обје ка та и без бед но сти и здра вља на ра ду;

3) ускла ђи ва ња и при ме не европ ских ди рек ти ва из обла сти 
ру дар ства и ге о ло шких ис тра жи ва ња, а на ро чи то у обла сти за шти-
те рад не и жи вот не сре ди не;

4) про мо ци је ин ве сти ци ја и одр жи вог раз во ја ру дар ске ин ду-
стри је Ре пу бли ке Ср би је; 

5) ства ра ња тран спа рент них и ста бил них усло ва за ин ве сти-
ци је у ру дар ству и ге о ло шка ис тра жи ва ња;

6) де цен тра ли за ци је у пла ни ра њу и спро во ђе њу раз вој них 
про је ка та ге о ло шких ис тра жи ва ња и ру дар ства.

Ми не рал на по ли ти ка бли же се раз ра ђу је и спро во ди ре а ли-
за ци јом Стра те ги је упра вља ња ми не рал ним ре сур си ма Ре пу бли ке 
Ср би је.

2. Стра те ги ја упра вља ња ми не рал ним ре сур си ма Ре пу бли ке 
Ср би је

Члан 12.
Стра те ги јом упра вља ња ми не рал ним ре сур си ма Ре пу бли ке 

Ср би је (у да љем тек сту: Стра те ги ја), од ре ђу ју се ду го роч ни ци ље-
ви раз во ја ру дар ства и ге о ло шких ис тра жи ва ња енер гет ских, ме та-
лич них, не ме та лич них и тех но ге них ми не рал них си ро ви на, под-
зем них во да и ге о тер мал них ре сур са. 

Стра те ги јом се од ре ђу је про јек ци ја по тре ба за свим вр ста ма 
ми не рал них си ро ви на, раз вој сек то ра ру дар ства и ге о ло шких ис-
тра жи ва ња, као и про јек ци ја уво за и из во за свих вр ста ми не рал-
них си ро ви на у Ре пу бли ци Ср би ји, уз ува жа ва ње еко ном ских, еко-
ло шких и со ци јал них аспе ка та.

Стра те ги ју до но си На род на скуп шти на, на пред лог Вла де за 
пе ри од од нај ма ње 10 го ди на.

Вла да пра ти ре а ли за ци ју Стра те ги је и по по тре би по кре ће 
ње но ускла ђи ва ње за ре ал ним по тре ба ма за ми не рал ним си ро ви-
на ма.

Члан 13.
Вла да до но си план и про гра ме оства ри ва ња Стра те ги је, на 

пред лог Ми ни стар ства. 
Пла ном и про гра ми ма се утвр ђу ју усло ви, на чин и ди на ми-

ка оства ре ња Стра те ги је у до ме ну основ них и дру гих ге о ло шких 
ис тра жи ва ња, си гур ног и по у зда ног снаб де ва ња тер мо е лек тра на 
до ма ћим угљем, суп сти ту ци је уво за ми не рал них си ро ви на по ди-
за њем до ма ћих ру дар ских ка па ци те та, по ве ћа ња про из вод ње ме-
та лич них и не ме та лич них ми не рал них си ро ви на, по ве ћа ња про-
из вод ње теч них и га со ви тих ми не рал них си ро ви на, про мо ци је 
и одр жи вог раз во ја ру дар ства и ге о ло ги је, под сти цај них ме ра за 
из град њу ви ших фа за при пре ме и пре ра де ми не рал них си ро ви на, 
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под сти цај них ме ра за из воз фи нал них про из во да на ста лих ко ри-
шће њем до ма ћих си ро ви на, са на ци је и ре кул ти ва ци је на пу ште них 
ру дар ских обје ка та, при ме не ста рих ру дар ских обје ка та за по себ не 
на ме не, као и дру гих аспе ка та од ва жно сти за спро во ђе ње Стра-
те ги је.

План се до но си за пе ри од оства ри ва ња Стра те ги је. 
Про гра ми ма се од ре ђу је и оба ве за из ра де од ре ђе них про-

стор них пла но ва под руч ја по себ не на ме не за по је ди не ру дар ске 
ба се не и ле жи шта ми не рал них си ро ви на ко ји су од из у зет ног зна-
ча ја за све о бу хват ни раз вој Ре пу бли ке Ср би је.

Про гра ми се до но се за пе ри од од нај ма ње две до де сет го ди на.
Над ле жни ор ган ауто ном не по кра ји не пред ла же део про гра-

ма на сво јој те ри то ри ји у скла ду са пла ном раз во ја ауто ном не по-
кра ји не и Ре пу бли ке Ср би је.

III. ГЕ О ЛО ШКИ ЗА ВОД СР БИ ЈЕ

Члан 14.
Ге о ло шки за вод Ср би је (у да љем тек сту: За вод), оба вља 

основ на ге о ло шка ис тра жи ва ња утвр ђе на ду го роч ним про гра мом 
раз во ја основ них ге о ло шких ис тра жи ва ња, од но сно го ди шњим 
про гра мом из во ђе ња основ них ге о ло шких ис тра жи ва ња.

За вод оба вља и дру ге по сло ве од ин те ре са за др жа ву, као 
што су: из ра да и штам па ње ге о ло шких ка ра та раз ме ре 1:25.000 и 
сит ни је раз ме ре; из ра да спе ци ја ли стич ких ге о ло шких (ми не ра ге-
нет ских, ге о фи зич ких, ге о хе миј ских, ин же њер ско ге о ло шких, хи-
дро ге о ло шких, струк тур но-тек тон ских, ге о е ко ло шких и дру гих) 
ка ра та; утвр ђи ва ње и из да ва ње ге о ло шких усло ва и из ра да ком-
плек сних ге о ло шких под ло га за по тре бе пла ни ра ња, про јек то ва-
ња, из град њу обје ка та или да ва ња кон це си ја; при ку пља ње, ажу-
ри ра ње и чу ва ње по да та ка од зна ча ја за Ге о ло шки ин фор ма ци о ни 
си стем.

За вод мо же да оба вља и по сло ве ге о ло шких ис тра жи ва ња у 
ино стран ству.

Сред ства за осни ва ње и рад за во да обез бе ђу ју се из бу џе та 
Ре пу бли ке Ср би је и дру гих из во ра у скла ду са за ко ном.

Над зор над ра дом За во да и из во ђе њем ге о ло шких ис тра жи-
ва ња из ст. 1. и 2. овог чла на вр ши ми ни стар ство над ле жно за по-
сло ве за шти те жи вот не сре ди не. 

Члан 15.
За вод јед ном го ди шње под но си Вла ди из ве штај о ра ду, са 

пред ло гом ак тив но сти за на ред ну ка лен дар ску го ди ну.

IV. ГЕ О ЛО ШКА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

1. Вр сте ге о ло шких ис тра жи ва ња

Члан 16.
Ге о ло шка ис тра жи ва ња у сми слу овог за ко на су основ на и 

при ме ње на. 
Основ на и при ме ње на ге о ло шка ис тра жи ва ња из во де се пре-

ма про јек ту ге о ло шких ис тра жи ва ња, у скла ду са са вре ме ним на-
уч ним до стиг ну ћи ма и тех но ло ги ја ма, про пи си ма, ко ји се од но се 
на ту вр сту ис тра жи ва ња, као и про пи си ма ко ји ма су утвр ђе ни зах-
те ви у по гле ду без бед но сти и здра вља на ра ду, за шти те од по жа ра 
и екс пло зи је и за шти те жи вот не сре ди не и кул тур них до ба ра и до-
ба ра ко ја ужи ва ју прет ход ну за шти ту. 

2. Основ на ге о ло шка ис тра жи ва ња 

Члан 17.
Основ ним ге о ло шким ис тра жи ва њи ма, у сми слу овог за ко на, 

сма тра ју се ис тра жи ва ња ко ја се из во де у ци љу: про у ча ва ња раз-
во ја, са ста ва и гра ђе зе мљи не ко ре; про на ла же ња ми не рал них ре-
сур са, ре сур са под зем них во да и ге о тер мал них ре сур са и њи хо вих 
ини ци јал них про у ча ва ња; вред но ва ња укуп них по тен ци ја ла ге о ло-
шке сре ди не као про сто ра за по тре бе про стор ног и ур ба ни стич ког 
пла ни ра ња и утвр ђи ва ња по доб но сти за из град њу обје ка та; утвр-
ђи ва ња и ели ми на ци је штет них ути ца ја при род них и тех но ге них 
про це са на ге о ло шку и жи вот ну сре ди ну.

Основ на ге о ло шка ис тра жи ва ња су по сло ви од јав ног ин те-
ре са и фи нан си ра ју се из бу џе та Ре пу бли ке Ср би је.

Ауто ном на по кра ји на вр ши и фи нан си ра основ на ге о ло шка 
ис тра жи ва ња на те ри то ри ји ауто ном не по кра ји не. 

По сло ве из ста ва 1. овог чла на ауто ном на по кра ји на вр ши 
као по ве ре не.

Члан 18.
Основ на ге о ло шка ис тра жи ва ња об у хва та ју из ра ду: основ-

них, пре глед них и спе ци ја ли стич ких ге о ло шких ка ра та раз ме ре 
1:25.000 и сит ни је раз ме ре (из у зет но за под руч ја по себ не на ме не 
и раз ме ре 1:10.000); сту ди ја по тен ци јал но сти ге о ло шких сре ди на 
у по гле ду при су ства ми не рал них и дру гих ге о ло шких ре сур са; по-
доб но сти ге о ло шке сре ди не за по тре бе пла ни ра ња, про јек то ва ња и 
гра ђе ња; као и сту ди ја за по тре бе за шти те жи вот не сре ди не; очу-
ва ња ге о ди вер зи те та и за шти те обје ка та ге о на сле ђа и слич но.

Основ на ге о ло шка ис тра жи ва ња се из во де за по тре бе про-
стор ног пла ни ра ња и из ра де ге не рал них ур ба ни стич ких пла но ва, 
утвр ђи ва ња и вред но ва ња укуп них ге о ло шких по тен ци ја ла од ре-
ђе ног под руч ја, утвр ђи ва ња на ме не и по доб но сти ге о ло шке сре ди-
не као про сто ра за град њу обје ка та.

Из ра да ге о ло шких ка ра та из ста ва 1. овог чла на, при пре ма за 
штам па ње, при јем аутор ских ори ги на ла ге о ло шких ка ра та и ту ма-
ча, вр ши се уз струч ну по моћ рад не гру пе ко ју обра зу је ми ни стар 
над ле жан за по сло ве за шти те жи вот не сре ди не.

Ак том о обра зо ва њу рад не гру пе из ста ва 3. овог чла на утвр-
ђу ју се за да ци, оба ве зе и на кна да за рад ње них чла но ва.

Ми ни стар над ле жан за по сло ве за шти те жи вот не сре ди не 
бли же про пи су је струч но-тех нич ке осно ве за из ра ду ге о ло шких 
ка ра та из ста ва 1. овог чла на.

Члан 19.
Основ на ге о ло шка ис тра жи ва ња из во ди За вод пре ма ду го-

роч ном про гра му раз во ја основ них ге о ло шких ис тра жи ва ња (у да-
љем тек сту: Ду го роч ни про грам) и го ди шњем про гра му основ них 
ге о ло шких ис тра жи ва ња (у да љем тек сту: Го ди шњи про грам). 

Ду го роч ни про грам об у хва та стра те шке при о ри те те и ду-
го роч не ци ље ве из во ђе ња основ них ге о ло шких ис тра жи ва ња, у 
функ ци ји укуп ног еко ном ског и дру штве ног раз во ја, а у скла ду са 
про стор ним пла ном Ре пу бли ке Ср би је, Стра те ги јом одр жи вог раз-
во ја, као и Стра те ги јом. 

Над ле жни ор ган ауто ном не по кра ји не пред ла же део Ду го-
роч ног про гра ма на сво јој те ри то ри ји, у скла ду са ре ги о нал ним 
про стор ним пла ном ауто ном не по кра ји не, пла но ви ма и про гра ми-
ма одр жи вог ко ри шће ња при род них ре сур са и до ба ра, као и Стра-
те ги јом. 

Ду го роч ни про грам до но си Вла да на пред лог ми ни стар ства 
над ле жног за по сло ве за шти те жи вот не сре ди не, за пе ри од од 10 
го ди на.

Члан 20.
Го ди шњи про грам об у хва та ци ље ве, вр сту и обим ге о ло шких 

ис тра жних ра до ва, ди на ми ку и усло ве њи хо вог из во ђе ња, као и 
по треб на фи нан сиј ска сред ства.

Го ди шњим про гра мом мо гу би ти об у хва ће на и дру га ге о ло-
шка ис тра жи ва ња, ако је њи хо во из во ђе ње нео п ход но ра ди утвр-
ђи ва ња узро ка и от кла ња ња по сле ди ца еле мен тар них не по го да, 
као и примењенa геолошкa ис тра жи ва ња ми не рал них ре сур са, ре-
сур са под зем них во да и ге о тер мал них ре сур са, као и дру га, ако је 
из во ђе ње тих ис тра жи ва ња од ин те ре са за Ре пу бли ку Ср би ју. 

Го ди шњи про грам до но си и спро во ди ми ни стар ство над ле-
жно за по сло ве за шти те жи вот не сре ди не, од но сно над ле жни ор-
ган ауто ном не по кра ји не на сво јој те ри то ри ји, у скла ду са Ду го-
роч ним про гра мом. 

3. При ме ње на ге о ло шка ис тра жи ва ња

Члан 21.
При ме ње на ге о ло шка ис тра жи ва ња ми не рал них и дру гих ге-

о ло шких ре сур са, у сми слу овог за ко на об у хва та ју ис тра жи ва ња 
ко ја се из во де ра ди утвр ђи ва ња ре сур са и ре зер ви ми не рал них си-
ро ви на, под зем них во да и ге о тер мал них ре сур са и усло ви ма њи хо-
вог ко ри шће ња, као и ис тра жи ва ња ге о ло шке сре ди не за по тре бе 
про стор ног и ур ба ни стич ког пла ни ра ња, про јек то ва ња и из град ње 
гра ђе вин ских, ру дар ских и дру гих обје ка та, укљу чу ју ћи и под зем-
на скла ди шта га са и дру гих ма те ри ја, из два ја ња по вољ них ге о ло-
шких фор ма ци ја и струк ту ра као и ис цр пље них ле жи шта ми не рал-
них си ро ви на за скла ди ште ње зем ног (при род ног) га са и/или CO2, 
као и про је ка та за шти те, са на ци је и ре кул ти ва ци је. 
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При ме ње на ге о ло шка ис тра жи ва ња ми не рал них и дру гих 

ге о ло шких ре сур са вр ше се у ци љу от кри ва ња и до би ја ња ре ле-
вант них по да та ка о ге о ло шкој гра ђи, ге не зи, ква ли та тив ним и 
кван ти та тив ним ка рак те ри сти ка ма ле жи шта ми не рал них си ро ви-
на, под зем них во да и дру гих ге о ло шких ре сур са и иста об у хва та ју 
сле де ће ста ди ју ме ис тра жи ва ња:

1) про спек ци ју;
2) претходнa (генералнa) ис тра жи ва ња;
3) детаљнa ис тра жи ва ња;
4) екс пло а та ци о на ис тра жи ва ња.
При ме ње на ге о ло шка ис тра жи ва ња ко ја се вр ше за по тре бе 

про стор ног и ур ба ни стич ког пла ни ра ња, про јек то ва ња и из град ње 
гра ђе вин ских, ру дар ских и дру гих обје ка та вр ше се у ци љу упо-
зна ва ња ге о ло шке гра ђе те ре на, од но сно ин же њер ско-ге о ло шких 
ка рак те ри сти ка и ге о ди на мич ких свој ста ва ге о ло шке сре ди не. 
Иста об у хва та ју ста ди јум де таљ них ге о ло шких ис тра жи ва ња. 

Ис тра жи ва ња из ста ва 3. овог чла на мо ра ју би ти ускла ђе на са 
од го ва ра ју ћим план ским до ку мен ти ма или ур ба ни стич ким ак ти ма. 

Вла да ће уред бом утвр ди ти усло ве, кри те ри ју ме, по сту пак и 
на чи не из да ва ња одо бре ња и дру ге по себ не усло ве у ве зи са ге-
о ло шким ис тра жи ва њи ма, ко ја се од но се на из два ја ња по вољ них 
ге о ло шких фор ма ци ја и струк ту ра, као и ис цр пље них ле жи шта 
ми не рал них си ро ви на за скла ди ште ње CO2.

4. Усло ви и на чин из во ђе ња ге о ло шких ис тра жи ва ња

Члан 22.
Ге о ло шка ис тра жи ва ња, из ра ду про је ка та ге о ло шких ис тра-

жи ва ња, из ве шта ја о ре зул та ти ма ге о ло шких ис тра жи ва ња, ела бо-
ра та о ре сур си ма и ре зер ва ма ми не рал них си ро ви на, укљу чу ју ћи 
ре сур се и ре зер ве под зем них во да и ге о тер мал не ре сур се, као и 
по сло ве струч ног над зо ра над из во ђе њем ге о ло шких ис тра жи ва-
ња, мо же из во ди ти при вред но дру штво, од но сно дру го прав но ли-
це и пред у зет ник, ко је је упи са но у ре ги стар при вред них су бје ка та 
за оба вља ње те де лат но сти и ко је за сва ку вр сту ге о ло шких ис тра-
жи ва ња има нај ма ње два за по сле на ли ца ко ја има ју сте че но ви со-
ко обра зо ва ње 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), ге о ло шке стру ке од го ва ра ју ћег обра-
зов ног про фи ла и овла шће ње за оба вља ње тих по сло ва, од че га, 
нај ма ње јед но ли це са од го ва ра ју ћом ли цен цом. 

По сло ве ру ко во ђе ња и струч ног над зо ра над из во ђе њем ге-
о ло шких ис тра жних ра до ва и ру ко во ђе ња из ра дом про је ка та ге-
о ло шких ис тра жи ва ња и из ве шта ја о ре зул та ти ма ге о ло шких ис-
тра жи ва ња, као и ела бо ра та о ре сур си ма и ре зер ва ма ми не рал них 
си ро ви на, укљу чу ју ћи ре сур се и ре зер ве под зем них во да и ге о тер-
мал не ре сур се, мо же оба вља ти ли це ко је, по ред усло ва из ста ва 1. 
овог чла на, има нај ма ње три го ди не рад ног ис ку ства у оба вља њу 
од го ва ра ју ћих по сло ва. 

Ге о ло шка ис тра жи ва ња мо гу да из во де и стра на прав на ли ца 
под усло ви ма и на на чин про пи сан овим за ко ном и за ко ном ко јим 
се утвр ђу ју пра ва стра них ли ца у по гле ду ко ри шће ња до ба ра од 
јав ног ин те ре са. 

Но си лац ис тра жи ва ња мо же би ти при вред но дру штво, од но-
сно дру го прав но ли це и пред у зет ник, ко је је ре ги стро ва но за оба-
вља ње тих де лат но сти. 

Члан 23.
Овла шће ње за оба вља ње по сло ва из чла на 22. ст. 1. и 2. овог 

за ко на сти че се по ла га њем струч ног ис пи та. 
Струч ни ис пит из ста ва 1. овог чла на, по ла же се пред ко ми-

си јом ко ју обра зу је Ми ни стар, од но сно над ле жни ор ган ауто ном не 
по кра ји не за кан ди да те са те ри то ри је ауто ном не по кра ји не.

Ми ни стар бли же про пи су је усло ве, про грам и на чин по ла га-
ња струч ног ис пи та из ста ва 1. овог чла на. 

По сло ви из ст. 1. и 2. овог чла на вр ше се као по ве ре ни.

5. Из во ђе ње ге о ло шких ис тра жи ва ња

Члан 24.
Ге о ло шка ис тра жи ва ња се из во де пре ма про јек ту ге о ло шких 

ис тра жи ва ња ко ји на ро чи то са др жи:
1) до ку мен та о ис пу ње но сти усло ва из чла на 22. овог за ко на; 
2) тек сту ал ни део;
3) гра фич ке при ло ге;

4) из ве штај и по твр ду о из вр ше ној тех нич кој кон тро ли про-
јек та.

Ми ни стар бли же про пи су је усло ве, кри те ри ју ме и са др жај 
про јек та ге о ло шких ис тра жи ва ња у обла сти ма: 

1) основ них ге о ло шких ис тра жи ва ња;
2) при ме ње них ге о ло шких ис тра жи ва ња ми не рал них ре сур са;
3) при ме ње них ис тра жи ва ња хи дро ге о ло шких и ге о тер мал-

них ре сур са;
4) при ме ње них ин же њер ско-ге о ло шких ис тра жи ва ња;
5) при ме ње них ге о ло шких ис тра жи ва ња у ци љу за шти те, са-

на ци је и ре кул ти ва ци је.

Члан 25.
Про је кат ге о ло шких ис тра жи ва ња, као и из ме не и до пу не ис-

тог про јек та, под ле же тех нич кој кон тро ли.
Тех нич ка кон тро ла про јек та из ста ва 1. овог чла на об у хва та 

кон тро лу при ме не са вре ме них до стиг ну ћа и ме то да ге о ло шке на-
у ке и тех ни ке; ускла ђе но сти са за ко ном и дру гим про пи си ма из 
обла сти ге о ло ги је и ру дар ства; као и ускла ђе но сти са ва же ћим 
тех нич ким про пи си ма, нор ма ти ви ма, као и од го ва ра ју ћих ме ра 
без бед но сти и здра вља на ра ду, си гур но сти љу ди и обје ка та и за-
шти те жи вот не сре ди не.

Из ве штај и по твр да о из вр ше ној тех нич кој кон тро ли из ста ва 
2. овог чла на пред ста вља ју са став ни део про јек та из ста ва 1. овог 
чла на.

Тех нич ку кон тро лу из ста ва 1. овог чла на мо же вр ши ти при-
вред но дру штво и пред у зет ник, од но сно дру го прав но ли це ко је 
ис пу ња ва усло ве из чла на 22. овог за ко на. 

Члан 26.
Тех нич ку кон тро лу про јек та ге о ло шких ис тра жи ва ња не мо-

же вр ши ти, од но сно у вр ше њу кон тро ле не мо же да уче ству је: 
1) при вред но дру штво, од но сно дру го прав но ли це и пред у-

зет ник, ко је је из ра ди ло тај про је кат или ко је је но си лац ис тра жи-
ва ња; 

2) ли це за по сле но у при вред ном дру штву, од но сно дру гом 
прав ном ли цу и пред у зет ни ку, ко је је из ра ди ло про је кат ге о ло-
шких ис тра жи ва ња или је уче ство ва ло у из ра ди тог про јек та; 

3) ли це за по сле но код но си о ца ис тра жи ва ња; 
4) ли це за по сле но у Ми ни стар ству, над ле жном ор га ну ауто-

ном не по кра ји не и је ди ни ци ло кал не са мо у пра ве. 

Члан 27.
У то ку из во ђе ња ге о ло шких ис тра жи ва ња, но си лац ис тра жи-

ва ња је ду жан да обез бе ди струч ни над зор над из во ђе њем ге о ло-
шких ис тра жи ва ња.

Струч ни над зор, из ста ва 1. овог чла на об у хва та про ве ру: да 
ли се ис тра жни ра до ви из во де пре ма про јек ту ге о ло шких ис тра-
жи ва ња; ква ли те та из во ђе ња ис тра жних ра до ва и при ме ну про пи-
са, тех нич ких нор ма ти ва и нор ми ква ли те та; при ме не ме ра без бед-
но сти и здра вља на ра ду и за шти те жи вот не сре ди не.

Из ве штај о из вр ше ном струч ном над зо ру чи ни са став ни део 
из ве шта ја о ре зул та ти ма ге о ло шких ис тра жи ва ња.

Но си лац ис тра жи ва ња мо же да вр ши не по сред но струч ни 
над зор над из во ђе њем ге о ло шких ис тра жи ва ња или да вр ше ње ис-
тог по ве ри дру гом прав ном ли цу ко је ис пу ња ва усло ве из чла на 
22. овог за ко на. 

Члан 28.
По за вр шет ку про јек том пред ви ђе них ге о ло шких ис тра жи ва-

ња из ра ђу је се за вр шни из ве штај о ре зул та ти ма ге о ло шких ис тра-
жи ва ња (у да љем тек сту: За вр шни из ве штај). 

За вр шни из ве штај, као и из ве штај из чла на 29. став 1. овог 
за ко на, под ле же тех нич кој кон тро ли ко јом се про ве ра ва да ли су 
ге о ло шка ис тра жи ва ња из ве де на пре ма про јек ту ге о ло шких ис тра-
жи ва ња и да ли је из ве штај ура ђен у скла ду са овим за ко ном. 

Из ве штај и по твр да о из вр ше ној тех нич кој кон тро ли из ста ва 
2. овог чла на чи ни са став ни део За вр шног из ве шта ја.

Тех нич ка кон тро ла За вр шног из ве шта ја као и из ве шта ја из 
чла на 29. став 1. вр ши се под усло ви ма из чл. 22. и 26. овог за ко на. 

Но си лац ис тра жи ва ња ду жан је да је дан при ме рак За вр шног 
из ве шта ја до ста ви ор га ну ко ји је из дао одо бре ње за ис тра жи ва ње 
у пи са ној и елек трон ској фор ми, нај ка сни је 30 да на од да на ис те ка 
одо бре ног ис тра жног ро ка.
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Члан 29.
Но си лац ис тра жи ва ња је ду жан да по ис те ку ис тра жног пе-

ри о да од го ди ну да на, као и у слу ча ју об у ста ве ис тра жи ва ња, у ро-
ко ви ма утвр ђе ним одо бре њем за ис тра жи ва ње, до ста ви ор га ну ко-
ји је из дао одо бре ње, го ди шњи из ве штај о ре зул та ти ма ге о ло шких 
ис тра жи ва ња, у пи са ној и елек трон ској фор ми.

За вр шни из ве штај, као и го ди шњи из ве штај из ста ва 1. овог 
чла на има ју ка рак тер ар хив ске гра ђе и чу ва ју се трај но, у скла ду 
са за ко ном. 

Ми ни стар бли же про пи су је са др жи ну За вр шног из ве шта ја и 
го ди шњег из ве шта ја из ста ва 1. овог чла на. 

6. Oдобрењe за при ме ње на ге о ло шка ис тра жи ва ња

Члан 30.
При ме ње на ге о ло шка ис тра жи ва ња из во де се на осно ву ре-

ше ња о одо бре њу за ге о ло шка ис тра жи ва ња ко је из да је Ми ни стар-
ство, по зах те ву при вред ног дру штва, од но сно дру гог прав ног ли-
ца и пред у зет ни ка.

Ре ше ње Ми ни стар ства из ста ва 1. овог чла на је ко нач но и 
про тив ње га се мо же по кре ну ти управ ни спор. 

За при ме ње на ге о ло шка ис тра жи ва ња ко ја се из во де на те-
ри то ри ји ауто ном не по кра ји не, одо бре ње из да је над ле жни ор ган 
ауто ном не по кра ји не, ре ше њем про тив ко јег се мо же из ја ви ти 
жал ба Ми ни стру.

Над ле жни ор ган ауто ном не по кра ји не ду жан је да Ми ни стар-
ству до ста вља из ве шта је о из да тим одо бре њи ма за ге о ло шка ис-
тра жи ва ња. 

Ми ни стар бли же од ре ђу је по вр ши ну ис тра жног про сто ра на 
ко јем се мо же одо бри ти из во ђе ње при ме ње них ге о ло шких ис тра-
жи ва ња, у за ви сно сти од вр сте ми не рал них и дру гих ге о ло шких 
ре сур са ко ји се ис тра жу ју.

По сло ви из ста ва 3. овог чла на вр ше се као по ве ре ни.

Члан 31.
При ме ње на ге о ло шка ис тра жи ва ња од ре ђе них не ме та лич них 

ми не рал них ре сур са и дру гих ге о ло шких ре сур са и ис тра жи ва ња 
ге о ло шке сре ди не из во де се и за по тре бе:

1) до би ја ња гра ђе вин ских ма те ри ја ла;
2) ко ри шће ња под зем них во да за по тре бе во до снаб де ва ња 

фи зич ких ли ца; 
3) ко ри шће ња ге о тер мал них ре сур са за по тре бе фи зич ких ли ца;
4) про стор ног и ур ба ни стич ког пла ни ра ња, про јек то ва ња, из-

град ње обје ка та и за шти те, са на ци је и ре кул ти ва ци је те ре на.
Ге о ло шка ис тра жи ва ња из ста ва 1. овог чла на из во де се на 

осно ву одо бре ња за ге о ло шка ис тра жи ва ња ко ја из да је над ле жни ор-
ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве на чи јој се те ри то ри ји ис тра жи ва-
ња из во де, ре ше њем про тив ко га се мо же из ја ви ти жал ба Ми ни стру.

Не ме та лич ни ми не рал ни ре сур си из ста ва 1. овог чла на су 
они ко ји се ко ри сте:

1) као гра ђе вин ски ка мен: тех нич ки (се чен, це пан, ло мљен, 
дро бљен, мле вен) и укра сни (ар хи тек тон ски, скулп тор ски, ме мо-
ри јал ни);

2) као при род ни агре га ти: пе сак, шљу нак, дро би на;
3) за про из вод њу опе кар ско-ке ра мич ких ма те ри ја ла, кре ча и др;
4) за про из вод њу пу ни ла у ин ду стри ји. 
Над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве мо же се удру-

жи ти са дру гим је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве, ра ди оба вља ња 
по сло ва из ста ва 1. овог чла на и о то ме оба ве шта ва Ми ни стар ство.

У слу ча ју да над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве 
не поч не да вр ши по ве ре ни по сао или га не вр ши пра вил но или 
бла го вре ме но, Ми ни стар ство, од но сно над ле жни ор ган ауто ном не 
по кра ји не пре у зи ма по сло ве из ста ва 1. овог чла на.

Над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве ду жан је да 
Ми ни стар ству до ста вља го ди шње из ве шта је о из да тим одо бре њи-
ма за ге о ло шка ис тра жи ва ња. 

По сло ви из ста ва 1. овог чла на вр ше се као по ве ре ни.

Члан 32.
Зах тев за из да ва ње одо бре ња за при ме ње на ге о ло шка ис тра-

жи ва ња са др жи по дат ке о: но си о цу ис тра жи ва ња, пред ме ту ге о ло-
шких ис тра жи ва ња, ве ли чи ни ис тра жног про сто ра, вр сти ис тра-
жних ра до ва, ви си ни сред ста ва за ис тра жи ва ње, као и о вре ме ну 
тра ја ња ис тра жи ва ња. 

Уз зах тев из ста ва 1. овог чла на, под но си се: 
1) про је кат ге о ло шких ис тра жи ва ња са из ве шта јем и по твр-

дом о из вр ше ној тех нич кој кон тро ли про јек та; 
2) то по граф ска кар та у раз ме ри 1:25.000 или сит ни јој раз ме-

ри, са уцр та ном гра ни цом и ко ор ди на та ма пре лом них та ча ка тра-
же ног ис тра жног про сто ра; 

3) до каз о пла ће ној ре пу блич кој ад ми ни стра тив ној так си;
4) са гла сност над ле жних уста но ва за за шти ту жи вот не сре-

ди не и кул тур ног на сле ђа.
Под но си лац зах те ва из ста ва 1. овог чла на ду жан је да пре из-

ра де про јек та ге о ло шких ис тра жи ва ња од над ле жног за во да за за-
шти ту при ро де и над ле жног за во да за за шти ту кул тур ног на сле ђа, 
или дру гог над ле жног ор га на, при ба ви ми шље ње под ко јим усло-
ви ма се мо гу из во ди ти пред мет на ис тра жи ва ња. 

Акт о усло ви ма над ле жних ор га на из ста ва 3. овог чла на чи-
ни са став ни део про јек та ге о ло шких ис тра жи ва ња.

Ако је про јек том из ста ва 2. тач ка 1) овог чла на пред ви ђе но 
из во ђе ње ру дар ских ра до ва и/или узи ма ње ми не рал них си ро ви на 
за тех но ло шка ис пи ти ва ња, под но си се по се бан зах тев за да ва ње 
одо бре ња за из во ђе ње ра до ва по ру дар ском про јек ту из чла на 72. 
став 1. овог за ко на, а ако се ра ди о ис тра жи ва њу наф те, га са и ге-
о тер мал них ре сур са по про јек ту из чла на 72. став 3. тач ка 2) овог 
за ко на под но си се при ја ва у скла ду са чла ном 84. овог за ко на.

Ми ни стар про пи су је до зво ље ну ко ли чи ну ма те ри ја ла ко ја се 
мо же узе ти за тех но ло шка ис пи ти ва ња у за ви сно сти од вр сте ми-
не рал не си ро ви не. 

Над ле жни ор ган од би ће ре ше њем зах тев за из да ва ње одо бре-
ња за из во ђе ње ге о ло шких ис тра жи ва ња ако:

1) уз зах тев ни је до ста вље на ком плет на до ку мен та ци ја из 
ста ва 2. овог чла на; 

2) је про стор за ко ји се тра жи одо бре ње већ из дат дру гом ли-
цу за ис тра жи ва ње исте ми не рал не си ро ви не или истог ге о ло шког 
ре сур са.

Ре ше ње из ста ва 7. овог чла на ко је из да је Ми ни стар ство је 
ко нач но и про тив ње га се мо же по кре ну ти управ ни спор. 

На ре ше ње из ста ва 7. овог чла на ко је је до нео над ле жни ор-
ган ауто ном не по кра ји не, од но сно над ле жни ор ган је ди ни це ло-
кал не са мо у пра ве жал ба се под но си ми ни стру.

Члан 33.
Ако су зах тев за из да ва ње одо бре ња за ис тра жи ва ње истог 

ми не рал ног или дру гог ге о ло шког ре сур са на истом ис тра жном 
про сто ру под не ла два или ви ше прав них ли ца, од но сно пред у зет-
ни ка, при о ри тет у до би ја њу одо бре ња има прав но ли це од но сно 
пред у зет ник, ко ји је пр ви под нео пот пун зах тев, у скла ду са од ред-
ба ма чла на 32. овог за ко на. 

Члан 34.
Ре ше ње о одо бре њу за при ме ње на ге о ло шка ис тра жи ва ња 

са др жи по дат ке о: 
1) на зи ву но си о ца ис тра жи ва ња са адре сом ње го вог се ди шта; 
2) пред ме ту и вр сти ис тра жи ва ња; 
3) ко ор ди на та ма пре лом них та ча ка ис тра жног про сто ра; 
4) на зи ву про јек та ге о ло шких ис тра жи ва ња; 
5) ду жи ни ис тра жног ро ка;
6) ми ни мал ном оби му ра до ва ко ји се мо ра ре а ли зо ва ти;
7) ро ку у ко ме се мо ра от по че ти са ис тра жи ва њем; 
8) нај ве ћој ко ли чи ни ми не рал не си ро ви не, осим наф те и при-

род них га со ва, ко ја се мо же узе ти у ци љу ис пи ти ва ња ква ли те та и 
ње них тех но ло шких свој ста ва; 

9) на чи ну и ро ку у ко јем је но си лац ис тра жи ва ња ду жан да 
оба ве шта ва ор ган ко ји је из дао одо бре ње за ис тра жи ва ње;

10) усло ви ма под ко ји ма се одо бре ње мо же уки ну ти.

Члан 35.
Одо бре њем за из во ђе ње при ме ње них ге о ло шких ис тра жи ва-

ња ми не рал них и дру гих ге о ло шких ре сур са од ре ђу је се ис тра жни 
рок у ду жи ни до три го ди не, уз мо гућ ност про ду же ња ис тра жног 
ро ка два пу та у кон ти ну и те ту, при че му ду жи на сва ког од про ду-
же них ис тра жних ро ко ва мо же би ти до две го ди не. 

Зах тев за про ду же ње ис тра жног ро ка из ста ва 1. овог чла на, 
под но си се нај ка сни је 30 да на пре ис те ка ис тра жног ро ка од ре ђе-
ног одо бре њем за ис тра жи ва ње, под усло вом да је из вр ше но нај-
ма ње 75% од про јек том пла ни ра ног оби ма ис тра жних ра до ва, у 
скла ду са чла ном 39. став 1. овог за ко на.
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Уз зах тев из ста ва 2. овог чла на под но си се:
1) про јект ге о ло шких ис тра жи ва ња;
2) то по граф ска кар та у раз ме ри 1:25.000, са уцр та ном гра ни-

цом и ко ор ди на та ма пре лом них та ча ка ис тра жног про сто ра;
3) за вр шни из ве штај за прет ход ни ис тра жни пе ри од;
4) до каз о пла ће ној ре пу блич кој ад ми ни стра тив ној так си.
Про ду же ње ис тра жног ро ка одо бра ва се ре ше њем ко је до но-

си ор ган ко ји је из дао одо бре ње за ис тра жи ва ње. 
Ре ше ње из ста ва 4. овог чла на ко је из да је Ми ни стар ство, је 

ко нач но и про тив ње га се мо же по кре ну ти управ ни спор. 
На ре ше ње из ста ва 4. овог чла на ко је је до нео над ле жни ор-

ган ауто ном не по кра ји не, од но сно над ле жни ор ган је ди ни це ло-
кал не са мо у пра ве жал ба се под но си ми ни стру.

Члан 36.
Но си лац ис тра жи ва ња је ду жан да у зах те ву за про ду же ње 

ис тра жног ро ка, по вр ши ну ис тра жног про сто ра сма њи са гла сно 
до би је ним ре зул та ти ма, а нај ма ње за 25% у од но су на прет ход но 
одо бре ну по вр ши ну.

Члан 37.
У окви ру истог ис тра жног про сто ра на ко јем су одо бре на 

при ме ње на ге о ло шка ис тра жи ва ња не ког ми не рал ног или ге о ло-
шког ре сур са, мо гу се одо бри ти при ме ње на ис тра жи ва ња дру гог 
ми не рал ног или ге о ло шког ре сур са, са мо уз прет ход но при ба вље-
ну са гла сност но си о ца одо бре ња за ис тра жи ва ња. 

Члан 38.
По че так ра до ва на ге о ло шким ис тра жи ва њи ма, но си лац ис-

тра жи ва ња је ду жан да при ја ви 15 да на пре по чет ка из во ђе ња про-
јек то ва них ис тра жних ра до ва над ле жном ор га ну је ди ни це ло кал не 
са мо у пра ве на чи јој те ри то ри ји се на ла зи ис тра жни про стор, ор га-
ну ко ји је из дао ре ше ње о одо бре њу за ис тра жи ва ње и ге о ло шкој 
и/или ру дар ској ин спек ци ји, а ако се ра до ви из во де на под руч ју из 
чла на 7. овог за ко на и ор га ни за ци ји, од но сно ор га ну ко ји упра вља 
тим под руч јем, или слу жби за за шти ту кул тур ног на сле ђа.

Члан 39.
Нај ма ња ко ли чи на про јек то ва ног оби ма ге о ло шких и ру дар-

ских ис тра жних ра до ва ко ји се мо ра ју из ве сти у одо бре ном ис тра-
жном ро ку из но си 75% од про јек том пла ни ра ног оби ма ис тра жних 
ра до ва. 

У слу ча ју ви ше го ди шњих ис тра жи ва ња ми не рал них и дру-
гих ге о ло шких ре сур са, вр ста и обим про јек то ва них ис тра жних 
ра до ва, као и ди на ми ка из во ђе ња истих, да је се за сва ку ис тра жну 
го ди ну.

Члан 40.
Ге о ло шка ис тра жи ва ња ми не рал них и дру гих ге о ло шких ре-

сур са у окви ру одо бре ног екс пло а та ци о ног по ља, из во де се без 
одо бре ња за ис тра жи ва ње.

Но си лац екс пло а та ци је је ду жан да по че так ра до ва на ис тра-
жи ва њу при ја ви над ле жном ор га ну ко ји је из дао одо бре ње за екс-
пло а та ци ју.

Ге о ло шка ис тра жи ва ња из ста ва 1. овог чла на вр ше се на на-
чин утвр ђен овим за ко ном и дру гим про пи си ма из обла сти ге о ло-
ги је и ру дар ства.

Члан 41.
Над ле жни ор ган ће уки ну ти ре ше ње о одо бре њу за ис тра жи-

ва ње пре ис те ка од ре ђе ног ис тра жног ро ка у слу ча је ви ма ако се:
1) са ге о ло шким ис тра жи ва њи ма не от поч не у ро ку ко ји је 

утвр ђен одо бре њем за ис тра жи ва ње; 
2) ис тра жи ва ња не из во де у скла ду са про јек том ге о ло шког 

ис тра жи ва ња; 
3) ис тра жи ва ња не из во де под усло вом из чла на 39. овог за-

ко на; 
4) ис тра жи ва ња из во де ван одо бре ног ис тра жног про сто ра;
5) не до ста вља Го ди шњи из ве штај за прет ход ну ис тра жну го-

ди ну;
6) под ви дом ис тра жи ва ња вр ши екс пло а та ци ја ми не рал них 

си ро ви на, под зем них во да и ге о тер мал них ре сур са;
7) не вра ти у пр во бит но ста ње зе мљи ште на ко јем се из во де 

ис тра жни ра до ви;

8) не спро во де про пи са не ме ре без бед но сти и здра вља на ра-
ду, по треб не ме ре обез бе ђе ња имо ви не, здра вља љу ди и за шти те 
жи вот не сре ди не и за шти те кул тур них до ба ра и до ба ра ко ја ужи-
ва ју прет ход ну за шти ту; 

9) не пла ти на кна да за при ме ње на ге о ло шка ис тра жи ва ња за 
те ку ћу го ди ну;

10) на кнад но утвр ди да при ло же на до ку мен та ци ја на осно ву 
ко је је из да то одо бре ње са др жи не тач не, од но сно не и сти ни те по-
дат ке.

Ре ше ње о одо бре њу за ис тра жи ва ње пре ста је да ва жи:
1) на зах тев но си о ца ис тра жи ва ња;
2) об у ста вом вр ше ња ис тра жи ва ња, на осно ву из ве шта ја ге о-

ло шког ин спек то ра; 
3) ис те ком ис тра жног ро ка;
4) из да ва њем по твр де о ре су р си ма и ре зе р ва ма, осим за теч не 

и га со ви те угљо во до ни ке.
У слу ча је ви ма из ст. 1. и 2. овог чла на но си лац ис тра жи ва ња 

ду жан је да из вр ши са на ци ју про сто ра на ко јем је вр шио ис тра жи-
ва ње и да у слу ча ју из во ђе ња ис тра жних под зем них ру дар ских ра-
до ва на осно ву про јек та из чла на 72. став 1. овог за ко на спро ве де 
ме ре за одр жа ва ње под зем них про сто ри ја, обје ка та и ин ста ла ци ја 
по за вр шет ку ис тра жних ра до ва. 

Ре ше ње из ст. 1. и 2. овог чла на ко је из да је Ми ни стар ство је 
ко нач но и про тив ње га се мо же по кре ну ти управ ни спор. 

На ре ше ње из ст. 1. и 2. овог чла на ко је је до нео над ле жни 
ор ган ауто ном не по кра ји не, од но сно над ле жни ор ган је ди ни це ло-
кал не са мо у пра ве жал ба се под но си ми ни стру.

Члан 42.
Ор ган ко ји је из дао одо бре ње за ис тра жи ва ње во ди еви ден-

ци ју о одо бре ним ис тра жи ва њи ма и ка та стар одо бре них ис тра-
жних про сто ра.

У ка та стар одо бре них ис тра жних про сто ра уно се се по да ци о 
но си о цу ис тра жи ва ња, пред ме ту ге о ло шких ис тра жи ва ња, ис тра-
жном про сто ру и ро ку тра ја ња ис тра жи ва ња.

За ин те ре со ва на ли ца има ју пра во уви да у ка та стар одо бре-
них ис тра жних про сто ра. 

Члан 43.
Пра во ко ри шће ња и рас по ла га ња ре зул та ти ма при ме ње них 

ге о ло шких ис тра жи ва ња и до ку мен ти ма ко ји са др же ре зул та те ге-
о ло шких ис тра жи ва ња има но си лац ис тра жи ва ња. 

Но си лац ис тра жи ва ња има пра во да дру го ме до зво ли или за-
бра ни ко ри шће ње ре зул та та ис тра жи ва ња и до ку ме на та ко ји са др-
же ре зул та те ге о ло шких ис тра жи ва ња из ста ва 1. овог чла на. 

Но си лац ис тра жи ва ња ко ји ко ри сти по дат ке и ре зул та те ис-
тра жи ва ња ко ји су ре зул тат ге о ло шких ис тра жи ва ња дру гог при-
вред ног су бјек та или су ре зул тат основ них и при ме ње них ге о-
ло шких ис тра жи ва ња ко ја се фи нан си ра ју из бу џе та Ре пу бли ке 
Ср би је, тре ба да до ста ви до каз о пра ву ко ри шће ња тих по да та ка 
при из ра ди из ве шта ја о ре зул та ти ма ге о ло шких ис тра жи ва ња и/
или ела бо ра та о ре сур си ма и ре зер ва ма. 

У слу ча ју ка да ре зул та ти ге о ло шких ис тра жи ва ња и до ку-
мен ти из ста ва 1. овог чла на са др же по дат ке ко ји се сма тра ју тај-
ним по да ци ма у скла ду са ва же ћим про пи си ма ко ји ма се утвр ђу је 
за шти та тај них по да та ка, но си лац ис тра жи ва ња та кве по дат ке мо-
же усту пи ти тре ћим ли ци ма са мо на на чин и под усло ви ма утвр ђе-
ним тим про пи си ма.

7. Оба ве зе но си о ца ис тра жи ва ња

Члан 44.
Но си лац ис тра жи ва ња ду жан је дa:
1) обез бе ди по треб на фи нан сиј ска сред ства за из во ђе ње одо-

бре них ге о ло шких ис тра жи ва ња и пре у зме све дру ге нео п ход не 
ме ре и ак тив но сти и при сту пи из во ђе њу одо бре них ис тра жи ва ња 
у скла ду са утвр ђе ном ди на ми ком;

2) при ба ви до каз о пра ву ко ри шће ња зе мљи шта на ко јем пла-
ни ра да из ве де про јек то ва не ис тра жне ра до ве (ис тра жне бу шо ти не 
/ рас ко пе / ис тра жне ета же / ис тра жне ру дар ске про сто ри је и др.); 

3) вр сту и обим ис тра жних ра до ва из ве де пре ма про јек ту ге о-
ло шких ис тра жи ва ња, уз нај ве ће мо гу ће од сту па ње у по гле ду одо-
бре ног оби ма и вр сте ра до ва до 25%; 

4) при ја ви по че так ра до ва на ис тра жи ва њу;
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5) обез бе ди струч ни над зор над из во ђе њем ге о ло шких ис тра-
жи ва ња;

6) пла ћа на кна ду за одо бре на при ме ње на ге о ло шка ис тра жи-
ва ња;

7) до ста вља Го ди шњи и За вр шни из ве штај о ре зул та ти ма ис-
тра жи ва ња; 

8) спро во ди про пи са не ме ре без бед но сти и здра вља на ра ду, 
по треб не ме ре обез бе ђе ња имо ви не, здра вља љу ди и за шти те жи-
вот не сре ди не;

9) вра ти у пр во бит но ста ње зе мљи ште на ко јем се из во де ис-
тра жни ра до ви;

10) еви ден ти ра и дру ге ми не рал не си ро ви не и ге о ло шке ре-
сур се, уко ли ко се про на ђу у окви ру одо бре ног ис тра жног про сто-
ра и да о то ме оба ве сти ор ган ко ји је из дао одо бре ње за из во ђе ње 
ге о ло шких ис тра жи ва ња;

11) у то ку тра ја ња ис тра жи ва ња на про пи сан на чин чу ва из-
ве шта је и ела бо ра те о ре зул та ти ма ге о ло шких ис тра жи ва ња и дру-
гу ге о ло шку до ку мен та ци ју, као и је згра ис тра жних бу шо ти на и 
узор ке и ана ли зе из свих ис тра жних ра до ва и да исте по по тре би 
ста ви на увид Ми ни стар ству, од но сно над ле жном ор га ну ауто ном-
не по кра ји не и је ди ни ци ло кал не са мо у пра ве ра ди про ве ре ре зул-
та та ис тра жи ва ња;

12) се то ком ис пи ти ва ња је згра ис тра жних бу шо ти на и дру-
гих узо ра ка при др жа ва по зи тив не ге о ло шке прак се за та ис пи ти-
ва ња и на на чин да омо гу ћи про вер љи вост до би је них ре зул та та 
ис пи ти ва ња. 

8. Кла си фи ка ци ја ми не рал них ре сур са и ре зер ви, ре сур са  
и ре зер ви под зем них во да и ге о тер мал них ре сур са

Члан 45.
Раз вр ста ва ње ре су р са и ре зе р ви ми не рал них си ро ви на, под-

зем них во да и ге о тер мал них ре сур са, вр ши се скла ду са од го ва ра-
ју ћим про пи си ма о из ве шта ва њу и кла си фи ка ци ји чвр стих, теч них 
и га со ви тих ми не рал них си ро ви на, под зем них во да и ге о тер мал-
них ре сур са, и то:

1) пра вил ни ком о из ве шта ва њу о ре зул та ти ма ге о ло шких ис-
тра жи ва ња, ре сур си ма и ре зер ва ма чвр стих ми не рал них си ро ви на 
и њи хо вој кла си фи ка ци ји; 

2) пра вил ни ком о из ве шта ва њу о ре зул та ти ма ге о ло шких ис-
тра жи ва ња, ре сур си ма и ре зер ва ма наф те, кон де за та и при род них 
га со ва и њи хо вој кла си фи ка ци ји;

3) пра вил ни ком о из ве шта ва њу о ре зул та ти ма ге о ло шких ис-
тра жи ва ња, ре сур си ма и ре зер ва ма под зем них во да и њи хо вој кла-
си фи ка ци ји;

4) пра вил ни ком о из ве шта ва њу о ре зул та ти ма ге о ло шких ис-
тра жи ва ња ге о тер мал них ре сур са и њи хо вој кла си фи ка ци ји.

Ис тра же ни ре сур си и ре зер ве ми не рал них си ро ви на и под-
зем них во да, као и ге о тер мал ни ре сур си за ко је је до ка за на тех нич-
ка из во дљи вост и еко ном ска ис пла ти вост екс пло а та ци је, при ка зу ју 
се у ела бо ра ту о ре сур си ма и ре зер ва ма чвр стих ми не рал них си-
ро ви на, у ела бо ра ту о ре сур си ма и ре зер ва ма наф те, кон де за та и 
при род них га со ва и у ела бо ра ту о ре сур си ма и ре зер ва ма под зем-
них во да, као и у ела бо ра ту о утвр ђе ном по тен ци ја лу ге о тер мал-
них ре сур са.

Ела бо ра ти из ста ва 2. овог чла на са др же по дат ке о ко ли чи на-
ма и ква ли те ту ис тра же них ре сур са и ре зер ви, раз вр ста них у скла-
ду са про пи си ма из ста ва 1. овог чла на, као и по дат ке о про це ње-
ним мо гућ но сти ма њи хо ве одр жи ве екс пло а та ци је и про це ње ним 
еко ном ским ефек ти ма. 

Ми ни стар и ми ни стар над ле жан за по сло ве за шти те жи вот не 
сре ди не про пи су је усло ве, кри те ри ју ме, са др жај и на чин раз вр ста-
ва ња ре су р са и ре зе р ви ми не рал них си ро ви на, под зем них во да и 
ге о тер мал них ре сур са из ста ва 1. овог чла на, као и са др жај ела бо-
ра та из ста ва 2. овог чла на.

Члан 46.
На осно ву ела бо ра та из чла на 45. став 2. овог за ко на утвр ђу ју 

се ис тра же ни ре сур си и ре зер ве ми не рал них си ро ви на и под зем-
них во да, као и утвр ђе ни по тен ци ја ли ге о тер мал них ре сур са. 

Раз ма тра ње и еви ден ти ра ње утвр ђе них ре сур са и ре зер ви 
ми не рал них си ро ви на и под зем них во да, као и утвр ђе них по тен-
ци ја ла ге о тер мал них ре сур са вр ши Ми ни стар ство, од но сно над ле-
жни ор ган ауто ном не по кра ји не на осно ву из ве шта ја ком пе тент-
них ли ца ко ја по се ду ју од го ва ра ју ћу ли цен цу. 

Ре сур си и ре зер ве ми не рал них си ро ви на, ре сур си и ре зер ве 
под зем них во да, од но сно утвр ђе ни по тен ци јал ге о тер мал них ре-
сур са, утвр ђу је се по твр дом о ре су р си ма и ре зе р ва ма, ко ја се из да-
је ре ше њем Ми ни стар ства, од но сно над ле жног ор га на ауто ном не 
по кра ји не, на зах тев но си о ца ис тра жи ва ња.

Уз зах тев из ста ва 3. овог чла на под но си се:
1) одо бре ње за ис тра жи ва ње, од но сно одо бре ње за екс пло а-

та ци ју; 
2) пре глед на кар та у од го ва ра ју ћој раз ме ри са ко ор ди на та ма 

пре лом них та ча ка утвр ђе них ре сур са и ре зер ви;
3) ела бо рат из чла на 45. став 2. овог за ко на;
4) из ве штај ком пе тент ног ли ца.
Ре ше ње из ста ва 3. овог чла на ко је из да је Ми ни стар ство је 

ко нач но и про тив ње га се мо же по кре ну ти управ ни спор, а на ре-
ше ње из ста ва 3. овог чла на ко је из да је над ле жни ор ган ауто ном не 
по кра ји не, мо же се из ја ви ти жал ба ми ни стру.

9. Би ланс ми не рал них ре сур са и ре зер ви, ре сур са и ре зер ви 
под зем них во да и ге о тер мал них ре сур са

Члан 47.
Но си лац ис тра жи ва ња и но си лац екс пло а та ци је ду жан је да 

во ди књи гу о ста њу ре сур са и ре зер ви ми не рал них си ро ви на и ре-
сур са и ре зер ви под зем них во да, као и ге о тер мал них ре сур са на 
одо бре ном ис тра жном про сто ру, од но сно екс пло а та ци о ном по љу 
и да о ста њу ре сур са и ре зер ви сва ке го ди не до ста вља по дат ке Ми-
ни стар ству, од но сно над ле жном ор га ну ауто ном не по кра ји не. 

На осно ву до би је них по да та ка и из да тих по твр да о ре су р си-
ма и ре зе р ва ма ми не рал них си ро ви на и под зем них во да, као и ге-
о тер мал них ре сур са, Ми ни стар ство из ра ђу је би ланс ре сур са и ре-
зер ви ми не рал них си ро ви на, би ланс ре сур са и ре зер ви под зем них 
во да и би ланс ге о тер мал них ре сур са у Ре пу бли ци Ср би ји. 

Над ле жни ор ган ауто ном не по кра ји не из ра ђу је би ланс ре-
сур са и ре зер ви ми не рал них си ро ви на, би ланс ре сур са и ре зер-
ви под зем них во да и би ланс ге о тер мал них ре сур са за те ри то ри ју 
ауто ном не по кра ји не, ко ји пред ста вља са став ни део би лан са Ре-
пу бли ке Ср би је.

10. По сту пак из да ва ња одо бре ња за ис тра жи ва ње  
угљо во до ни ка у теч ном и га со ви том ста њу

Члан 48. 
Одо бре ње за ис тра жи ва ње угљо во до ни ка у теч ном и га со ви-

том ста њу (наф та и гас) и оста лих при род них га со ва да је се при-
вред ном дру штву, од но сно дру гом прав ном ли цу и пред у зет ни ку, 
ко је је иза бра но на осно ву спро ве де ног по ступ ка јав ног тен де ра.

Члан 49.
Од лу ку о спро во ђе њу јав ног тен де ра за ис тра жи ва ње угљо-

во до ни ка у теч ном и га со ви том ста њу (наф та и гас) и оста лих 
при род них га со ва до но си Ми ни стар ство од но сно над ле жни по-
кра јин ски ор ган ако се си ро ви на на ла зи на те ри то ри ји ауто ном-
не по кра ји не, ако оце ни да по сто ји по тре ба за утвр ђи ва њем истих 
ми не рал них си ро ви на на не ком про сто ру или по во дом пред ло га 
при вред ног дру штва, од но сно дру гог прав ног ли ца и пред у зет ни-
ка, ре ги стро ва ног за ис тра жи ва ње ми не рал них си ро ви на.

Члан 50.
Оглас о јав ном тен де ру за из да ва ње одо бре ња за ге о ло шка 

ис тра жи ва ња ми не рал них си ро ви на об ја вљу је се у „Слу жбе ном 
гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је” и слу жбе ном гла си лу Европ ске уни је.

Оглас из ста ва 1. овог чла на са др жи:
1) ми не рал ну си ро ви ну ко ја се на ме ра ва ис тра жи ва ти;
2) ве ли чи ну и на зив ис тра жног про сто ра;
3) про грам укуп них ис тра жних ра до ва по вр сти и оби му; 
4) рок до ка да се на ме ра ва из вр ши ти ис тра жи ва ње;
5) из нос пла ни ра них нов ча них сред ста ва за из во ђе ње ис тра-

жних ра до ва, као и на чин њи хо вог обез бе ђе ња; 
6) план са на ци је ис тра жног про сто ра.

Члан 51.
Уз по ну ду за из да ва ње одо бре ња за ге о ло шка ис тра жи ва ња 

ми не рал них си ро ви на по треб но је до ста ви ти:
1) из вод из при вред ног ре ги стра ко јим се по твр ђу је да је под-

но си лац по ну де ре ги стро ван за ис тра жи ва ње или за екс пло а та ци ју 
ми не рал них си ро ви на;
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2) то по граф ску кар ту у раз ме ри 1:25.000 или сит ни јој раз ме-

ри, са уцр та ном гра ни цом ис тра жног про сто ра, од ре ђе ног ко ор ди-
на та ма пре лом них та ча ка за тво ре ног по ли го на;

3) дру гу до ку мен та ци ју де фи ни са ну јав ним тен де ром. 
Вла да про пи су је кри те ри ју ме, усло ве и на чин за спро во ђе ње 

по ступ ка јав ног тен де ра за да ва ње одо бре ња за ис тра жи ва ње ми-
не рал них си ро ви на из чла на 48. овог за ко на.

V. ЕКС ПЛО А ТА ЦИ ЈА РЕ ЗЕР ВИ МИ НЕ РАЛ НИХ СИ РО ВИ НА  
И ГЕ О ТЕР МАЛ НИХ РЕ СУР СА 

1. Усло ви и на чин из во ђе ња 

Члан 52.
Но си лац екс пло а та ци је мо же би ти при вред но дру штво, од но-

сно дру го прав но ли це и пред у зет ник, ко је је но си лац ис тра жи ва-
ња, од но сно ко ри сник по твр де о ре су р си ма и ре зе р ва ма ми не рал-
них си ро ви на и ге о тер мал ним ре сур си ма, ко ја се из да је у скла ду са 
ва же ћим про пи си ма о кла си фи ка ци ји ре сур са и ре зер ви, на по љу 
на ко ме ће се оба вља ти екс пло а та ци ја у скла ду са овим за ко ном.

Екс пло а та ци ју ре зер ви ми не рал них си ро ви на и ге о тер мал-
них ре сур са мо гу да из во де и стра на прав на ли ца под усло ви ма и 
на на чин про пи сан овим за ко ном и за ко ном ко јим се утвр ђу ју пра-
ва стра них ли ца у по гле ду ко ри шће ња до ба ра од јав ног ин те ре са. 

Члан 53.
Из град ња згра да, јав них пу те ва, же ле знич ких пру га, ка на ла 

и дру гих са о бра ћај ни ца, као и елек трич них во до ва ви со ког на по-
на са од ре ђе ним за штит ним сту бо ви ма на екс пло а та ци о ном по љу, 
као и оста лих ин фра струк ту р них обје ка та, мо же се одо бри ти по 
прет ход но при ба вље ној са гла сно сти Ми ни стар ства.

Пре из да ва ња ло ка циј ске до зво ле ко ја се из да је у скла ду са 
по себ ним про пи си ма за из град њу обје ка та из ста ва 1. овог чла на, 
при ба вља се ми шље ње при вред ног су бјек та ко ји вр ши екс пло а та-
ци ју о пред ло же ном прав цу и по ло жа ју ових обје ка та на екс пло а-
та ци о ном по љу.

Но си лац екс пло а та ци је ко ји вр ши екс пло а та ци ју има пра во 
на на кна ду ствар не ште те про у зро ко ва не из град њом обје ка та из 
ста ва 1. овог чла на.

Члан 54.
Екс пло а та ци ју ре зер ви ми не рал них си ро ви на и ге о тер мал них 

ре сур са, из во ђе ње ру дар ских ра до ва из ван екс пло а та ци о ног по ља, 
из ра ду ин ве сти ци о но-тех нич ке до ку мен та ци је и ру дар ских про је-
ка та за из во ђе ње ру дар ских ра до ва, тех нич ку кон тро лу ру дар ских 
про је ка та и вр ше ње струч ног над зо ра мо же из во ди ти при вред но 
дру штво, од но сно дру го прав но ли це и пред у зет ник, (у да љем 
тек сту: при вред ни су бјект) ко ји је ре ги стро ван за оба вља ње исте 
де лат но сти и ко ји има нај ма ње два за по сле на ли ца ко ја има ју сте-
че но ви со ко обра зо ва ње 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) ру дар ске стру ке од го ва ра ју ћег 
усме ре ња и овла шће ње за оба вља ње тих по сло ва, од че га, нај ма ње 
јед но ли це са од го ва ра ју ћом ли цен цом. 

По сло ве струч ног над зо ра над из во ђе њем екс пло а та ци је у 
скла ду са усло ви ма из ста ва 1. овог чла на мо же да вр ши са мо но-
си лац екс пло а та ци је.

2. Утвр ђи ва ње оп штег ин те ре са

Члан 55.
Ге о ло шка ис тра жи ва ња и екс пло а та ци ја ре зер ви ми не рал них 

си ро ви на и ге о тер мал них ре сур са, ко ји су Стра те ги јом од ре ђе ни 
као ми не рал не си ро ви не и ге о тер мал ни ре сур си од зна ча ја за Ре-
пу бли ку Ср би ју, пред ста вља ју де лат ност од јав ног, од но сно оп-
штег ин те ре са. 

За по тре бе при вред ног су бјек та ко ји је но си лац ис тра жи ва-
ња и но си лац екс пло а та ци је ми не рал них си ро ви на и ге о тер мал них 
ре сур са, ко је су од ре ђе не као си ро ви не и ре сур си од зна ча ја у сми-
слу ста ва 1. овог чла на, над ле жни ор ган мо же вр ши ти екс про при-
ја ци ју не по крет но сти.

Екс про при ја ци ја не по крет но сти из ста ва 2. овог чла на, спро-
во ди се сход но про пи си ма ко ји ма се уре ђу је екс про при ја ци ја. 

Члан 56.
Екс пло а та ци ја ре зер ви ми не рал них си ро ви на и ге о тер мал них 

ре сур са, (у да љем тек сту: екс пло а та ци ја) вр ши се на осно ву ре ше-
ња, ко јим се из да је:

1) одо бре ње за екс пло а та ци ју ре зер ви ми не рал них си ро ви на 
и ге о тер мал них ре сур са (у да љем тек сту: одо бре ње за екс пло а та-
ци ју);

2) одо бре ње за из во ђе ње ру дар ских ра до ва;
3) одо бре ње за упо тре бу ру дар ских обје ка та.
Одо бре ња из ста ва 1. овог чла на из да је Ми ни стар ство, а за 

екс пло а та ци ју ре зер ви ми не рал них си ро ви на и ге о тер мал них ре-
сур са, ко ја се из во ди на те ри то ри ји ауто ном не по кра ји не, одо бре-
ња из да је над ле жни ор ган ауто ном не по кра ји не. 

Екс пло а та ци ја ре зер ви од ре ђе них не ме та лич них ми не рал них 
си ро ви на ко је се ко ри сте за до би ја ње гра ђе вин ских ма те ри ја ла 
(гра ђе вин ског ка ме на: тех нич ки (се чен, це пан, ло мљен, дро бљен, 
мле вен) и укра сни ка мен (ар хи тек тон ски, скулп тор ски, ме мо ри-
јал ни), при род них агре га та: пе сак, шљу нак, дро би на, за про из вод-
њу опе кар ско-ке ра мич ких ма те ри ја ла, кре ча и дру гих, и за про из-
вод њу пу ни ла у ин ду стри ји) и екс пло а та ци ја ге о тер мал не енер ги је 
за по тре бе фи зич ких ли ца, вр ши се на осно ву одо бре ња из ста ва 
1. овог чла на ко је из да је над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у-
пра ве, на чи јој те ри то ри ји се та екс пло а та ци ја вр ши.

Над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве мо же се удру-
жи ти са дру гим је ди ни ца ма ра ди оба вља ња по сло ва из ста ва 1. 
овог чла на и о то ме је ду жан да оба ве сти Ми ни стар ство.

У слу ча ју да над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве 
не поч не да вр ши по ве ре ни по сао или га не вр ши пра вил но или 
бла го вре ме но, Ми ни стар ство од но сно над ле жни по кра јин ски ор-
ган ако се ра ди о си ро ви ни на под руч ју ауто ном не по кра ји не, пре-
у зи ма по сло ве из ста ва 1. овог чла на.

Над ле жни ор ган ауто ном не по кра ји не и над ле жни ор ган је-
ди ни це ло кал не са мо у пра ве ду жни су да Ми ни стар ству до ста вља-
ју го ди шње из ве шта је о из да тим ре ше њи ма. 

Над ле жни ор ган ауто ном не по кра ји не и над ле жни ор ган је-
ди ни це ло кал не са мо у пра ве по сло ве из ста ва 1. овог чла на вр ше 
као по ве ре не.

Ре ше ње из ста ва 1. овог чла на ко је из да је Ми ни стар ство је 
ко нач но и про тив ње га се мо же по кре ну ти управ ни спор. 

На ре ше ње из ста ва 1. овог чла на ко је је до нео над ле жни ор-
ган ауто ном не по кра ји не, од но сно над ле жни ор ган је ди ни це ло-
кал не са мо у пра ве жал ба се под но си ми ни стру.

3. Одо бре ње за екс пло а та ци ју

Члан 57.
Уз зах тев за из да ва ње одо бре ња за екс пло а та ци ју под но си се:
1) до каз о пла ће ној ре пу блич кој ад ми ни стра тив ној так си;
2) си ту а ци о на кар та у раз ме ри 1:25000 или у од го ва ра ју ћој 

раз ме ри са уцр та ним гра ни ца ма екс пло а та ци о ног по ља, јав ним са-
о бра ћај ни ца ма и дру гим објек ти ма ко ји се на ла зе на том по љу и 
на зна че ним ка та стар ским пар це ла ма у пи са ној и/или ди ги тал ној 
фор ми;

3) по твр да о ре су р си ма и ре зе р ва ма ми не рал них си ро ви на 
или о ге о тер мал ним ре сур си ма, ко ја се из да је на осно ву из вр ше-
них ис тра жи ва ња у скла ду са ва же ћим про пи си ма о кла си фи ка ци-
ји ре сур са и ре зер ви;

4) сту ди ја из во дљи во сти екс пло а та ци је ле жи шта ми не рал них 
си ро ви на или ге о тер мал них ре сур са; 

5) акт оп штин ског ор га на над ле жног за по сло ве ур ба ни зма у 
по гле ду уса гла ше но сти екс пло а та ци је са од го ва ра ју ћим про стор-
ним, од но сно ур ба ни стич ким пла но ви ма;

6) акт ми ни стар ства над ле жног за по сло ве за шти те жи вот не 
сре ди не и акт над ле жне уста но ве за за шти ту кул тур ног на сле ђа;

7) акт ми ни стар ства над ле жног за по сло ве во до при вре де, ако 
екс пло а та ци ја ути че на ре жим во да;

8) до каз о пра ву сво ји не или ко ри шће ња, од но сно слу жбе но-
сти на зе мљи шту ко је је од ре ђе но за по вр шин ску екс пло а та ци ју 
ре зер ви ми не рал них си ро ви на. У слу ча ју под зем не екс пло а та ци је 
ре зер ви ми не рал них си ро ви на, екс пло а та ци је ре зер ви угљо во до-
ни ка у теч ном и га со ви том ста њу (наф та и гас) и оста лих при род-
них га со ва, као и екс пло а та ци је ге о тер мал них ре сур са, до ста вља 
се до каз о пра ву сво ји не или ко ри шће ња, од но сно слу жбе но сти 
за зе мљи ште ко је је од ре ђе но за из град њу ру дар ских обје ка та, 
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по стро је ња и уре ђа ја, а у слу ча ју екс пло а та ци је ре зер ви ми не рал-
них си ро ви на и ге о тер мал них ре сур са, ко ји су од зна ча ја за Ре пу-
бли ку Ср би ју до ста вља се по се бан акт Вла де о утвр ђи ва њу јав ног 
ин те ре са за пе ри од од пет го ди на екс пло а та ци је.

Члан 58.
Одо бре њем за екс пло а та ци ју од ре ђу је се:
1) вр ста ми не рал не си ро ви не или ге о тер мал ног ре сур са, ко ји 

се на ме ра ва екс пло а ти са ти;
2) ка па ци тет пре ма сту ди ји из во дљи во сти екс пло а та ци је;
3) по ло жај, по вр ши на и тач не гра ни це екс пло а та ци о ног по ља;
4) рок у ко ме се мо ра ју за вр ши ти при прем ни ра до ви и при ба-

ви ти одо бре ње за из во ђе ње ру дар ских ра до ва, а ко ји не мо же би ти 
ду жи од две го ди не;

5) рок на ко ји се ре зер ве ми не рал не си ро ви не или ге о тер мал-
ни ре сурс да ју на ко ри шће ње у скла ду са ди на ми ком про из вод ње 
из сту ди је из во дљи во сти екс пло а та ци је и ове ре ним ко ли чи на ма 
ми не рал не си ро ви не из по твр де о ре су р си ма и ре зе р ва ма;

6) усло ви под ко ји ма се мо же вр ши ти екс пло а та ци ја на про сто-
ру од кул тур но-исто риј ског, гра ди тељ ског и ар хе о ло шког зна ча ја;

7) за штит ни про стор око екс пло а та ци о ног по ља по тре бан ра-
ди мо гу ћег про ши ре ња ре зер ви и ре сур са, и то:

(1) за екс пло а та ци о на по ља по вр ши не до 25 ha за штит ни 
про стор у ши ри ни до 100 ме та ра од од го ва ра ју ће гра ни це екс пло-
а та ци о ног по ља, 

(2) за екс пло а та ци о на по ља по вр ши не од 25 ha до 100 ha за-
штит ни про стор у ши ри ни до 250 ме та ра од од го ва ра ју ће гра ни це 
екс пло а та ци о ног по ља, 

(3) за екс пло а та ци о на по ља по вр ши не ве ће од 100 ha за штит-
ни про стор у ши ри ни до 500 ме та ра од од го ва ра ју ће гра ни це екс-
пло а та ци о ног по ља.

Члан 59.
Ми ни стар ство, од но сно над ле жни по кра јин ски ор ган или 

над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве ће уки ну ти одо бре-
ње за екс пло а та ци ју ако се:

1) не при ба ви одо бре ње за из во ђе ње ру дар ских ра до ва у од-
ре ђе ном ро ку;

2) из во де ру дар ски ра до ви ко ји ни су у скла ду са одо бре њем 
за из во ђе ње ру дар ских ра до ва;

3) екс пло а та ци јом угро жа ва жи вот и здра вље љу ди и жи вот-
на сре ди на, а дру ге ме ре пред ви ђе не овим за ко ном и дру гим про-
пи си ма ни су до вољ не да се то спре чи;

4) екс пло а та ци јом угро жа ва кул тур но до бро, ње го ва за шти-
ће на око ли на или про стор од кул тур но-исто риј ског, гра ди тељ ског 
и ар хе о ло шког зна ча ја;

5) бла го вре ме но, у скла ду са овим за ко ном не до ста ви Ми-
ни стар ству, од но сно над ле жном ор га ну ауто ном не по кра ји не или 
над ле жном ор га ну је ди ни це ло кал не са мо у пра ве го ди шњи опе ра-
тив ни план за на ред ну ка лен дар ску го ди ну и го ди шњи из ве штај о 
по сло ва њу за прет ход ну ка лен дар ску го ди ну;

6) не пла ћа на кна ду за ко ри шће ње ми не рал них ре сур са или 
ге о тер мал них ре сур са;

7) не вр ши по сту пак ре кул ти ва ци је у скла ду са про јек том ре-
кул ти ва ци је зе мљи шта.

У слу ча је ви ма из ста ва 1. овог чла на, но си лац екс пло а та ци је 
ду жан је да из вр ши са на ци ју и ре кул ти ва ци ју зе мљи шта на ко јем 
је вр шио екс пло а та ци ју или да де по ну је сред ства за по тре бе ре-
ша ва ња пи та ња са на ци је истог про сто ра, из у зев у слу ча ју трај не 
про ме не на ме не обје ка та.

Ре ше ње из ста ва 1. овог чла на ко је из да је Ми ни стар ство је 
ко нач но и про тив ње га се мо же по кре ну ти управ ни спор. 

На ре ше ње из ста ва 1. овог чла на ко је је до нео над ле жни ор-
ган ауто ном не по кра ји не, од но сно над ле жни ор ган је ди ни це ло-
кал не са мо у пра ве жал ба се под но си ми ни стру.

Члан 60.
Одо бре ње за екс пло а та ци ју пре ста је да ва жи:
1) на зах тев но си о ца екс пло а та ци је;
2) трај ном об у ста вом вр ше ња екс пло а та ци је ре зер ви ми не-

рал них си ро ви на или ге о тер мал них ре сур са;
3) ис те ком ро ка на ко ји се ре зер ве ми не рал них си ро ви на или 

ге о тер мал них ре сур са да ју на ко ри шће ње, од но сно про ме ном на-
ме не објек та. 

У слу ча је ви ма из ста ва 1. овог чла на, но си лац oдобрења за 
екс пло а та ци ју ду жан је да из вр ши са на ци ју и ре кул ти ва ци ју зе-
мљи шта на ко јем је вр шио екс пло а та ци ју или да де по ну је сред-
ства за по тре бе ре ша ва ња пи та ња са на ци је истог про сто ра, из у зев 
у слу ча ју трај не про ме не на ме не обје ка та.

Ре ше ње о пре стан ку ва же ња одо бре ња за екс пло а та ци ју у 
слу ча ју из ста ва 1. овог чла на до но си Ми ни стар ство, од но сно над-
ле жни ор ган ауто ном не по кра ји не, од но сно над ле жни ор ган је ди-
ни ца ло кал не са мо у пра ве. 

Ре ше ње из ста ва 1. овог чла на ко је из да је Ми ни стар ство је 
ко нач но и про тив ње га се мо же по кре ну ти управ ни спор. 

На ре ше ње из ста ва 1. овог чла на ко је је до нео над ле жни ор-
ган ауто ном не по кра ји не, од но сно над ле жни ор ган је ди ни це ло-
кал не са мо у пра ве жал ба се под но си ми ни стру.

Члан 61.
Но си лац екс пло а та ци је мо же на истом екс пло а та ци о ном по-

љу да вр ши и екс пло а та ци ју дру гих ми не рал них си ро ви на и ге-
о тер мал них ре сур са ко ји ни су об у хва ће ни да тим одо бре њем, под 
усло ви ма и на на чин про пи са ним овим за ко ном.

4. Одо бре ње за руч но ис пи ра ње пле ме ни тих ме та ла

Члан 62.
Ис пи ра ње пле ме ни тих ме та ла и дру гих ми не ра ла из реч них 

на но са мо же се одо бри ти и фи зич ком ли цу, под усло вом да све ис-
пра не ко ли чи не ме та ла ме сеч но по ну ди На род ној бан ци Ср би је по 
тр жи шним це на ма.

Одо бре ње за руч но ис пи ра ње пле ме ни тих ме та ла и дру гих 
ми не ра ла из реч них на но са ко је вр ше фи зич ка ли ца, из да је се ре-
ше њем Ми ни стар ства.

У зах те ву за из да ва ње одо бре ња из ста ва 1. овог чла на, на во-
ди се ре ка или по ток са при то ка ма чи ји се на но си же ле ис пи ра ти, 
као и при бли жна ко ли чи на ме та ла ко ја се мо же го ди шње ис пра ти.

Одо бре ње за ис пи ра ње пле ме ни тих ме та ла и дру гих ми не ра-
ла са др жи:

1) по дат ке о фи зич ком ли цу ко ме се одо бра ва ис пи ра ње;
2) на зив ре ке или по то ка са при то ка ма чи ји ће се на но си ис-

пи ра ти;
3) рок ва же ња одо бре ња;
4) оба ве зу да при ло жи по твр ду, од но сно ра чун за из вр ше ну 

услу гу пре та па ња, са на зна ком пре то пље не ма се;
5) вре ме по чет ка ис пи ра ња пле ме ни тих ме та ла.
Ре ше ње из ста ва 2. овог чла на ко је из да је Ми ни стар ство је 

ко нач но и про тив ње га се мо же по кре ну ти управ ни спор.

Члан 63.
Ми ни стар ство из ве шта ва На род ну бан ку Ср би је о сва ком из-

да том одо бре њу за ис пи ра ње пле ме ни тих и дру гих ми не ра ла из 
реч них на но са.

Ако Ми ни стар ство утвр ди да се ли це ко ме је из да то одо бре-
ње не ба ви ис пи ра њем пле ме ни тих ме та ла ду же од шест ме се ци 
или да до би је не ко ли чи не ових ме та ла ни је по ну ди ло у од ре ђе ном 
ро ку На род ној бан ци Ср би је, уки ну ће из да то одо бре ње и о то ме 
оба ве сти ти На род ну бан ку Ср би је.

VI. ИН ВЕ СТИ ЦИ О НО-ТЕХ НИЧ КА ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈА  
ЗА ИЗ ВО ЂЕ ЊЕ РУ ДАР СКИХ РА ДО ВА

1. Вр сте ин ве сти ци о не и тех нич ке до ку мен та ци је

Члан 64. 
Екс пло а та ци ја ре зер ви ми не рал них си ро ви на и ге о тер мал них 

ре сур са се из во ди пре ма ин ве сти ци о но-тех нич кој до ку мен та ци ји 
за из во ђе ње ру дар ских ра до ва.

До ку мен та ци ја из ста ва 1. овог чла на из ра ђу је се на осно ву 
ре зул та та ис тра жи ва ња, од но сно ела бо ра та о ре сур си ма и ре зер ва-
ма, раз вр ста них у скла ду са про пи си ма о кла си фи ка ци ји ре сур са и 
ре зер ви и дру ге до ку мен та ци је ко ји ма се раз ра ђу ју и ана ли зи ра ју 
тех нич ки, тех но ло шки и еко ном ски усло ви из во ђе ња ра до ва, усло-
ви без бед но сти и здра вља на ра ду, за шти те од по жа ра, за шти те 
жи вот не сре ди не, за шти те кул тур них до ба ра и до ба ра ко ја ужи ва-
ју прет ход ну за шти ту, за шти те во да и дру ги усло ви од ути ца ја на 
оце ну тех нич ко-тех но ло шке и еко ном ске оправ да но сти екс пло а та-
ци је и из во ђе ња ру дар ских ра до ва.
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Ру дар ски ра до ви ван екс пло а та ци о ног по ља из во де се пре ма 

ру дар ском про јек ту за из во ђе ње ру дар ских ра до ва ван екс пло а та-
ци о ног по ља. 

Члан 65.
Ин ве сти ци о но-тех нич ком до ку мен та ци јом у сми слу овог за-

ко на сма тра се :
1) сту ди ја из во дљи во сти екс пло а та ци је ле жи шта ми не рал не 

си ро ви не;
2) ду го роч ни про грам екс пло а та ци је;
3) ру дар ски про јек ти.
Ру дар ским про јек том из ста ва 1. тач ке 3) овог чла на сма тра се: 
1) глав ни ру дар ски про је кат; 
2) до пун ски ру дар ски про је кат;
3) тех нич ки ру дар ски про је кат;
4) го ди шњи опе ра тив ни план; 
5) ру дар ски про је кат на ис тра жи ва њу чвр стих ми не рал них 

си ро ви на;
6) ру дар ски про је кат за из во ђе ње ру дар ских ра до ва ван екс-

пло а та ци о ног по ља;
7) упро шће ни ру дар ски про је кат.

Члан 66.
Сту ди ја из во дљи во сти екс пло а та ци је ле жи шта ми не рал них 

си ро ви на са др жи при каз усло ва и идеј но ре ше ње на чи на екс пло-
а та ци је, при пре ме ми не рал них си ро ви на, пла сма на ми не рал них 
си ро ви на, рад ни век и го ди шњи ка па ци тет, ана ли за ути ца ја на 
жи вот ну сре ди ну са ме ра ма за шти те и са на ци је жи вот не сре ди не, 
ме ре ре кул ти ва ци је, план упра вља ња ру дар ским от па дом, ути цај 
ру дар ских ак тив но сти на дру штве ну за јед ни цу, тех но-еко ном ску 
оце ну са нов ча ним то ком и по треб ним нов ча ним сред стви ма и 
бро јем ан га жо ва них и за по сле них ли ца.

Члан 67. 
За екс пло а та ци о но по ље за ко ји по сто ји акт Вла де, од но сно 

за екс пло а та ци ју ре сур са и ре зер ви ми не рал них си ро ви на и ге о-
тер мал них ре сур са, ко ји су од зна ча ја за Ре пу бли ку Ср би ју, оба ве-
зно је да се из ра ди ду го роч ни про грам екс пло а та ци је за пе ри од од 
нај ма ње де сет го ди на.

Ду го роч ни про грам из ста ва 1. овог чла на пред ста вља струч-
ну под ло гу за из ра ду про стор ног пла на по себ не на ме не.

Члан 68.
Ру дар ски ра до ви из во де се пре ма глав ном ру дар ском про јек-

ту, до пун ском ру дар ском про јек ту, тех нич ком ру дар ском про јек ту, 
упро шће ном ру дар ском про јек ту, ру дар ском про јек ту за из во ђе ње 
ру дар ских ра до ва при ге о ло шким ис тра жи ва њи ма чвр стих ми не-
рал них си ро ви на, ру дар ском про јек ту за из во ђе ње ру дар ских ра-
до ва ван екс пло а та ци о ног по ља и го ди шњем опе ра тив ном пла ну.

Члан 69.
Глав ни ру дар ски про је кат се из ра ђу је за: из град њу но вих руд-

ни ка са под зем ном екс пло а та ци јом; из град њу но вих по вр шин ских 
ко по ва; из град њу но вих са бир них ста ни ца при екс пло а та ци ји наф-
те и га са, из град њу но вих си сте ма за ко ри шће ње ге о тер мал них ре-
сур са; из град њу по стро је ња за при пре му ми не рал них си ро ви на; 
отва ра ње и екс пло а та ци ју но вих руд них ле жи шта у по сто је ћим 
руд ни ци ма; по нов но по кре та ње не ак тив них руд ни ка; утвр ђи ва ње 
из ве де ног ста ња и на став ка екс пло а та ци је на екс пло а та ци о ном по-
љу; трај ну об у ста ву ра до ва и за тва ра ње руд ни ка; као и за скла ди-
ште ње угљо во до ни ка у теч ном и га со ви том ста њу и дру гих ма те-
ри ја у под зем не ру дар ске објек те. 

Глав ни ру дар ски про је кат је из во ђач ки про је кат ко ји на ро чи-
то са др жи основ ну кон цеп ци ју, тех нич ке про јек те на осно ву ко јих 
се гра ди ка пи тал на руд нич ка ин фра струк ту ра, тех нич ко-тех но ло-
шке це ли не и ста ци о нар ни ру дар ски објек ти, као и план упра вља-
ња ру дар ским от па дом и тех но-еко ном ску оце ну про јек та.

Члан 70.
До пун ски ру дар ски про је кат се из ра ђу је за од сту па ња од 

глав ног ру дар ског про јек та, на ро чи то при про ме ни ка па ци те та 
руд ни ка, од но сно при ре кон струк ци ји или уна пре ђе њу ру дар ских 
обје ка та и руд нич ке ин фра струк ту ре и ста ци о нар них ру дар ских 
обје ка та, при уна пре ђе њу при ме ње них или уво ђе њу но вих ме то да 

екс пло а та ци је ми не рал них си ро ви на, при ре кон струк ци ји по стро-
је ња за при пре му ми не рал них си ро ви на, кон зер ва ци ји руд ни ка и 
при вре ме ној об у ста ви ру дар ских ра до ва.

До пун ски ру дар ски про је кат је из во ђач ки про је кат ко ји на-
ро чи то са др жи основ ну кон цеп ци ју, тех нич ке про јек те, на осно ву 
ко јих се уна пре ђу је ка пи тал на руд нич ка ин фра струк ту ра, тех нич-
ко-тех но ло шке це ли не и ста ци о нар ни ру дар ски објек ти, као и план 
упра вља ња ру дар ским от па дом и тех но-еко ном ску оце ну про јек та.

Члан 71.
Тех нич ки ру дар ски про јек ти из ра ђу ју се, у скла ду са глав ним 

и до пун ским ру дар ским про јек том, за тех но ло шке опе ра ци је: из-
во ђе ња ру дар ских ра до ва; от ко па ва ња, тран спор та и де по но ва ња 
ко ри сне ми не рал не си ро ви не; от ко па ва ња, тран спор та и од ла га ња 
пра те ћих стен ских ма те ри ја ла; тран спор та и од ла га ња фло та циј-
ске ја ло ви не; за шти те ру дар ских обје ка та од до то ка по вр шин ских 
и под зем них во да; утвр ђи ва ња ме ра, усло ва, во ђе ња и упра вља ња 
ру дар ским от па дом, као и по ступ ке тех нич ке и би о ло шке ре кул ти-
ва ци је зе мљи шта на ко јем се вр ши екс пло а та ци ја. 

Тех нич ки ру дар ски про јек ти из ста ва 1. овог чла на из ра ђу ју 
се за пе ри од до пет го ди на.

Члан 72.
Ру дар ски про је кат на ис тра жи ва њу чвр стих ми не рал них си-

ро ви на пред ста вља про је кат на осно ву ко јег се из во де ру дар ски 
ра до ви у окви ру одо бре ног про јек та ге о ло шких ис тра жи ва ња на 
ис тра жном про сто ру или екс пло а та ци о ном по љу (из ван про сто ра 
об у хва ће ног глав ним или до пун ским ру дар ским про јек том), у ци-
љу узи ма ња узо ра ка за ла бо ра то риј ска и тех но ло шка ис пи ти ва ња 
на ли цу ме ста или у ин ду стриј ским усло ви ма, при ку пља ња ге о ме-
ха нич ких па ра ме та ра и дру гих по да та ка о ге о ло шкој гра ђи и ле жи-
шним усло ви ма ра ди утвр ђи ва ња про стор них па ра ме та ра ми не-
рал них ре сур са, као и дру гим ис тра жи ва њи ма за по тре бе град ње. 
Ру дар ски про је кат на ис тра жи ва њу ми не рал них си ро ви на је из во-
ђач ки про је кат ко ји на ро чи то са др жи: основ ни кон цепт са ди на-
ми ком из во ђе ња ру дар ских ра до ва, тех нич ка ре ше ња по ко ји ма ће 
се из во ди ти ру дар ски ра до ви, пред мер и пред ра чун ра до ва, ме ре 
без бед но сти и здра вља на ра ду, план упра вља ња ру дар ским от па-
дом, као и ме ре за са на ци ју и ре кул ти ва ци ју про сто ра об у хва ће ног 
ра до ви ма у слу ча ју об у ста ве ис тра жи ва ња. У слу ча ју из во ђе ња 
ис тра жних под зем них ру дар ских ра до ва на осно ву овог про јек та 
по треб но је пред ви де ти ме ре за одр жа ва ње под зем них про сто ри ја, 
обје ка та и ин ста ла ци ја по за вр шет ку ис тра жних ра до ва.

Ру дар ски про је кат на из во ђе њу ру дар ских ра до ва ван екс-
пло а та ци о ног по ља је из во ђач ки про је кат ко ји се ра ди са мо стал но 
или у скло пу про јек та за по тре бе из град ње ру дар ских или гра ђе-
вин ских обје ка та и ко ји на ро чи то са др жи: ур ба ни стич ко-тех нич ке 
усло ве, основ ни кон цепт са ди на ми ком из во ђе ња ру дар ских ра до-
ва, тех нич ка ре ше ња по ко ји ма ће се из во ди ти ру дар ски ра до ви, 
пред мер и пред ра чун ра до ва, ме ре без бед но сти и за шти те на ра ду, 
као и ме ре за шти те жи вот не сре ди не.

Упро шће ни ру дар ски про је кат из ра ђу је се за:
1) сва ма ња од сту па ња од усво је них тех нич ких ре ше ња об ра-

ђе них у тех нич ком ру дар ском про јек ту, с ти ме да из во ђе ње ру дар-
ских ра до ва пре ма упро шће ном ру дар ском про јек ту мо же тра ја ти 
до јед не го ди не;

2) из ра ду по је ди нач них бу шо ти на за наф ту, гас, под зем не во-
де, ге о тер мал них ре сур са, ра до ве у њи ма, као и за над зем на по-
стро је ња и уре ђа је за екс пло а та ци ју, при пре му и тран спорт наф те, 
га са и под зем не во де до са бир не ста ни це;

3) тех но ло шка опро ба ва ња ру дар ског от па да.

Члан 73. 
Но си лац екс пло а та ци је је ду жан да из ра ди го ди шњи опе ра-

тив ни план, као и го ди шњи из ве штај о по сло ва њу за прет ход ну 
ка лен дар ску го ди ну.

Го ди шњи опе ра тив ни план из ста ва 1. овог чла на до ста вља се 
ор га ну ко ји је из дао одо бре ње за екс пло а та ци ју нај ка сни је до 31. 
ја ну а ра за те ку ћу ка лен дар ску го ди ну.

Го ди шњи из ве штај о по сло ва њу из ста ва 1. овог чла на но си-
лац екс пло а та ци је из ра ђу је нај ка сни је до 28. фе бру а ра те ку ће го-
ди не и до ста вља га над ле жном ор га ну ко ји је из дао одо бре ње за 
екс пло а та ци ју нај ка сни је до 31. мар та те ку ће го ди не.
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Над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве ду жан је да 
до ста вља го ди шње из ве шта је Ми ни стар ству, од но сно над ле жном 
ор га ну ауто ном не по кра ји не, ка да се екс пло а та ци ја вр ши на те ри-
то ри ји ауто ном не по кра ји не, о по да ци ма из из ве шта ја из ст. 2. и 3. 
овог чла на. 

Из ве шта ји из ста ва 1. овог чла на под но се се на про пи са ном 
обра сцу.

Ми ни стар про пи су је са др жи ну, об лик и на чин до ста вља ња 
го ди шњег опе ра тив ног пла на и го ди шњег из ве шта ја о по сло ва њу 
из ста ва 1. овог чла на.

Члан 74. 
Ми ни стар бли же про пи су је са др жи ну ин ве сти ци о но-тех нич-

ке документациjе из чла на 65. овог за ко на, у скла ду са са вре ме ним 
на уч ним до стиг ну ћи ма и пра ви ли ма ру дар ске стру ке.

2. Тех нич ка кон тро ла

Члан 75. 
Тех нич ка кон тро ла се вр ши за ру дар ске про јек те из чла на 65. 

став 2. тач. 1)  – 6) овог за ко на.
Тех нич ка кон тро ла об у хва та кон тро лу про јек та у по гле ду 

ускла ђе но сти са за ко ном и дру гим про пи си ма из обла сти ру дар-
ства, при ме не са вре ме них до стиг ну ћа и ме то да ру дар ске стру ке и 
на у ке, као и ускла ђе но сти са ва же ћим про пи си ма о без бед но сти и 
здра вљу на ра ду, си гур но сти љу ди и обје ка та и за шти те жи вот не 
сре ди не и за шти те кул тур них до ба ра и до ба ра ко ја ужи ва ју прет-
ход ну за шти ту. 

Члан 76. 
Из ве штај и по твр ду о тех нич кој кон тро ли ру дар ског про јек та 

из да је при вред ни су бјект ко ји је из вр шио тех нич ку кон тро лу и чи-
не са став ни део ру дар ског про јек та.

Члан 77. 
Тех нич ку кон тро лу ру дар ских про је ка та не мо же вр ши ти, од-

но сно у вр ше њу тех нич ке кон тро ле не мо же уче ство ва ти: 
1) при вред ни су бјект ко ји је из ра дио тај про је кат и но си лац 

екс пло а та ци је; 
2) ли це за по сле но у при вред ном су бјек ту и у но си о цу екс-

пло а та ци је, ко је је из ра ди ло ру дар ски про је кат или је уче ство ва ло 
у из ра ди тог про јек та; 

3) ли це за по сле но у Ми ни стар ству, над ле жном ор га ну ауто-
ном не по кра ји не или у над ле жном ор га ну је ди ни це ло кал не са мо-
у пра ве.

3. Про јек ти ура ђе ни у ино стран ству

Члан 78. 
Ру дар ски про јек ти ура ђе ни у ино стран ству под ле жу тех нич-

кој кон тро ли у скла ду са овим за ко ном.
Тех нич ка кон тро ла из ста ва 1. овог чла на об у хва та кон тро лу 

у по гле ду при ме не ме ра и нор ма ти ва без бед но сти и здра вља на ра-
ду, за шти те жи вот не сре ди не, за шти те од по жа ра и екс пло зи ја, си-
гур но сти обје ка та и љу ди и под зем них, по вр шин ских и су сед них 
обје ка та, као и кон тро лу у по гле ду при ме не са вре ме них до стиг ну-
ћа и ме то да ру дар ске на у ке и тех ни ке.

Тех нич ком кон тро лом ру дар ских про је ка та ура ђе них у ино-
стран ству про ве ра ва се да ли су при ме ње ни про пи си, ме ре и усло-
ви ко ји од го ва ра ју про пи си ма Ре пу бли ке Ср би је, за из во ђе ње ру-
дар ских ра до ва од ре ђе них за из во ђе ње ра до ва ко ји су пред мет 
ру дар ског про јек та и ускла ђе ност ме ра и мер них је ди ни ца и дру-
гих по ка за те ља ко ји се при ме њу ју код из ра де ру дар ских про је ка та.

4. Одо бре ње за из во ђе ње ру дар ских ра до ва

Члан 79. 
Ру дар ски ра до ви по глав ном и до пун ском ру дар ском про јек ту 

из во де се на осно ву ре ше ња о одо бре њу за из во ђе ње ру дар ских ра-
до ва, из да тог на зах тев но си о ца екс пло а та ци је. 

Одо бре ње из ста ва 1. овог чла на из да је Ми ни стар ство, а за 
екс пло а та ци ју ре зер ви ми не рал них си ро ви на и ге о тер мал них ре-
сур са, ко ја се вр ши на те ри то ри ји ауто ном не по кра ји не, одо бре ње 
из да је над ле жни ор ган ауто ном не по кра ји не. 

У слу ча ју екс пло а та ци је ко ја се вр ши на осно ву одо бре ња за 
екс пло а та ци ју из да тог у скла ду са чла ном 56. став 3. овог за ко на 
одо бре ње за из во ђе ње ру дар ских ра до ва из да је над ле жни ор ган је-
ди ни це ло кал не са мо у пра ве, на чи јој те ри то ри ји се та екс пло а та-
ци ја вр ши.

Над ле жни ор ган за из да ва ње одо бре ња ће уки ну ти ре ше ње о 
одо бре њу за из во ђе ње ру дар ских ра до ва ако се на ста ви са ра до ви-
ма ко ји се не из во де у скла ду са одо бре ном про јект ном до ку мен та-
ци јом, на кон ис те ка ро ка за от кла ња ње не до ста та ка ко је је утвр дио 
ру дар ски ин спек тор, при че му рок за от кла ња ње не до ста та ка не 
мо же би ти ду жи од 90 да на.

Ре ше ње из ст. 1. и 4. овог чла на ко је из да је Ми ни стар ство је 
ко нач но и про тив ње га се мо же по кре ну ти управ ни спор. 

На ре ше ње из ст. 1. и 4. овог чла на, ко је је до нео над ле жни 
ор ган ауто ном не по кра ји не, од но сно над ле жни ор ган је ди ни це ло-
кал не са мо у пра ве, жал ба се под но си ми ни стру.

Члан 80. 
Одо бре ње за из во ђе ње ру дар ских ра до ва из чла на 79. овог за-

ко на са др жи:
1) вр сту и тип ру дар ског про јек та, на зив и са став не де ло ве 

про јек та;
2) на зив ле жи шта и вр сту ми не рал не си ро ви не и ге о тер мал-

них ре сур са и на зив је ди ни це ло кал не са мо у пра ве на ко јој ће се 
из во ди ти ру дар ски ра до ви;

3) оба ве зе у ве зи при ба вља ња упо треб не до зво ле за из гра ђе-
не ру дар ске објек те;

4) оба ве зе у ве зи са на ци је и ре кул ти ва ци је про сто ра, упра-
вља ња ру дар ским от па дом, ан га жо ва ња ли ца са од го ва ра ју ћом 
струч ном спре мом на по сло ви ма тех нич ког ру ко во ђе ња, струч ног 
над зо ра и без бед но сти и здра вља на ра ду, бла го вре ме ног из ве шта-
ва ња над ле жног ор га на и ин спек циј ских слу жби о вр ше њу ру дар-
ских ра до ва.

Члан 81. 
Уз зах тев за из да ва ње одо бре ња за из во ђе ње ру дар ских ра до-

ва из чла на 79. овог за ко на до ста вља се:
1) до каз о пла ће ној ре пу блич кој ад ми ни стра тив ној так си;
2) ру дар ски про је кат; 
3) са гла сност но си о ца екс пло а та ци је на про је кат;
4) по твр да ор га на ко ји је из дао акт о усло ви ма за уре ђе ње 

про сто ра да је ру дар ски про је кат ура ђен у скла ду са тим ак том; 
5) до каз о пра ву сво ји не или ко ри шће ња, од но сно слу жбе но-

сти за по вр ши не зе мљи шта од но сно те ре на об у хва ће ног ру дар ским 
ра до ви ма по про јек ту, осим у слу ча ју екс пло а та ци је ре зер ви угљо-
во до ни ка у теч ном и га со ви том ста њу (наф та и гас) и оста лих при-
род них га со ва, као и у слу ча ју екс пло а та ци је ге о тер мал них ре сур са 
ка да се до каз о пра ву сво ји не или ко ри шће ња или слу жбе но сти до-
ста вља са мо за зе мљи ште ко је је од ре ђе но за из град њу ру дар ских 
обје ка та, по стро је ња и уре ђа ја, а у слу ча ју екс пло а та ци је ре зер ви 
ми не рал них си ро ви на и ге о тер мал них ре сур са ко ји су од зна ча ја 
за Ре пу бли ку Ср би ју до ста вља се по се бан акт Вла де о утвр ђи ва њу 
јав ног ин те ре са за пе ри од од пет го ди на екс пло а та ци је; 

6) по твр да о ре су р си ма и ре зе р ва ма ми не рал них си ро ви на 
или о ге о тер мал ним ре сур си ма;

7) са гла сно сти ор га на над ле жног за по сло ве за шти те жи вот-
не сре ди не о ускла ђе но сти про је ка та са усло ви ма за за шти ту и 
уна пре ђе ње жи вот не сре ди не и ор га на над ле жних за по сло ве за-
шти те кул тур ног на сле ђа;

8) во до при вред на са гла сност за про јек те, ако се из во ђе њем 
ру дар ских ра до ва ути че на ре жим во да.

Ако су за из во ђе ње ра до ва из ста ва 1. овог чла на по себ ним 
за ко ном про пи са ни и дру ги усло ви, уз зах тев се под но се и до ка зи 
о ис пу ње но сти тих усло ва.

Члан 82. 
Ру дар ски ра до ви по ру дар ском про јек ту из чла на 65. став 2. 

тач ка 5) овог за ко на из во де се на осно ву одо бре ња ко је се из да је 
ре ше њем ор га на ко ји је из дао одо бре ње за ге о ло шка ис тра жи ва ња 
од но сно одо бре ње за екс пло а та ци ју, на зах тев но си о ца ис тра жи ва-
ња од но сно но си о ца екс пло а та ци је. 

Уз зах тев за из да ва ње одо бре ња до ста вља се:
1) до каз о пла ће ној ре пу блич кој ад ми ни стра тив ној так си;
2) одо бре ње за ис тра жи ва ње, од но сно одо бре ње за екс пло а-

та ци ју; 
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3) ру дар ски про је кат уса гла шен са про јек том ге о ло шких ис-

тра жи ва ња; 
4) са гла сност но си о ца екс пло а та ци је на про је кат;
5) са гла сност вла сни ка, од но сно ко ри сни ка или до каз о пра ву 

сво ји не или ко ри шће ња, од но сно слу жбе но сти на зе мљи шту ко је 
је од ре ђе но за из во ђе ње ру дар ских ра до ва на ис тра жи ва њу ми не-
рал не си ро ви не за по вр ши не те ре на об у хва ће не про јек том.

Ако су за из во ђе ње ра до ва из ста ва 1. овог чла на по себ ним 
за ко ном про пи са ни и дру ги усло ви, уз зах тев се под но се и до ка зи 
о ис пу ње но сти тих усло ва.

Ре ше ње из ста ва 1. овог чла на ко је из да је Ми ни стар ство је 
ко нач но и про тив ње га се мо же по кре ну ти управ ни спор. 

На ре ше ње из ста ва 1. овог чла на, ко је је до нео над ле жни ор-
ган ауто ном не по кра ји не, од но сно над ле жни ор ган је ди ни це ло-
кал не са мо у пра ве жал ба се под но си ми ни стру.

Члан 83.
Ру дар ски ра до ви по ру дар ском про јек ту из чла на 65. став 2. 

тач ка 6) овог за ко на из во де се на осно ву одо бре ња ко је се из да-
је ре ше њем Ми ни стар ства, од но сно над ле жног ор га на ауто ном не 
по кра ји не ако се ра до ви вр ше на те ри то ри ји ауто ном не по кра ји не, 
на зах тев при вред ног су бјек та.

Уз зах тев за из да ва ње одо бре ња из ста ва 1. овог чла на до ста-
вља се:

1) до каз о пла ће ној ре пу блич кој ад ми ни стра тив ној так си;
2) ру дар ски про је кат; 
3) са гла сност ин ве сти то ра;
4) по твр да ор га на ко ји је из дао акт о усло ви ма за уре ђе ње 

про сто ра да је ру дар ски про је кат ура ђен у скла ду са тим ак том; 
5) са гла сност вла сни ка, од но сно ко ри сни ка или до каз о пра ву 

сво ји не или ко ри шће ња, од но сно слу жбе но сти на зе мљи шту ко-
је је од ре ђе но за из во ђе ње ру дар ских ра до ва ван екс пло а та ци о ног 
по ља за по вр ши не те ре на об у хва ће не про јек том;

6) са гла сност ор га на над ле жног за по сло ве за шти те жи вот не 
сре ди не о ускла ђе но сти про је ка та са усло ви ма за за шти ту и уна-
пре ђе ње жи вот не сре ди не и са гла сност ор га на над ле жних за по-
сло ве за шти те кул тур ног на сле ђа;

7) во до при вред на са гла сност за про је кат, ако се из во ђе њем 
ру дар ских ра до ва ути че на ре жим во да.

Ако су за из во ђе ње ра до ва из ста ва 1. овог чла на, по себ ним 
за ко ном про пи са ни и дру ги усло ви, уз зах тев се под но се и до ка зи 
о ис пу ње но сти тих усло ва.

Ре ше ње из ста ва 1. овог чла на ко је из да је Ми ни стар ство је 
ко нач но и про тив ње га се мо же по кре ну ти управ ни спор. 

На ре ше ње из ста ва 1. овог чла на ко је је до нео над ле жни ор-
ган ауто ном не по кра ји не жал ба се под но си ми ни стру.

Члан 84.
Из во ђе њу ру дар ских ра до ва по тех нич ким ру дар ским про јек-

ти ма и упро шће ним ру дар ским про јек ти ма мо же се при сту пи ти на 
осно ву при ја ве ко ја се под но си ор га ну ко ји је из дао одо бре ње за 
ис тра жи ва ње или одо бре ње за екс пло а та ци ју и одо бре ње за из во-
ђе ње ру дар ских ра до ва, пре по чет ка из во ђе ња ра до ва. 

Уз при ја ву из ста ва 1. овог чла на до ста вља се и при ме рак 
тех нич ког и упро шће ног ру дар ског про јек та. 

Но си лац екс пло а та ци је је ду жан да о по чет ку из во ђе ња ра до-
ва из ве сти ру дар ског ин спек то ра и ор ган је ди ни це ло кал не са мо у-
пра ве, на чи јој те ри то ри ји ће из во ди ти ру дар ске ра до ве нај ка сни је 
15 да на пре по чет ка из во ђе ња ра до ва.

5. Одо бре ње за упо тре бу ру дар ских обје ка та

Члан 85.
Ру дар ски обје кат из гра ђен по глав ном и до пун ском ру дар-

ском про јек ту мо же се ко ри сти ти ка да се при ба ви одо бре ње за 
упо тре бу ру дар ског објек та (у да љем тек сту: упо треб на до зво ла), 
ко је се из да је ре ше њем над ле жног ор га на из чла на 79. став 2. овог 
за ко на, на зах тев но си о ца екс пло а та ци је.

Упо треб на до зво ла мо же се из да ти и за ру дар ски обје кат ко ји 
пред ста вља тех нич ко-тех но ло шку це ли ну и мо же се као та кав са-
мо стал но ко ри сти ти.

Ако је за из да ва ње одо бре ња за упо тре бу ру дар ског објек-
та по себ ним за ко ном про пи са на оба ве за прет ход ног при ба вља ња 

са гла сно сти или до зво ле дру гих ор га на или ор га ни за ци ја, уз зах тев 
из ста ва 1. овог чла на под но си се и та са гла сност, од но сно до зво ла.

Ре ше ње из ста ва 1. овог чла на ко је из да је Ми ни стар ство је 
ко нач но и про тив ње га се мо же по кре ну ти управ ни спор. 

На ре ше ње из ста ва 1. овог чла на ко је је до нео над ле жни ор-
ган ауто ном не по кра ји не, од но сно над ле жни ор ган је ди ни це ло-
кал не са мо у пра ве жал ба се под но си ми ни стру.

Члан 86.
Објек ти из гра ђе ни на осно ву ру дар ског про јек та за из во ђе ње 

ру дар ских ра до ва ван екс пло а та ци о ног по ља из чла на 72. став 2. 
овог за ко на мо гу се ко ри сти ти ка да се при ба ви упо треб на до зво ла 
из да та од стра не над ле жног ор га на у скла ду са за ко ном.

Члан 87.
Упо треб на до зво ла се из да је ако се утвр ди:
1) да је ру дар ски обје кат или ње гов део из гра ђен у скла ду са 

ру дар ским про јек том на осно ву ко га је из да то одо бре ње за из во ђе-
ње ру дар ских ра до ва, у скла ду са про пи си ма чи ја је при ме на оба-
ве зна при из град њи ру дар ских обје ка та;

2) да су ис пу ње ни про пи са ни усло ви у по гле ду ме ра без бед-
но сти и здра вља на ра ду, за шти те во да, за шти те од по жа ра, за шти-
те жи вот не сре ди не и дру ги про пи са ни усло ви за из град њу и ко ри-
шће ње те вр сте обје ка та.

Члан 88.
Ис пу ње ност усло ва из чла на 87. овог за ко на утвр ђу је се тех-

нич ким пре гле дом обје ка та.
Тех нич ки пре глед ру дар ског објек та об у хва та, пре ма на ме-

ни ру дар ског објек та, тех нич ки пре глед ру дар ских, ма шин ских и 
гра ђе вин ских ра до ва, елек трич них по стро је ња (уре ђа ја и ин ста ла-
ци ја), по стро је ња за за шти ту од по жа ра и по стро је ња за за шти ту 
жи вот не сре ди не, као и тех нич ки пре глед ру дар ске опре ме и по-
стро је ња.

Ми ни стар бли же про пи су је усло ве и на чин вр ше ња тех нич-
ког пре гле да.

Члан 89.
Над ле жни ор ган ко ји је из дао одо бре ње за екс пло а та ци ју и 

одо бре ње за из во ђе ње ру дар ских ра до ва оба вља ње тех нич ког пре-
гле да ру дар ског објек та по ве ра ва при вред ном су бјек ту ко ји има 
за по сле на ли ца са ли цен цом за вр ше ње тех нич ког пре гле да ру дар-
ских обје ка та.

Тех нич ки пре глед ру дар ског објек та не мо гу оба вља ти, од но-
сно у оба вља њу пре гле да не мо гу уче ство ва ти при вред ни су бјек ти 
и ли ца ко ја су из ра ди ла, од но сно уче ство ва ла у из ра ди ру дар ског 
про јек та за тај обје кат и при вред ни су бјек ти ко ји су вр ши ли тех-
нич ку кон тро лу тог про јек та, као и ли ца за по сле на у Ми ни стар-
ству, од но сно ор га ну ауто ном не по кра ји не или ор га ну је ди ни це 
ло кал не са мо у пра ве. Тро шко ве тех нич ког пре гле да сно си но си лац 
екс пло а та ци је.

Члан 90.
Ако се ра ди утвр ђи ва ња по доб но сти ру дар ског објек та за 

упо тре бу мо ра вр ши ти прет ход на про ве ра ин ста ла ци ја, уре ђа ја и 
по стро је ња, ста бил но сти или без бед но сти објек та, као и дру га ис-
пи ти ва ња, или ка да је то пред ви ђе но ру дар ским про јек том, мо же 
се одо бри ти пу шта ње објек та у проб ни рад.

Ре ше ње о одо бре њу за пу шта ње објек та у проб ни рад из да је 
над ле жни ор ган ко ји је из дао одо бре ње за екс пло а та ци ју.

Одо бре њем из ста ва 2. овог чла на утвр ђу је се по че так и тра-
ја ње проб ног ра да.

Пре пу шта ња објек та у проб ни рад, но си лац екс пло а та ци је 
је ду жан да оба ве сти над ле жног ру дар ског ин спек то ра о по чет ку 
проб ног ра да и да обра зу је струч ну ко ми си ју ко ја ће пра ти ти ре-
зул тат тог ра да.

По за вр шет ку проб ног ра да, но си лац екс пло а та ци је је ду жан 
да за тра жи тех нич ки пре глед објек та и да ста ви на увид до ку мен-
та ци ју о ре зул та ти ма проб ног ра да.

Ре ше ње из ста ва 2. овог чла на ко је из да је Ми ни стар ство је 
ко нач но и про тив ње га се мо же по кре ну ти управ ни спор. 

На ре ше ње из ста ва 2. овог чла на, ко је је до нео над ле жни ор-
ган ауто ном не по кра ји не, од но сно над ле жни ор ган је ди ни це ло-
кал не са мо у пра ве жал ба се под но си ми ни стру.
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6. Ру дар ска ме ре ња и ру дар ски пла но ви

Члан 91.
При вред ни су бјект је ду жан да ор га ни зу је оба вља ње по сло ва 

ру дар ских ме ре ња и да на осно ву из вр ше них ме ре ња из ра ђу је пла-
но ве, од но сно кар те из ко јих се мо же утвр ди ти ста ње ру дар ских 
ра до ва, њи хов ме ђу соб ни по ло жај и по ло жај ру дар ских ра до ва у 
од но су на прет ход но из ве де не ру дар ске ра до ве, на објек те и во де 
на по вр ши ни и на жи вот ну сре ди ну.

У окви ру по сло ва ру дар ских ме ре ња при вред ни су бјект је ду-
жан да из ра ђу је од го ва ра ју ћу гра фич ку до ку мен та ци ју ко ја са др-
жи по дат ке о про ме на ма на по вр ши ни те ре на и о ста њу ру дар ских 
обје ка та у екс пло а та ци о ном по љу.

Члан 92.
Си ту а ци о ни план екс пло а та ци о ног по ља и сва ру дар ска ме-

ре ња и гра фич ка при ка зи ва ња ру дар ских ра до ва мо ра ју би ти по ве-
за на са тач ка ма др жав не три го но ме триј ске мре же.

О свим из вр ше ним ру дар ским ме ре њи ма, при вред ни су бјект 
је ду жан да во ди ме рач ке књи ге.

Ме рач ке књи ге мо ра ју би ти ове ре не на на чин утвр ђен про пи-
си ма о ове ра ва њу по слов них књи га.

Члан 93.
Ми ни стар бли же про пи су је вр ше ње ру дар ских ме ре ња, на-

чин чу ва ња ори ги на ла пла но ва и ка ра та, из ра ду ру дар ских пла но-
ва и њи хо ве раз ме ре, из чла на 91. овог за ко на, као и во ђе ње ме рач-
ких књи га са ин тер ним по пи сом не по крет но сти руд ни ка из чла на 
92. овог за ко на.

7. Ру дар ска ме ре ња при под зем ној и по вр шин ској  
екс пло а та ци ји

Члан 94.
При вред ни су бјект је ду жан да за вре ме из во ђе ња ру дар ских 

ра до ва обез бе ди:
1) си ту а ци о ни план  – кар ту екс пло а та ци о ног по ља у од го ва-

ра ју ћој стан дард ној раз ме ри;
2) ге о ло шку кар ту екс пло а та ци о ног по ља и ње го ве око ли не 

у од го ва ра ју ћој стан дард ној раз ме ри са ка рак те ри стич ним ге о ло-
шким про фи ли ма;

3) хи дро ло шке и тек тон ске пла но ве, као и пла но ве са на зна-
че ним ме сти ма за ис пу шта ње во де про пи са ног ква ли те та у при-
јем ни ке за ру дар ске објек те са ве ли ким до то ком во де и сло же ном 
тек то ни ком;

4) ажу ран си ту а ци о ни план ру дар ских ра до ва на по вр шин-
ским ко по ви ма, од но сно, план ру дар ских ра до ва у под зем ној екс-
пло а та ци ји и от ко па ва њу ми не рал не си ро ви не, ру дар ским објек-
ти ма на екс пло а та ци о ном по љу, од ла га ли шта, ја ло ви шта, ста ње 
де поа ко ри сне ми не рал не си ро ви не или ко мер ци јал них про из во да, 
тран спорт них ко му ни ка ци ја и дру гих обје ка та;

5) за руд ни ке са под зем ном екс пло а та ци јом: 
(1) план пра ће ња сле га ња те ре на,
(2) от коп не и ета жне пла но ве свих под зем них ру дар ских ра-

до ва,
(3) пла но ве про ве тра ва ња под зем них ру дар ских обје ка та и ја ма,
(4) пла но ве од бра не и спа са ва ња од из не над них опа сно сти по 

жи вот и здра вље љу ди и без бед ност обје ка та;
6) пла но ве енер гет ске мре же (елек трич не мре же, ком при ми-

ра ног ва зду ха и др.) и во до вод не мре же. 

Члан 95.
Ко пи је пла но ва из чла на 94. овог за ко на при вред ни су бјект је 

ду жан да, без од ла га ња, да на увид ру дар ском ин спек то ру.
Пла но ви из чла на 94. тач. 4) и 5). овог за ко на, мо ра ју се до-

пу ња ва ти сва ког ме се ца пре ма на пре до ва њу ру дар ских ра до ва, а 
пла но ви из чла на 94. тач. 1), 2), 3) и 6) овог за ко на кад на ста ну 
про ме не.

Ако се под зем ни ра до ви из во де у бли зи ни прет ход но из ве-
де них ра до ва или на пу ште них де ло ва ја ма, до пу ња ва ње пла но ва 
вр ши се пре ма по тре би и у кра ћим ро ко ви ма.

У но ве ру дар ске пла но ве мо ра ју се пре не ти сви де та љи из 
прет ход них ру дар ских пла но ва, као што су прет ход ни јам ски отво-
ри, прет ход но из ве де ни ра до ви и ра се ди, ви син ске ко те и дру ги 
де та љи.

8. Ру дар ска ме ре ња при екс пло а та ци ји теч них  
и га со ви тих ми не рал них си ро ви на

Члан 96.
При вред ни су бјект ко ји вр ши екс пло а та ци ју наф те и га-

са, оста лих при род них га со ва, као и ге о тер мал них ре сур са, мо ра 
обез бе ди ти:

1) си ту а ци о ни план екс пло а та ци о ног по ља, са на зна че њем 
свих ис тра жних и екс пло а та ци о них бу шо ти на и оста лих уре ђа ја;

2) ге о ло шку кар ту екс пло а та ци о ног по ља и ње го ве око ли не, 
са ка рак те ри стич ним ге о ло шким про фи ли ма;

3) тех но ло шку ше му екс пло а та ци је и ше му ру дар ских обје ка-
та на нафт но-га сном по љу;

4) струк тур ну кар ту са на зна че ним гра ни ца ма кон ту ра ле жи шта;
5) по дат ке и из ве шта је о бу ше њу, ка ро та жним ме ре њи ма, за-

це вље њу, пер фо ра ци ји, осва ја њу и ме ре њу ди на мич ког и ста тич ког 
при ти ска, о ко ли чи на ма про из ве де них флу и да, га сном фак то ру и 
свим оста лим фи зич ко-хе миј ским ана ли за ма ко лек то ра и флу и да.

Ко пи је пла но ва из ста ва 1. овог чла на при вред ни су бјект је 
ду жан да без од ла га ња да на увид ру дар ском ин спек то ру.

9. Струч на спре ма за оба вља ње од ре ђе них по сло ва  
при екс пло а та ци ји 

Члан 97.
По сло ве тех нич ког ру ко во ђе ња и струч ног над зо ра, из ра де и 

тех нич ке кон тро ле ру дар ских про је ка та, вр ше ње кон тро ле и над-
зо ра без бед но сти и здра вља на ра ду, вр ше ње кон тро ле и над зо ра 
за шти те жи вот не сре ди не, са мо стал ног оба вља ња ру дар ских ме-
ре ња и из ра де ру дар ских пла но ва, упра вља ње и над зор над ру дар-
ским от па дом, са мо стал ног ру ко ва ња екс пло зив ним сред стви ма и 
дру ге струч не по сло ве при екс пло а та ци ји ми не рал них си ро ви на, 
мо гу оба вља ти ли ца којa у по гле ду сте пе на и вр сте школ ске спре-
ме и рад ног ис ку ства ис пу ња ва ју про пи са не усло ве и ко ји има ју 
овла шће ње за оба вља ње тих по сло ва.

Члан 98.
По сло ве тех нич ког ру ко во ђе ња мо же оба вља ти ли це ко је 

има сте че но ви со ко обра зо ва ње 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), ру дар ске стру ке, три 
го ди не рад ног ис ку ства на од го ва ра ју ћим по сло ви ма, овла шће ње 
за оба вља ње тих по сло ва и од го ва ра ју ћу ли цен цу.

Члан 99.
По сло ве струч ног над зо ра при екс пло а та ци ји ми не рал них 

си ро ви на мо же оба вља ти ли це ко је има сте че но ви со ко обра зо-
ва ње 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), ру дар ске стру ке, три го ди не рад ног ис ку ства 
на од го ва ра ју ћим по сло ви ма, овла шће ње за оба вља ње тих по сло ва 
и од го ва ра ју ћу ли цен цу.

Члан 100.
Из ра ду ру дар ских про је ка та мо же оба вља ти ли це ко је има 

сте че но ви со ко обра зо ва ње 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), ру дар ске стру ке, три го ди-
не рад ног ис ку ства на по сло ви ма из ра де ру дар ских про је ка та или 
на по сло ви ма тех нич ког ру ко во ђе ња, над зо ра и дру гим струч ним 
по сло ви ма за ко је се про је кат из ра ђу је, овла шће ње за оба вља ње 
тих по сло ва и од го ва ра ју ћу ли цен цу.

Из ра ду по је ди них де ло ва ру дар ског про јек та мо гу оба вља ти 
ли ца ко ја има ју сте че но ви со ко обра зо ва ње 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 го ва ра ју-
ће стру ке и овла шће ње за оба вља ње тих по сло ва.

Члан 101.
Тех нич ком кон тро лом ру дар ских про је ка та мо же ру ко во ди-

ти ли це ко је има сте че но ви со ко обра зо ва ње 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), ру дар ске 
стру ке, три го ди не рад ног ис ку ства на по сло ви ма из ра де ру дар-
ских про је ка та или на по сло ви ма тех нич ког ру ко во ђе ња, над зо ра 



24. новембар 2011. Број 88 25
и дру гим струч ним по сло ви ма у ру дар ским објек ти ма за ко је се 
про је кат из ра ђу је, овла шће ње за оба вља ње тих по сло ва и од го ва-
ра ју ћу ли цен цу.

Тех нич ку кон тро лу ру дар ских про је ка та мо гу оба вља ти ли ца 
ко ја ис пу ња ва ју про пи са не усло ве за из ра ду ру дар ских про је ка та.

Члан 102.
По сло ви ма без бед но сти и здра вља на ра ду мо же ру ко во ди-

ти ли це ко је има сте че но ви со ко обра зо ва ње 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), ру дар ске 
стру ке, три го ди не рад ног ис ку ства на од го ва ра ју ћим по сло ви ма, 
овла шће ње за оба вља ње тих по сло ва и од го ва ра ју ћу ли цен цу.

Члан 103.
Овла шће ње за оба вља ње по сло ва тех нич ког ру ко во ђе ња, 

струч ног над зо ра, про јек то ва ња и дру гих струч них по сло ва утвр-
ђе них овим за ко ном, сти че се по ла га њем струч ног ис пи та.

Струч ни ис пит из ста ва 1. овог чла на по ла же се пред ко ми си-
јом ко ју обра зу је ми ни стар над ле жан за по сло ве ру дар ства, од но-
сно над ле жни ор ган ауто ном не по кра ји не за кан ди да те са те ри то-
ри је ауто ном не по кра ји не.

По сло ви из ст. 1. и 2. овог чла на вр ше се као по ве ре ни.
Ми ни стар бли же про пи су је усло ве, про грам и на чин по ла га-

ња струч ног ис пи та из ста ва 1. овог чла на.

VII. ЛИ ЦЕН ЦЕ ЗА ОБА ВЉА ЊЕ ОД РЕ ЂЕ НИХ ПО СЛО ВА ПРИ 
ГЕ О ЛО ШКИМ ИС ТРА ЖИ ВА ЊИ МА И ЕКС ПЛО А ТА ЦИ ЈИ

Члан 104. 
Ли цен це за фи зич ка ли ца ко је се из да ју у ве зи вр ше ња по сло-

ва екс пло а та ци је и ге о ло шких ис тра жи ва ња ми не рал них си ро ви-
на, у скла ду са овим за ко ном су:

1) ли цен ца за про јек то ва ње и тех нич ку кон тро лу про је ка та 
ге о ло шких ис тра жи ва ња;

2) ли цен ца за ру ко во ђе ње и из во ђе ње ге о ло шких ис тра жи ва-
ња и струч ни над зор над из во ђе њем ге о ло шких ис тра жи ва ња;

3) ли цен ца за из ра ду ела бо ра та о ре сур си ма и ре зер ва ма ми-
не рал них си ро ви на, под зем них во да и ге о тер мал них ре сур са;

4) ли цен ца за вр ше ње по сло ва ком пе тент ног ли ца;
5) ли цен ца за из во ђе ње ру дар ских ра до ва и за вр ше ње струч-

ног над зо ра над ру дар ским ра до ви ма;
6) ли цен ца за про јек то ва ње и тех нич ку кон тро лу ру дар ских 

про је ка та; 
7) ли цен ца за вр ше ње кон тро ле и над зо ра без бед но сти и 

здра вља на ра ду при ге о ло шким ис тра жи ва њи ма и екс пло а та ци ји;
8) ли цен ца за оба вља ње ру дар ског ме ре ња и из ра ду ру дар-

ских пла но ва;
9) ли цен ца за вр ше ње тех нич ког пре гле да ру дар ских обје ка та;
10) ли цен ца за про јек то ва ње и из во ђе ње ра до ва на ми ни ра њу;
11) ли цен ца за упра вља ње и над зор над ру дар ским от па дом;
12) ли цен ца за упра вља ње и над зор на са на ци ји и ре кул ти ва-

ци ји зе мљи шта, на пу ште них или ис ко ри шће них руд ни ка.

Члан 105.
Ли цен це из чла на 104. овог за ко на мо гу да до би ју фи зич ка 

ли ца ко ја има ју :
1) овла шће ње за оба вља ње по сло ва у скла ду са од ред ба ма 

овог за ко на; 
2) од го ва ра ју ћу струч ну спре му; 
3) три го ди не рад ног ис ку ства у од го ва ра ју ћој стру ци, осим у 

слу ча ју ли цен це за ком пе тент но ли це за ко ју је по треб но пет го ди-
на рад ног ис ку ства у од го ва ра ју ћој стру ци. 

Члан 106.
Ли цен це из чла на 104. овог за ко на из да ју се ре ше њем ко је 

до но си Ми ни стар ство.
Из да ва ње ли цен ци вр ши се уз струч ну по моћ рад не гру пе ко-

ју обра зу је ми ни стар.
Ак том о обра зо ва њу рад не гру пе из ста ва 2. овог чла на утвр-

ђу ју се за да ци, оба ве зе и на кна да за рад ње них чла но ва.
Ми ни стар бли же про пи су је усло ве, на чин из да ва ња ли цен ци, 

од у зи ма ња, са др жи ну и обра зац ли цен це, из чл. 104. и 105. овог 
за ко на. 

За из да ва ње ли цен це под но си лац зах те ва пла ћа ре пу блич ку 
ад ми ни стра тив ну так су.

Из да ту ли цен цу ми ни стар ће од у зе ти ре ше њем, ако се на 
осно ву до ста вље них по да та ка утвр ди да овла шће но ли це не са ве-
сно и не струч но оба вља по сло ве за ко је је ли цен ца из да та. 

Ре ше ње из ст. 1. и 6. овог чла на је ко нач но и про тив ње га се 
мо же по кре ну ти управ ни спор. 

Ми ни стар ство во ди еви ден ци ју о свим из да тим ли цен ца ма. У 
еви ден ци ју има ју пра во уви да сви за ин те ре со ва ни су бјек ти.

VI II. ЗА ШТИТ НЕ МЕ РЕ

Члан 107.
Ра ди за шти те жи во та и здра вља за по сле них, при вред ни су-

бјект је ду жан да:
1) уре ди без бед ност и здра вље за по сле них на ра ду, у скла ду 

са спе ци фич но сти ма и опа сно сти ма ко је се мо гу по ја ви ти;
2) ор га ни зу је оба вља ње по сло ва без бед но сти и здра вља на 

ра ду, у скла ду са овим за ко ном и про пи си ма о без бед но сти и здра-
вљу на ра ду; 

3) обез бе ди лич на за штит на сред ства и лич ну за штит ну опре-
му за по сле ни ма;

4) обез бе ди за шти ту од по жа ра, ха ва ри ја, ак ци де на та и хе-
миј ских и дру гих уде са и да ор га ни зу је по сло ве спа са ва ња;

5) ор га ни зу је обу ку рад ни ка из обла сти без бед но сти и здра-
вља на ра ду и ак ци је спа са ва ња, у слу ча је ви ма из не над них опа-
сно сти по жи вот и здра вље љу ди и без бед ност обје ка та по утвр-
ђе ном пла ну и про гра му, у то ку це ле го ди не и да про ве ру зна ња 
вр ши јед ном го ди шње.

Члан 108.
Ра ди за шти те во да и жи вот не сре ди не, при вред ни су бјект је 

ду жан да:
1) пла ни ра ме ре ко ји ма се спре ча ва угро жа ва ње ре жи ма во да 

и жи вот не сре ди не, од но сно ме ре ре кул ти ва ци је и са на ци је и да 
обез бе ди из вр ше ње про пи са них ме ра;

2) во ди по дат ке о вр ста ма и ко ли чи на ма опа сних и штет них 
ма те ри ја ко је ко ри сти у вр ше њу де лат но сти, од но сно да во ди по-
дат ке о вр ста ма и ко ли чи на ма опа сних, штет них и от пад них ма те-
ри ја ко је ис пу шта или од ла же у жи вот ну сре ди ну;

3) спро во ди ме ре и усло ве за спре ча ва ње угро жа ва ња ре жи ма 
во да и жи вот не сре ди не са др жа не у ана ли зи ути ца ја оба вља ња де-
лат но сти на жи вот ну сре ди ну и ре жим во да у скла ду са по себ ним 
за ко ном.

Члан 109.
Ме ра ма за шти те во да и жи вот не сре ди не обез бе ђу је се:
1) не по сред на кон тро ла спро во ђе ња про пи са них ме ра за шти-

те во да и жи вот не сре ди не;
2) из ра да пла но ва за шти те од ха ва ри ја, ак ци де на та и дру гих 

уде са;
3) пра ће ње ути ца ја вр ше ња де лат но сти на ре жим во да и на 

жи вот ну сре ди ну;
4) да ва ње пред ло га за пред у зи ма ње ме ра за шти те и уна пре-

ђи ва ња жи вот не сре ди не и ре жи ма во да у скла ду са по себ ним за-
ко ном.

Члан 110.
За ор га ни зо ва ње, спро во ђе ње и уна пре ђи ва ње по сло ва без-

бед но сти и здра вља на ра ду и за шти те во да и жи вот не сре ди не и 
за спро во ђе ње и уна пре ђи ва ње ме ра без бед но сти и здра вља на ра-
ду и ме ра за шти те во да и жи вот не сре ди не, од го во ран је ди рек тор 
при вред ног су бјек та ко ји је но си лац екс пло а та ци је, као и ли ца са 
по себ ним овла шће њи ма утвр ђе ним ак том о ор га ни за ци ји и си сте-
ма ти за ци ји рад них ме ста у истом при вред ном су бјек ту.

Члан 111.
Но си лац екс пло а та ци је, пре ма спе ци фич но сти тех нич ко-тех-

но ло шког про це са, ор га ни зу је по сло ве спа са ва ња и по сло ве за-
шти те од по жа ра, ха ва ри ја, ак ци де на та и дру гих уде са.

По сло ве спа са ва ња и за шти те од по жа ра оба вља ју за по сле ни, 
ко ји су за то оспо со бље ни у скла ду са овим и дру гим по себ ним 
про пи си ма.

Члан 112.
Но си лац екс пло а та ци је ду жан је да во ди књи гу ру дар ског 

над зо ра у ко ју се упи су ју на ре ђе ња ру дар ског ин спек то ра из да та 
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на ли цу ме ста у слу ча ју не по сред не опа сно сти по жи вот и здра-
вље за по сле них и ве ће ма те ри јал не ште те.

У књи гу из ста ва 1. овог чла на упи су ју се и на ре ђе ња ди рек-
то ра и дру гих ли ца са по себ ним овла шће њи ма, ко ја се од но се на 
без бед ност и здра вље на ра ду и ко ја су из да та на ли цу ме ста.

Књи га ру дар ског над зо ра во ди се за сва ку ја му, по вр шин ски 
коп, бу ша ће и ре монт но по стро је ње, екс пло а та ци о но по ље при 
про из вод њи наф те и га са, као и за објек те при пре ме ми не рал них 
си ро ви на.

Члан 113.
За бра ње но је у ру дар ске под зем не про сто ри је и оста ле ру дар-

ске објек те, у ко ји ма се по ја вљу ју ме тан и дру ги за па љи ви га со ви 
или опа сна угље на пра ши на и у зо не опа сно сти од екс пло зи ја, на 
објек ти ма ко ји се на ла зе на нафт ним и га сним по љи ма, уно ше ње 
ла ко за па љи вих ма те ри ја, при бо ра за пу ше ње или дру гих сред ста-
ва ко ја мо гу иза зва ти по жар, упа лу или екс пло зи ју, што мо ра би ти 
обе ле же но зна ци ма упо зо ре ња на вид ним ме сти ма.

У под зем не ру дар ске про сто ри је, као и оста ле ру дар ске објек-
те, мо гу се уно си ти и ко ри сти ти апа ра ти за за ва ри ва ње, са мо под 
усло ви ма и на на чин утвр ђен по себ ним про пи си ма.

За по сле ни ко ји ру ку је ма га ци ном, скла ди штем или ру ко во ди 
пре во зом и пре но сом екс пло зив них сред ста ва или оба вља по сло-
ве ми ни ра ња, као и дру га ли ца ко ја по би ло ком осно ву до ла зе у 
скла ди шне про сто ри је или по ма жу при пре во зу и пре но су екс пло-
зив них сред ста ва и ми ни ра њу, мо ра ју се при др жа ва ти про пи са них 
ме ра без бед но сти и здра вља на ра ду, за шти те жи вот не сре ди не и 
ме ра за шти те од по жа ра.

Од го вор на ли ца и дру ги за по сле ни ко ји уче ству ју у тех но ло-
шком про це су и оба вља ју струч не по сло ве без бед но сти и здра вља 
на ра ду, ду жни су да спро во де и кон тро ли шу спро во ђе ње ме ра за-
шти те на ра ду и ме ра за шти те од по жа ра ко је се од но се на за шти ту 
од опа сно сти екс пло зи је ме та на, дру гих опа сних га со ва или угље-
не пра ши не или од агре сив не ми не рал не пра ши не, јо ни зу ју ћих 
зра че ња, си ли ко зе, про ва ле во де или по жа ра.

Члан 114.
За др жа ва ње рад ни ка у под зем ним ру дар ским про сто ри ја ма 

по сле рад ног вре ме на, до зво ље но је са мо ра ди оба вља ња по сло ва 
тех нич ко-тех но ло шког про це са одо бре ног од стра не тех нич ког ру-
ко во ди о ца ру дар ског објек та.

Члан 115.
За по сле ни и од го вор на ли ца ду жни су да ра де са пу ном па-

жњом ра ди без бед но сти свог жи во та и здра вља и жи во та и здра-
вља оста лих за по сле них, за шти те ру дар ских обје ка та, сред ста ва 
ра да и дру гих ма те ри јал них до ба ра и да се при др жа ва ју утвр ђе них 
ме ра без бед но сти и здра вља на ра ду.

За по сле ни и од го вор на ли ца ко ја се не при др жа ва ју утвр-
ђе них ме ра без бед но сти и здра вља на ра ду, за шти те од по жа ра и 
дру гих ме ра утвр ђе них овим за ко ном, чи не те жу по вре ду рад не 
оба ве зе.

Члан 116.
Сва ки за по сле ни је ду жан да без од ла га ња оба ве сти од го вор-

но ли це о сва кој по ја ви опа сно сти при из во ђе њу ру дар ских ра до ва, 
а на ро чи то о по ја ви екс пло зив них, за гу шљи вих и отров них га со ва, 
о про ва ли во де, по жа ру, кли за њу зе мљи шта или дру гим по ја ва ма 
ко је мо гу угро зи ти без бед ност за по сле них, ма те ри јал них до ба ра и 
имо ви не и жи вот и здра вље љу ди.

Од го вор но ли це ду жно је да у слу ча ју из ста ва 1. овог чла-
на пре ду зме све нео п ход не ме ре за спре ча ва ње на сту па ња те жих 
по сле ди ца по без бед ност за по сле них и имо ви не и да о то ме, без 
од ла га ња, оба ве сти ру дар ског ин спек то ра и ор ган уну тра шњих по-
сло ва и дру гу над ле жну ин спек ци ју. 

Члан 117.
О по ја ва ма опа сно сти при из во ђе њу ру дар ских ра до ва, но си-

лац екс пло а та ци је је ду жан да во ди еви ден ци ју ко ја на ро чи то са-
др жи: по дат ке о вр сти по ја ве; вре ме ну ње ног тра ја ња, узро ку на-
стан ка и ште ту ко ја је усле ди ла на стан ком по ја ве, као и по дат ке о 
утвр ђе ној од го вор но сти.

Но си лац екс пло а та ци је ду жан је да без од ла га ња из ве сти 
ру дар ског ин спек то ра и ор ган уну тра шњих по сло ва о сва ком 

смрт ном слу ча ју, груп ној по вре ди и те жој по вре ди на ра ду, а у слу-
ча ју ха ва ри ја, ак ци де на та и дру гих уде са, над ле жну ин спек ци ју.

Члан 118.
При вред ни су бјек ти су ду жни да у слу ча ју не сре ће или уде-

са јед ни дру ги ма нео д ло жно пру жа ју по моћ, осим у слу ча ју ка да 
пру жа ње те по мо ћи ни је мо гу ће због опа сно сти по соп стве ну без-
бед ност.

Члан 119.
У слу ча ју опа сно сти за но си о ца екс пло а та ци је, вла сни ци и 

ко ри сни ци зе мљи шта ду жни су да до зво ле да се на њи хо вом зе-
мљи шту из вр ше нео п ход ни ра до ви по треб ни за от кла ња ње опа-
сно сти.

У слу ча ју из ста ва 1. овог чла на но си лац екс пло а та ци је је ду-
жан да на док на ди при чи ње ну ште ту.

Члан 120.
Ми ни стар про пи су је по себ не ме ре и на чин кон тро ле при ме-

не ме ра за шти те од по жа ра и екс пло зи ја у ру дар ским објек ти ма за 
под зем ну екс пло а та ци ју. У оста лим ру дар ским објек ти ма при ме-
њу ју се ва же ћи про пи си из обла сти за шти те од по жа ра и екс пло-
зи је. 

Ми ни стар про пи су је по себ не ме ре и на чин кон тро ле без бед-
но сти и здра вља при из во ђе њу ра до ва на ге о ло шким ис тра жи ва-
њи ма и екс пло а та ци ји ми не рал них си ро ви на.

У по гле ду ме ра без бед но сти и здра вља на ра ду, за шти те жи-
вот не сре ди не, за шти те од по жа ра и екс пло зи ја и дру гих ме ра за-
шти те ко је се од но се на из во ђе ње ру дар ских ра до ва, а ко је ни су 
уре ђе не овим за ко ном, при ме њи ва ће се од ред бе по себ них про пи са 
ко ји ма се уре ђу ју те ме ре за шти те.

IX. ОСТА ЛЕ ОД РЕД БЕ О ЕКС ПЛО А ТА ЦИ ЈИ 

1. Упра вља ње ру дар ским от па дом

Члан 121.
Од ла га ње и упра вља ње ру дар ским от па дом вр ши се на осно-

ву до зво ле за упра вља ње от па дом ко ја се из да је у скла ду са пла-
ном упра вља ња от па дом и дру гом пра те ћом до ку мен та ци јом, 
ко јом се де фи ни ше ка те го ри ја, упра вља ње и из ве шта ва ње о ру дар-
ском от па ду. 

Вла да ће утвр ди ти усло ве, кри те ри ју ме, по сту пак и на чин 
вр ше ња од ла га ња, упра вља ња и ка те го ри за ци је ру дар ског от па да, 
као и из ве шта ва ња о ру дар ском от па ду.

Члан 122.
У ру дар ски от пад не спа да от пад ко ји је на стао при ли ком ис-

тра жи ва ња, екс пло а та ци је и при пре ме ми не рал не си ро ви не, ко ји 
ни је у ди рект ној ве зи са на ве де ним ак тив но сти ма (от пад на уља, 
хра на, до тра ја ла во зи ла и ис тро ше не ба те ри је и аку му ла то ри), ни-
ти от пад на стао од екс трак тив не ин ду стри је ко ји мо же би ти ра ди-
о ак ти ван.

2. На пу ште ни руд ни ци

Члан 123.
На пу ште ни руд ни ци и ру дар ски објек ти су објек ти ко ји су 

на ста ли до да на сту па ња на сна гу овог за ко на, услед не про пи сног 
об у ста вља ња ру дар ских ра до ва и на пу шта ња ру дар ских обје ка та, 
без при ме ње них тех нич ких и тех но ло шких по сту па ка са на ци је и 
ре кул ти ва ци је.

Вла да ће утвр ди ти усло ве, кри те ри ју ме, про гра ми ра ње, по-
сту пак и на чин вр ше ња са на ци је и ре кул ти ва ци је на пу ште них руд-
ни ка и ру дар ских обје ка та, за ко је ни је по знат или ви ше не по сто ји 
но си лац екс пло а та ци је и ко ји пред ста вља ју еко ло шко на сле ђе.

Сред ства по треб на за ре ша ва ње вр ше ња са на ци је и ре кул ти-
ва ци је на пу ште них руд ни ка и ру дар ских обје ка та обез бе ђу ју се из 
бу џе та Ре пу бли ке Ср би је и ко ри сте се пре ко Фон да за за шти ту жи-
вот не сре ди не у скла ду са за ко ном и про гра мом ра да Фон да. 

Члан 124.
Ми ни стар ство во ди по себ ну књи гу ис пра ва о на пу ште ним 

руд ни ци ма и ру дар ским објек ти ма, као и еви ден ци ју о са ни ра ним 
и ре кул ти ви са ним руд ни ци ма и ру дар ским објек ти ма из чла на 123. 
овог за ко на.



24. новембар 2011. Број 88 27
Члан 125.

По ступ ци са на ци је и ре кул ти ва ци је на пу ште них руд ни ка и 
ру дар ских обје ка та се оба вља ју на осно ву:

1) ела бо ра та за те че ног ста ња, ру дар ских ра до ва и обје ка та, 
као и ста ња ре сур са и ре зер ви ми не рал них си ро ви на и дру гих ге-
о ло шких ре сур са;

2) про јек та ин же њер ско-ге о ло шких и ру дар ских ис тра жи-
ва ња ра ди утвр ђи ва ња тех нич ко-тех но ло шких под ло га за из ра ду 
про јек та са на ци је и ре кул ти ва ци је; 

3) про јек та са на ци је и ре кул ти ва ци је на пу ште них руд ни ка и 
ру дар ских обје ка та;

4) про јек та из ве де ног ста ња по из вр ше ној са на ци ји на пу ште-
них руд ни ка и ру дар ских обје ка та.

Ми ни стар про пи су је са др жи ну ела бо ра та и про је ка та из ста-
ва 1. овог чла на, у скла ду са са вре ме ним на уч ним до стиг ну ћи ма и 
пра ви ли ма ру дар ске и оста лих стру ка.

3. При вре ме на об у ста ва ру дар ских ра до ва

Члан 126.
Ако се ра до ви у ја ма ма и по вр шин ским ко по ви ма и њи хо вим 

де ло ви ма или нафт ним и га сним по љи ма, као и ра до ви на ге о тер-
мал ним бу шо ти на ма мо ра ју при вре ме но об у ста ви ти због не пред-
ви ђе них окол но сти (про ва ла га со ва или во де, про бле ми у ве зи са 
гор ским уда ром, јам ски по жа ри, по ре ме ћа ји на глав ним пу те ви ма 
за про ве тра ва ње, про ла же ње, од вод ња ва ње и пре воз, кли за ње те-
ре на, еруп ци је, про ме не ре жи ма во да и сл.) или услед ви ше си ле 
но си лац екс пло а та ци је оба ве шта ва о раз ло зи ма об у ста ве ра до ва 
ру дар ског ин спек то ра, нај ка сни је у ро ку од 24 са та од об у ста ве ра-
до ва.

О при вре ме ној об у ста ви ра до ва, ко ја је уна пред пла ни ра на, 
но си лац екс пло а та ци је је ду жан да оба ве сти ру дар ског ин спек то-
ра, нај ка сни је 15 да на пре об у ста ве ра до ва. 

Пре пла ни ра не об у ста ве ра до ва из ста ва 2. овог чла на, ко ја ће 
тра ја ти ду же од 30 да на, но си лац екс пло а та ци је је ду жан да из вр-
ши по треб но пре ме ра ва ње, до пу ну ру дар ских про је ка та и пла но ва 
и да са чи ни за пи сник о раз ло зи ма об у ста вља ња ра до ва, са на во ђе-
њем опа сно сти ко је се мо гу по ја ви ти при ли ком по нов ног отва ра-
ња ја ме или ње ног де ла, од но сно пу шта ња нафт ног и га сног по ља 
у по нов ну про из вод њу.

За вре ме при вре ме не об у ста ве ра до ва глав ни јам ски про сто-
ри и објек ти на нафт ним и га сним по љи ма мо ра ју се одр жа ва ти у 
та квом ста њу да се њи ма мо же про ла зи ти без опа сно сти.

У слу ча ју да при вре ме на об у ста ва ра до ва тра је ду же од две 
го ди не при ме њу је се члан 127. овог за ко на.

4. Трај на об у ста ва ра до ва

Члан 127.
Ако из би ло ког раз ло га до ђе до пот пу ног и трај ног об у ста-

вља ња екс пло а та ци је у ја ма ма или по је ди ним ре ви ри ма или де ло-
ви ма ја ма, по вр шин ским ко по ви ма или на по љи ма за екс пло а та ци-
ју наф те и га са, но си лац екс пло а та ци је је ду жан да оба ве сти ор ган 
ко ји је из дао одо бре ње за екс пло а та ци ју, од но сно одо бре ње за из-
во ђе ње ру дар ских ра до ва, нај ка сни је 30 да на пре об у ста ве ра до ва.

У слу ча ју из ста ва 1. овог чла на ор ган ко ји је из дао одо бре ње 
за екс пло а та ци ју, од но сно из во ђе ње ру дар ских ра до ва обра зу је ко-
ми си ју ко ја на ли цу ме ста ис пи ту је раз ло ге за об у ста вља ње ра до ва 
и по сле ди це те об у ста ве.

Ако ко ми си ја из ста ва 2. овог чла на утвр ди да до об у ста ве 
ра до ва ни је до шло из раз ло га ви ше си ле или кри ви цом дру го га, а 
да су на ста ле штет не по сле ди це, ор ган ко ји је из дао одо бре ње за 
екс пло а та ци ју, од но сно из во ђе ње ру дар ских ра до ва ће пред ло жи ти 
над ле жном ор га ну по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње од го вор но-
сти за ште ту на ста лу том об у ста вом.

Ако ко ми си ја из ста ва 2. овог чла на утвр ди да је об у ста вом 
ра до ва оста ла знат на ко ли чи на ре зер ви ми не рал них си ро ви на, мо-
же пред ло жи ти из ра ду до пун ског ру дар ског про јек та кон зер ва ци је 
руд ни ка. 

Члан 128.
У слу ча ју трај не об у ста ве ра до ва, но си лац екс пло а та ци је је 

ду жан да пре ду зме све ме ре за шти те ру дар ског објек та и зе мљи-
шта на ко ме су се ра до ви из во ди ли и ме ре за шти те и са на ци је 

жи вот не сре ди не ра ди обез бе ђе ња жи во та и здра вља љу ди и имо-
ви не, у све му пре ма глав ном ру дар ском про јек ту трај не об у ста ве 
ра до ва. 

Ру дар ске про јек те, пла но ве и ски це, ме рач ке књи ге и оста лу 
до ку мен та ци ју о ста њу ру дар ских ра до ва и ста њу ре сур са и ре зер-
ву ми не рал них си ро ви на у вре ме об у ста ве ра да, но си лац екс пло а-
та ци је је ду жан да пре да на чу ва ње ор га ну ко ји је из дао одо бре ње 
за екс пло а та ци ју, од но сно одо бре ње за из во ђе ње ру дар ских ра до ва.

До ку мен та ци ја из ста ва 2. овог чла на до ступ на је сва ком при-
вред ном су бјек ту ко ји је за ин те ре со ван за об но ву ра до ва на на пу-
ште ном екс пло а та ци о ном по љу.

За об но ву ра до ва из ста ва 3. овог чла на при ба вља се одо бре-
ње за екс пло а та ци ју, у скла ду са од ред ба ма овог за ко на.

5. Пла ни ра на трај на об у ста ва ра до ва

Члан 129.
Јав но пред у зе ће ко је вр ши екс пло а та ци ју, у слу ча ју пла ни ра-

не трај не об у ста ве ру дар ских ак тив но сти ду жно је да прет ход но 
из ра ди про грам за тва ра ња руд ни ка (у да љем тек сту: Про грам).

Про грам са др жи на ро чи то сле де ће ме ре за:
1) из ра ду пла на ак тив но сти за за тва ра ња руд ни ка;
2) са на ци ју на пу ште них ру дар ских обје ка та и мо гућ но сти ко-

ри шће ња на пу ште них ру дар ских обје ка та;
3) са на ци ју и ре кул ти ва ци ју зе мљи шта на ко јем је вр ше на 

екс пло а та ци ја;
4) ре ша ва ње про бле ма за шти те жи вот не сре ди не на ста лих 

услед за тва ра ња руд ни ка;
5) по тре бу ре ша ва ња про бле ма ло кал них за јед ни ца на ста лих 

услед об у ста ве ру дар ских ак тив но сти на про сто ру руд ни ка ко ји се 
за тва ра;

6) до но ше ње про гра ма ре ша ва ња ви шка за по сле них, у скла-
ду са за ко ном;

7) од ре ђи ва ње из но са сред ста ва по треб них за ре а ли за ци ју 
пла на за тва ра ња руд ни ка.

Вла да да је са гла сност на Про грам. 
Сред ства по треб на за ре а ли за ци ју Про гра ма обез бе ђу ју се из 

бу џе та Ре пу бли ке Ср би је и дру гих из во ра у скла ду са за ко ном.
Над зор над спро во ђе њем Про гра ма вр ши Ми ни стар ство.

6. Са на ци ја и ре кул ти ва ци ја

Члан 130.
Но си лац екс пло а та ци је је ду жан да у то ку и по за вр шет ку из-

во ђе ња ра до ва на екс пло а та ци ји, а нај ка сни је у ро ку од јед не го ди-
не од да на за вр шет ка ра до ва на по вр ши на ма на ко ји ма су ру дар ски 
ра до ви за вр ше ни, из вр ши ре кул ти ва ци ју зе мљи шта у све му пре ма 
про јек ту ре кул ти ва ци је зе мљи шта, ко ји се из ра ђу је по по себ ним 
про пи си ма, од но сно да пре ду зме ме ре за шти те зе мљи шта на ко ме 
су се из во ди ли ра до ви и ме ре за шти те и са на ци је жи вот не сре ди не 
и во да, ра ди без бед но сти и здра вља љу ди и без бед но сти имо ви не.

О ме ра ма из ста ва 1. овог чла на из ве шта ва се ор ган ко ји је 
из дао одо бре ње за екс пло а та ци ју, од но сно одо бре ње за из во ђе ње 
ру дар ских ра до ва и ми ни стар ство над ле жно за по сло ве по љо при-
вре де и во до при вре де, од но сно за шти те жи вот не сре ди не.

Уко ли ко се отво ри по сту пак ли кви да ци је или сте ча ја над но-
си о цем екс пло а та ци је, при о ри тет но се из ли кви да ци о не или сте-
чај не ма се под ми ру ју тро шко ви са на ци је и ре кул ти ва ци је зе мљи-
шта на ко јем је вр ше на екс пло а та ци ја.

Ми ни стар про пи су је по сту пак, усло ве и на чин вр ше ња са на-
ци је и ре кул ти ва ци је из ста ва 1. овог чла на у са рад њи са ми ни-
стар ством над ле жним за по сло ве ре кул ти ва ци је зе мљи шта.

7. Штрајк

Члан 131.
У при вред ном су бјек ту ко је вр ши екс пло а та ци ју си ро ви на 

пра во на штрајк се оства ру је под усло вом да се у вре ме одр жа ва ња 
штрај ка обез бе ди си гур ност обје ка та, уре ђа ја и ин ста ла ци ја, без-
бед ност и здра вље љу ди.

Члан 132.
Ра ди обез бе ђи ва ња усло ва из чла на 131. овог за ко на, у при-

вред ном су бјек ту ко је вр ши екс пло а та ци ју, у вре ме штрај ка оба-
вља ју се по сло ви ко ји ма се оства ру је:



28 Број 88 24. новембар 2011.

1) од вод ња ва ње, про ве тра ва ње, одр жа ва ње про ход но сти пу-
те ва у објек ту и одр жа ва ње уре ђа ја, опре ме и ин ста ла ци ја;

2) за вр ше так за по че тих ра до ва на оси гу ра њу, изо ла ци ји и 
тран спор ту ис ко пи на чи је од ла га ње мо же угро зи ти без бед ност и 
здра вље за по сле них и без бед ност ру дар ских обје ка та, по стро је ња 
и уре ђа ја.

За бра ње но је ор га ни зо ва ње и спро во ђе ње штрај ка у јам ским 
про сто ри ја ма или у дру гим објек ти ма и про сто ри ја ма у ко ји ма по-
сто ји по тен ци јал на опа сност по жи вот и здра вље љу ди.

Оп штим ак том при вред ног су бјек та од ре ђу ју се рад на ме ста 
у окви ру ко јих се вр ше по сло ви из ста ва 1. овог чла на, а чи је је 
оба вља ње нео п ход но за обез бе ђи ва ње усло ва из чла на 131. овог 
за ко на, као и објек ти, од но сно про сто ри је из ста ва 2. овог чла на.

Члан 133.
У слу ча ју по вре да од ре да ба о штрај ку утвр ђе них овим за ко-

ном, ко је мо гу има ти за по сле ди цу на сту па ње не по сред не опа сно-
сти или из у зет но те шке по сле ди це за без бед ност и здра вље љу ди 
или њи хо ву без бед ност и без бед ност имо ви не или дру ге штет не 
нео т кло њи ве по сле ди це, Ми ни стар ство пред у зи ма ме ре нео п ход-
не за спре ча ва ње на сту па ња тих по сле ди ца и то:

1) уво ђе ње рад не оба ве зе;
2) ан га жо ва ње рад ни ка из дру гих тех нич ко тех но ло шких си-

сте ма и дру гих рад ни ка  – по је ди на ца;
3) по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње од го вор но сти ди рек то-

ра и чла но ва ор га на упра вља ња.

X. НА КНА ДЕ ЗА ГЕ О ЛО ШКА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА  
И КО РИ ШЋЕ ЊЕ МИ НЕ РАЛ НИХ СИ РО ВИ НА  

И ГЕ О ТЕР МАЛ НИХ РЕ СУР СА 

Члан 134.
За ко ри шће ње по да та ка и до ку мен та ци је основ них и при ме-

ње них ге о ло шких ис тра жи ва ња ко ја се фи нан си ра ју из бу џе та Ре-
пу бли ке Ср би је, пла ћа се на кна да у ви си ни до 5% од ре ал не вред-
но сти из ве де них ис тра жи ва ња на од ре ђе ном ис тра жном про сто ру. 

Сред ства оства ре на у скла ду ста вом 1. овог чла на су при ход 
бу џе та Ре пу бли ке Ср би је.

Ви си на и на чин пла ћа ња на кна де из ста ва 1. овог чла на утвр-
ђу је се по себ ним ак том ко ји до но си ми ни стар над ле жан за по сло-
ве за шти те жи вот не сре ди не.

Из у зет но од ста ва 1. овог чла на по да ци и до ку мен та ци ја при-
ме ње них ге о ло шких ис тра жи ва ња ко ји су по ста ли др жав на сво ји-
на, по осно ву кон це си о них уго во ра при ба вља ју се, ко ри сте и њи ма 
се рас по ла же у скла ду са про пи си ма ко јим се уре ђу је ко ри шће ње 
др жав не сво ји не.

Члан 135.
Но си лац ис тра жи ва ња пла ћа на кна ду за при ме ње на ге о-

ло шка ис тра жи ва ња ми не рал них и дру гих ге о ло шких ре сур са, у 
скла ду са овим за ко ном.

Ви си на на кна де за при ме ње на ге о ло шка ис тра жи ва ња од-
ре ђу је се у за ви сно сти од вр сте ми не рал них и дру гих ге о ло шких 
ре сур са, сте пе на ис тра же но сти те ре на, про це ње не руд не по тен ци-
јал но сти ис тра жног про сто ра и сл. Ви си на на кна де се од ре ђу је у 
од го ва ра ју ћој ди нар ској вред но сти, а нај ви ше до 10.000 ди на ра, по 
ки ло ме тру ква драт ном ис тра жног про сто ра.

Ви си на и на чин пла ћа ња на кна де из ста ва 1. овог чла на утвр-
ђу је се ак том Вла де сва ке го ди не, а нај ка сни је до 31. де цем бра за 
на ред ну ка лен дар ску го ди ну.

Сред ства оства ре на од на кна де из чла на 134. став 1. и ста ва 
1. овог чла на су при ход бу џе та Ре пу бли ке. 

Члан 136.
Но си лац екс пло а та ци је ко јем је одо бре но из во ђе ње ру дар-

ских ра до ва пла ћа на кна ду за ко ри шће ње ми не рал них си ро ви на и 
ге о тер мал них ре сур са у скла ду са овим за ко ном.

На кна да из ста ва 1. овог чла на утвр ђу је се пре ма сле де ћим 
осно ва ма:

1) за све вр сте угља и уљ них шкри ља ца  3% од при хо да;
2) за угљо во до ни ке у теч ном  

и га со ви том ста њу (наф та и гас) и оста ле  
при род не га со ве  7% од при хо да;

3) за ра ди о ак тив не си ро ви не  2% од при хо да;

4) за све ме та лич не си ро ви не  5% од не то при хо да  
 од то пи о ни це;

5) тех но ге не си ро ви не ко је су ре зул тат  
екс пло а та ци је и пре ра де ми не рал них  
си ро ви на 1% од при хо да;

6) за не ме та лич не си ро ви не  5% од при хо да;
7) за све вр сте со ли и со них во да  1% од при хо да;
8) за под зем не во де из ко јих се до би ја ју  

ко ри сне ми не рал не си ро ви не, као и под зем не  
во де ве за не за ру дар ску тех но ло ги ју и га со ве  
ко ји се са њи ма ја вља ју;  3% од при хо да;

9) и за ге о тер мал ну енер ги ју  2% од при хо да.
При ход из ста ва 2. овог чла на пред ста вља из нос ко ји но си лац 

екс пло а та ци је оства ру је од ис ко ри шће них или про да тих ми не рал-
них си ро ви на, од ре ђен на осно ву при хо да оства ре ног од про да је 
не пре ра ђе не ми не рал не си ро ви не или при хо да оства ре ног од про-
да је тех но ло шки пре ра ђе не ми не рал не си ро ви не.

Не то при ход од то пи о ни це из ста ва 2. тач ка 4) овог чла на 
пред ста вља при ход од про да је крај њег про из во да ума њен за тро-
шко ве то пље ња, ра фи на ци је, тран спор та, пре то ва ра, оси гу ра ња 
и про да је. Не то при ход од то пи о ни це не мо же се ума њи ва ти по 
осно ву амор ти за ци је, тро шко ва ка пи та ла или по ре ских олак ши ца.

За не ме та лич не си ро ви не за до би ја ње гра ђе вин ског ма те ри-
ја ла (ла по рац, креч њак, гли на, пе сак, шљу нак, тех нич ко-гра ђе вин-
ски и ар хи тек тон ско-гра ђе вин ски ка мен и др.), на кна да из ста ва 
1. овог чла на утвр ђу је се у ди нар ском из но су од ре ђе ном по то ни 
ис ко па не ми не рал не си ро ви не.

Ви си ну на кна де из ста ва 5. овог чла на од ре ђу је Вла да у по-
след њем квар та лу те ку ће го ди не за на ред ну го ди ну, пре ма вр сти 
ми не рал не си ро ви не.

На кна да се пла ћа за све ком по нен те ми не рал не си ро ви не ко је 
се ко ри сте или про да ју, а не пла ћа се за узор ке ми не рал них си ро-
ви на ко ји се ко ри сте за тех нич ко-тех но ло шка ис пи ти ва ња у ин ду-
стриј ским усло ви ма. 

При нуд ну на пла ту и кон тро лу об ра чу на и упла те на кна де за 
ко ри шће ње ми не рал них си ро ви на и ге о тер мал них ре сур са вр ши 
над ле жни по ре ски ор ган. У по гле ду при нуд не на пла те, кон тро ле, 
ка ма те и за ста ре ло сти на кна де за ко ри шће ње ми не рал них си ро ви-
на, сход но се при ме њу ју од ред бе за ко на ко јим је уре ђен по ре ски 
по сту пак.

На чин пла ћа ња на кна де из ста ва 1. овог чла на бли же од ре-
ђу је Вла да у по след њем квар та лу те ку ће го ди не за на ред ну ка лен-
дар ску го ди ну.

Члан 137.
Сред ства оства ре на у скла ду са чла ном 136. овог за ко на од 

на кна де за ко ри шће ње ми не рал них си ро ви на и ге о тер мал них ре-
сур са, у ви си ни од 40% при ход су бу џе та Ре пу бли ке Ср би је, у ви-
си ни од 40% при ход су бу џе та је ди ни це ло кал не са мо у пра ве на 
чи јој те ри то ри ји се вр ши екс пло а та ци ја, а у ви си ни од 20% су соп-
стве ни при ход Ми ни стар ства.

Сред ства оства ре на по осно ву соп стве них при хо да Ми ни-
стар ства из ста ва 1. овог чла на ко ри сте се у скла ду са го ди шњим 
про гра мом ра ди под сти ца ња раз во ја ру дар ства и спре ча ва ња и от-
кла ња ња штет них по сле ди ца на ста лих екс пло а та ци јом ми не рал-
них си ро ви на, ко ји се до но си у скла ду са Стра те ги јом, као и пла-
ном и про гра ми ма оства ри ва ња Стра те ги је.

Го ди шњим про гра мом из ста ва 2. овог чла на утвр ђу је се ко-
ри шће ње оства ре них сред ста ва, вр сте и обим ра до ва, усло ви и на-
чин ко ри шће ња сред ста ва на ме ње них за ре а ли за ци ју про гра ма.

Вла да до но си го ди шњи про грам из ста ва 2. овог чла на, на 
пред лог Ми ни стар ства. 

Сред ства оства ре на од на кна де за ко ри шће ње ми не рал них 
си ро ви на и ге о тер мал них ре сур са, ко ја су при ход је ди ни це ло кал-
не са мо у пра ве на чи јој те ри то ри ји се вр ши екс пло а та ци ја, ко ри сте 
се на осно ву по себ ног про гра ма ме ра ко ји до но си над ле жни ор ган 
је ди ни це ло кал не са мо у пра ве за уна пре ђе ње усло ва жи во та ло кал-
не за јед ни це, а по себ но за из град њу ин фра струк ту рал них обје ка та 
и дру гих обје ка та у ци љу по бољ ша ва ња усло ва жи во та, на ко ји са-
гла сност да је Ми ни стар ство, од но сно над ле жни ор ган ауто ном не 
по кра ји не.

Ка да се екс пло а та ци ја вр ши на те ри то ри ји ауто ном не по-
кра ји не, сред ства оства ре на у скла ду са чла ном 136. овог за ко на 
од на кна де за ко ри шће ње ми не рал них си ро ви на и ге о тер мал них 
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ре сур са, у ви си ни од 40% при ход су бу џе та Ре пу бли ке Ср би је, у 
ви си ни од 40% при ход су бу џе та је ди ни це ло кал не са мо у пра ве на 
чи јој се те ри то ри ји вр ши екс пло а та ци ја, у ви си ни од 10% су при-
ход бу џе та ауто ном не по кра ји не, а у ви си ни од 10% су соп стве ни 
при ход Ми ни стар ства.

XI. КА ТА СТАР И ИН ФОР МА ЦИ О НИ СИ СТЕМ У ОБЛА СТИ 
ГЕ О ЛО ШКИХ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА И РУ ДАР СТВА 

Члан 138.
Ра ди ефи ка сног при ку пља ња, об ра де, пра ће ња и еви ден ци је 

по да та ка нео п ход них за спро во ђе ње ми не рал не по ли ти ке и Стра-
те ги је, обез бе ђе ња си гур ног, по у зда ног и ква ли тет ног снаб де ва ња 
тр жи шта ми не рал ним си ро ви на ма, као и оба вља ња дру гих по сло-
ва у обла сти ге о ло шких ис тра жи ва ња и ру дар ства, Ми ни стар ство 
во ди:

1) ка та стар ис тра жних и екс пло а та ци о них по ља;
2) ка та стар ле жи шта и би лан са ми не рал них си ро ви на и ге о-

тер мал них ре сур са;
3) ка та стар по ља ру дар ског от па да;
4) ка та стар на пу ште них руд ни ка и ру дар ских обје ка та; 
5) ка та стар ак тив них и са ни ра них ру дар ских обје ка та; 
6) књи гу ис пра ва;
7) цен трал ни ин фор ма ци о ни си стем за ге о ло ги ју и ру дар ство.
У ка та стар из ста ва 1. тач. 1)  – 5) овог чла на, књи гу ис пра ва 

и цен трал ни ин фор ма ци о ни си стем за ге о ло ги ју и ру дар ство има ју 
пра во уви да сви за ин те ре со ва ни су бјек ти.

Ми ни стар и ми ни стар над ле жан за по сло ве за шти те жи вот не 
сре ди не бли же про пи су ју на чин во ђе ња и са др жи ну ка та стра из 
ста ва 1. тач. 1)  – 5) овог чла на, књи ге ис пра ва и на чин упра вља ња 
и раз ме не по да та ка, на чин одр жа ва ња, ко ри шће ња и ви си ну на кна-
де за ко ри шће ње по да та ка из цен трал ног ин фор ма ци о ног си сте ма 
за ге о ло ги ју и ру дар ство (у да љем тек сту: ин фор ма ци о ни си стем).

Члан 139.
Ка та стар ис тра жних и екс пло а та ци о них по ља и ка та стар ак-

тив них и са ни ра них ру дар ских обје ка та во ди над ле жни ор ган ко ји 
је из дао одо бре ње за ис тра жи ва ње и одо бре ње за екс пло а та ци ју.

У ка та стар одо бре них ис тра жних про сто ра уно се се по да ци о 
но си о цу ис тра жи ва ња, ис тра жном про сто ру, пред ме ту ге о ло шких 
ис тра жи ва ња, ре зул та ти ма ис тра жи ва ња као и на ло же ним ме ра ма 
од стра не ге о ло шких и ру дар ских ин спек то ра. 

У ка та стар екс пло а та ци о них по ља уно се се сви по да ци из 
одо бре ња за екс пло а та ци ју на од ре ђе ном екс пло а та ци о ном по љу, 
утвр ђе но огра ни че ње екс пло а та ци је, по да ци о ру дар ским објек ти-
ма и ди на ми ци ру дар ских ра до ва на екс пло а та ци о ном по љу, на-
ста ле из ме не у ве зи са ко ри сни ком екс пло а та ци о ног по ља, по да ци 
о об у ста вља њу ра до ва, као и на ло же ним ме ра ма од стра не ге о ло-
шких и ру дар ских ин спек то ра.

У ка та стар ак тив них и са ни ра них ру дар ских обје ка та уно се 
се по да ци о по ло жа ју и ста ту су руд ни ка и обје ка та. 

Над ле жни ор ган ауто ном не по кра ји не и над ле жни ор ган је-
ди ни це ло кал не са мо у пра ве ду жни су да Ми ни стар ству до ста ве 
по дат ке о но си о цу ис тра жи ва ња, ис тра жном про сто ру и пред ме ту 
одо бре них и ре а ли зо ва них ге о ло шких ис тра жи ва ња и све по дат ке 
ве за не за вр ше ње екс пло а та ци је.

Члан 140.
Ка та стар ле жи шта и би лан са ми не рал них си ро ви на и ге о тер-

мал них ре сур са во де Ми ни стар ство и ми ни стар ство над ле жно за 
по сло ве за шти те жи вот не сре ди не од но сно над ле жни ор ган ауто-
ном не по кра ји не. 

У ка та стар ле жи шта и би лан са из ста ва 1. овог чла на уно се 
се по да ци о про стор ном про сти ра њу, ло ка ли те ту и на зи ву ле жи-
шта, по да ци о вр сти, ко ли чи ни и ква ли те ту ми не рал не си ро ви не, 
по да ци о но си о цу ис тра жи ва ња и/или екс пло а та ци је, по да ци о из-
да тим по твр да ма о ре зе р ва ма за да то ле жи ште и про ме не у по гле-
ду би лан са, као и дру ги по да ци ве за ни за из ра ду би лан са ми не рал-
них си ро ви на.

Члан 141.
Ка та стар по ља ру дар ског от па да и ка та стар на пу ште них руд-

ни ка и ру дар ских обје ка та во ди Ми ни стар ство, од но сно над ле жни 
ор ган ауто ном не по кра ји не. 

У ка та стар по ља ру дар ског от па да уно се се по да ци о гра ни-
ца ма по ља ру дар ског от па да, по да ци о но си о цу ис тра жи ва ња и/
или екс пло а та ци је од но сно при вред ном су бјек ту ко је ства ра ру-
дар ски от пад, по да ци о при вред ном су бјек ту ко ји је опе ра тер ру-
дар ског от па да, по да ци о ка рак те ри за ци ји и ка те го ри за ци ји свих 
од ла га ли шта ру дар ског от па да на по љу ру дар ског от па да, као и 
дру ги по да ци ве за ни за упра вља ње ру дар ским от па дом.

У ка та стар на пу ште них руд ни ка и ру дар ских обје ка та уно се 
се по да ци о по ло жа ју и ста ту су истих руд ни ка и обје ка та, као и 
спро ве де ним ме ра ма са на ци је и ре кул ти ва ци је. 

Члан 142.
Ми ни стар ство, од но сно над ле жни ор ган ауто ном не по кра ји-

не или је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве во ди књи гу ис пра ва и еви-
ден ци ју при вред них су бје ка та, ко ји ма је из да то одо бре ње за из во-
ђе ње ге о ло шких ис тра жи ва ња и екс пло а та ци ју.

Књи гу ис пра ва са чи ња ва ју одо бре ње за из во ђе ње ге о ло шких 
ис тра жи ва ња, одо бре ње за екс пло а та ци ју, из во ђе ње ру дар ских ра-
до ва и упо треб на до зво ла, као и дру ги по да ци ко ји се од но се на 
ге о ло шко ис тра жи ва ње и екс пло а та ци ју ми не рал них си ро ви на.

Члан 143.
Ин фор ма ци о ни си стем одр жа ва, ко ри сти и во ди Ми ни стар-

ство и чи ни део је дин стве ног ин фор ма ци о ног си сте ма Ре пу бли ке 
Ср би је. Над ле жни ор ган ауто ном не по кра ји не и над ле жни ор ган 
је ди ни це ло кал не са мо у пра ве ко ри сте ин фор ма ци о ни си стем. Са-
став ни део ин фор ма ци о ног си сте ма је и ге о ло шки ин фор ма ци о ни 
си стем ко ји пред ста вља осно ву за са гле да ва ње ге о ло шких ре сур са 
Ре пу бли ке Ср би је.

Ин фор ма ци о ни си стем обез бе ђу је фор ми ра ње, кла си фи-
ко ва ње, одр жа ва ње, пре зен та ци ју и ди стри бу ци ју ну ме рич ких, 
опи сних и про стор них ба за по да та ка о: ге о ло шким ре сур си ма и 
ре зер ва ма, руд нич кој ин фра струк ту ри, ар хив ској до ку мен та ци-
ји и одо бре њи ма, ли цен ца ма и по твр да ма, ка та стру ис тра жних и 
екс пло а та ци о них по ља, ка та стру ле жи шта и би лан са ми не рал них 
си ро ви на, ка та стру ру дар ских ра до ва и обје ка та, ка та стру ру дар-
ског от па да и на пу ште них, са ни ра них и за тво ре них руд ни ка, књи-
зи ис пра ва, фи нан сиј ским оба ве за ма у по гле ду на кна де ко ју пла-
ћа но си лац ис тра жи ва ња и екс пло а та ци је, из вр ше ног над зо ра и 
на ло же них ме ра од стра не ин спек циј ских слу жби, про из вод њи и 
по тро шњи ми не рал них си ро ви на и дру ге ин фор ма ци је од зна ча ја.

Над ле жни ор ган ауто ном не по кра ји не и над ле жни ор ган је-
ди ни це ло кал не са мо у пра ве ду жни су да Ми ни стар ству до ста ве 
по дат ке по треб не за во ђе ње ин фор ма ци о ног си сте ма у скла ду са 
ста вом 2. овог чла на. 

По да ци из ин фор ма ци о ног си сте ма су јав ни, од но сно до ступ-
ни за ко ри шће ње у скла ду са овим за ко ном, осим по да та ка ко ји 
пред ста вља ју др жав ну, вој ну, слу жбе ну или по слов ну тај ну.

Члан 144.
Ин фор ма ци о ни си стем обез бе ђу је раз ме ну ин фор ма ци ја, 

пре ко ГИС пор та ла или веб стра на, ди рект но или са дру гим ин-
фор ма ци о ним си сте ми ма и хар мо ни за ци ју свих ре ле вант них ин-
фор ма ци ја на ло кал ном, на ци о нал ном и ме ђу на род ном ни воу.

По сло ви из град ње и одр жа ва ња цен трал ног ин фор ма ци о ног 
си сте ма фи нан си ра ју се из бу џе та Ре пу бли ке Ср би је или дру гих 
из во ра у скла ду са за ко ном.

За ко ри шће ње по да та ка из ин фор ма ци о ног си сте ма пла ћа се 
на кна да у скла ду са чла ном 138. став 3. овог за ко на.

Сред ства оства ре на од на кна де из ста ва 3. овог чла на при ход 
су бу џе та Ре пу бли ке Ср би је.

XII. ИН СПЕК ЦИЈ СКИ НАД ЗОР

Члан 145.
Ин спек циј ски над зор над при ме ном од ре да ба и про пи са до-

не тих за ње го во спро во ђе ње вр ши Ми ни стар ство, пре ко ге о ло-
шких и ру дар ских ин спек то ра.

У слу ча ју вр ше ња ге о ло шких ис тра жи ва ња и екс пло а та ци-
је на осно ву ре ше ња из да тих у скла ду чл. 31. и 56. овог за ко на, 
ин спек циј ски над зор над при ме ном од ре да ба и про пи са до не тих 
за ње го во спро во ђе ње вр ши над ле жни ор ган ауто ном не по кра ји не 
од но сно над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве.

По сло ви из ста ва 2. овог чла на вр ше се као по ве ре ни.
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Ин спек тор из ст. 1. и 2. овог чла на има слу жбе ну ле ги ти ма-
ци ју, озна ку и од го ва ра ју ћу опре му. 

Ми ни стар про пи су је обра зац слу жбе не ле ги ти ма ци је, из глед и 
са др жи ну озна ке и вр сту опре ме ге о ло шких и ру дар ских ин спек то ра.

Члан 146.
По сло ве ге о ло шког ин спек то ра мо же оба вља ти ли це ко је има 

сте че но ви со ко обра зо ва ње 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), ге о ло шке стру ке и рад но 
ис ку ство од нај ма ње три го ди не на по сло ви ма ге о ло шких ис тра-
жи ва ња и по ло жен струч ни ис пит.

По сло ве ру дар ског ин спек то ра мо же оба вља ти ли це ко је има 
сте че но ви со ко обра зо ва ње 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) ру дар ске стру ке, тех но ло-
шко-ме та лур шке стру ке или елек тро стру ке елек тро-енер гет ског 
сме ра, од но сно ма шин ске стру ке и рад но ис ку ство од нај ма ње три 
го ди не на по сло ви ма екс пло а та ци је ми не рал них си ро ви на и по ло-
жен струч ни ис пит.

Ру дар ски ин спек тор ко ји вр ши над зор над ру дар ским објек-
ти ма ко ји су угро же ни ме та ном или опа сном угље ном пра ши ном, 
мо ра има ти нај ма ње три го ди не рад ног ис ку ства у ја ма ма са ме та-
ном или опа сном угље ном пра ши ном или на по сло ви ма ис тра жи-
ва ња и екс пло а та ци је наф те и га са.

Члан 147. 
Ге о ло шки ин спек тор у вр ше њу ин спек циј ског над зо ра има 

пра во и ду жност да про ве ра ва да ли се: 
1) оба вља ње де лат но сти ге о ло шких ис тра жи ва ња и из во ђе ња 

ге о ло шких ис тра жних ра до ва вр ши пре ма про пи са ним усло ви ма;
2) про је кат и за вр шни из ве штај о ре зул та ти ма ге о ло шких ис-

тра жи ва ња из ра ђу је у скла ду са за ко ном и дру гим про пи си ма и да 
ли је тех нич ка кон тро ла из вр ше на од стра не овла шће ног при вред-
ног су бјек та ко ји је упи сан у суд ски ре ги стар;

3) го ди шњи из ве штај о ре зул та ти ма ге о ло шких ис тра жи ва ња 
из ра ђу је и ове ра ва на про пи сан на чин; 

4) ге о ло шка ис тра жи ва ња, вр ше на осно ву и у скла ду са одо-
бре њем за ис тра жи ва ње; 

5) при ја вљу ју ге о ло шка ис тра жи ва ња и ге о ло шки ис тра жни 
ра до ви над ле жном ор га ну;

6) ге о ло шки ис тра жни ра до ви из во де пре ма про јек ту ге о ло-
шких ис тра жи ва ња на осно ву ко га је из да то одо бре ње за ис тра-
жи ва ње; 

7) ин же њер ско-ге о ло шки и хи дро ге о ло шки ра до ви из во де 
пре ма про јек ту ге о ло шких ис тра жи ва ња и одо бре ња над ле жног 
ор га на;

8) из во ђе ње ге о ло шких ис тра жних ра до ва вр ши у скла ду са 
за ко ном и дру гим про пи си ма; 

9) пред у зи ма ју ме ре без бед но сти ли ца, су сед них обје ка та, са-
о бра ћа ја и око ли не, као и све по треб не ме ре без бед но сти и здра-
вља на ра ду од стра не при вред ног су бјек та ко је из во ди ге о ло шка 
ис тра жи ва ња; 

10) во ди про пи са на еви ден ци ја о узе тим ко ли чи на ма ми не-
рал них си ро ви на ра ди њи хо вог ис пи ти ва ња и о дру гим ми не рал-
ним ре сур си ма чи је је по сто ја ње утвр ђе но у то ку ге о ло шких ис-
тра жи ва ња; 

11) вр ши трај но скла ди ште ње и чу ва ње је згра ис тра жних бу-
шо ти на;

12) обез бе ђу је струч ни над зор у то ку ге о ло шких ис тра жи ва-
ња и екс пло а та ци је;

13) при ме њу ју про пи са ни усло ви по пи та њу ис пу ња ва ња 
усло ва школ ске спре ме и овла шће ња за оба вља ње тих по сло ва 
за ли ца ко ја ру ко во де из во ђе њем ис тра жних ра до ва и ко ја вр ше 
струч ни над зор над из во ђе њем тих ра до ва; 

14) узи ма ве ћа ко ли чи на ми не рал них си ро ви на за ис пи ти ва-
ње од ко ли чи не од ре ђе не одо бре њем за ис тра жи ва ње; 

15) узи ма ми не рал на си ро ви на (за раз ли чи те на ме не) без 
одо бре ња за ис тра жи ва ње;

16) во ди књи га о ста њу ре зер ви ми не рал них си ро ви на и ге о-
тер мал них ре сур са;

17) из ра ђу је ге о ло шка тех нич ка до ку мен та ци ја о свим ра до-
ви ма на екс пло а та ци ји. 

Ге о ло шки ин спек тор вр ши и дру ге по сло ве утвр ђе не за ко ни-
ма ко ји се при ме њу ју у обла сти ге о ло шких ис тра жи ва ња. 

Члан 148.
Ру дар ски ин спек тор у вр ше њу ин спек циј ског над зо ра има 

пра во и ду жност да про ве ра ва да ли се:
1) при из во ђе њу ру дар ских ра до ва при ме њу ју про пи са не ме-

ре без бед но сти и здра вље на ра ду и про пи си о без бед но сти по-
крет не и не по крет не имо ви не у сво ји ни при вред них су бје ка та и 
фи зич ких ли ца;

2) екс пло а та ци ја вр ши на осно ву одо бре ња из да тих у скла ду 
са овим за ко ном;

3) екс пло а та ци ја вр ши на ни воу па ра ме та ра из ру дар ског 
про јек та;

4) екс пло а та ци ја вр ши на осно ву одо бре не ме то де от ко па ва ња;
5) од ла га ње фло та циј ске ја ло ви не вр ши на осно ву одо бре не 

про јект не до ку мен та ци је и да ли се вр ши ге о дет ско сни ма ње кру-
не на су те бра не у од но су на ни во во де у та ло жном је зе ру;

6) ор га ни зу је обу ка рад ни ка и спро во де ме ре ак ци је спа са ва-
ња у слу ча је ви ма из не над них опа сно сти по жи вот и здра вље љу ди 
и без бед ност обје ка та; 

7) спољ на и уну тра шња од ла га ли шта на по вр шин ским ко по ви-
ма фор ми ра ју у скла ду са одо бре ном про јект ном до ку мен та ци јом;

8) при из во ђе њу ру дар ских ра до ва у све му при ме њу ју тех-
нич ки про пи си ко ји се од но се на те ра до ве;

9) ру дар ски објек ти у ја ми и на по вр ши ни гра де у скла ду са 
про јек ти ма;

10) ру дар ски ра до ви на екс пло а та ци ји из во де по го ди шњем 
опе ра тив ном пла ну;

11) вр ше про пи са на ру дар ска ме ре ња, пра вил но из ра ђу ју и 
ре дов но до пу ња ва ју ру дар ски пла но ви и оста ла до ку мен та ци ја по-
треб на за из во ђе ње ру дар ских ра до ва и уред но во де ме рач ке књи ге;

12) при ме њу ју про пи са ни усло ви за рас по ре ђи ва ње за по сле-
них на од го ва ра ју ће по сло ве и вр ши њи хо во оспо со бља ва ње за 
рад на од ре ђе ним по сло ви ма;

13) тран спорт, ускла ди ште ње и ру ко ва ње екс пло зив ним ма-
те ри ја лом и теч ним го ри вом вр ши на про пи сан на чин;

14) при прем ни ра до ви као и ра до ви на от ко па ва њу от крив ке/
ја ло ви не на по вр шин ским ко по ви ма вр ше у скла ду са про јек том;

15) за пу ња ва ње от ко па них про сто ра при под зем ној екс пло а-
та ци ји вр ши у скла ду са про јек том ме то де от ко па ва ња;

16) спро во де про пи са не ме ре при ру ко ва њу ру дар ским от па-
дом у ја ми и на по вр ши ни, на екс пло а та ци о ном по љу и из ван екс-
пло а та ци о ног по ља. 

Члан 149.
Ге о ло шки ин спек тор је овла шћен да на ре ди: 
1) да се утвр ђе не не пра вил но сти от кло не у ро ку ко ји он од-

ре ди; 
2) да се об у ста ви да ље из во ђе ње ис тра жних ра до ва ако: 
(1) у од ре ђе ном ро ку ни су от кло ње не утвр ђе не не пра вил но-

сти и не до ста ци; 
(2) се ис тра жни ра до ви не вр ше у скла ду са одо бре њем за ис-

тра жи ва ње или се не вр ше пре ма про јек ту ис тра жи ва ња; 
(3) утвр ди не до стат ке ко ји пред ста вља ју не по сред ну опа-

сност по жи вот и здра вље љу ди или опа сност по имо ви ну. 
Но си лац ис тра жи ва ња, ко ме је на ло же но от кла ња ње не до ста-

та ка и не пра вил но сти у сми слу ста ва 1. тач ка 1) овог чла на, ду жан 
је да по њи хо вом от кла ња њу о то ме оба ве сти ге о ло шког ин спек-
то ра у ро ку ко ји од ре ди ин спек тор, а ко ји не мо же би ти ду жи од 
осам да на. 

По ред пред у зи ма ња ме ра из ста ва 1. овог чла на, ге о ло шки 
ин спек тор је овла шћен и да:

1) од ре ди ме ре обез бе ђе ња у слу ча ју опа сно сти за жи вот и 
здра вље љу ди или за без бед ност имо ви не;

2) под не се при ја ву над ле жном ор га ну за при вред ни пре ступ 
и да под не се зах тев за по кре та ње пре кр шај ног по ступ ка;

3) оба ве сти ор ган над ле жан за из да ва ње одо бре ња у скла ду 
са овим за ко ном и дру ги ор ган, ако по сто је раз ло зи за пред у зи ма-
ње ме ра за ко је је тај ор ган над ле жан.

4) на ре ди из вр ше ње дру гих про пи са них ме ра или оба ве за у 
од ре ђе ном ро ку.

Члан 150.
У вр ше њу ин спек циј ског над зо ра ру дар ски ин спек тор је 

овла шћен да: 
1) утвр ђе не не пра вил но сти и не до стат ке ко ји су то ком пре-

гле да кон ста то ва ни, от кло не у ро ку ко ји он од ре ди;
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2) за бра ни рад на екс пло а та ци ји ако се ру дар ски ра до ви из во-

де без одо бре ња за екс пло а та ци ју и одо бре ња за из во ђе ње ру дар-
ских ра до ва;

3) за бра ни рад ако се из во ђе ње ру дар ских ра до ва не вр ши 
пре ма одо бре ној тех нич кој до ку мен та ци ји;

4) за бра ни рад ако се при сту пи ко ри шће њу ру дар ских обје ка-
та без из да те упо треб не до зво ле;

5) на ре ди да из ра ду и тех нич ку кон тро лу ру дар ских про је ка-
та вр ше ли ца ко ја у по гле ду сте пе на и вр сте струч не спре ме и рад-
ног ис ку ства ис пу ња ва ју про пи са не усло ве и има ју овла шће ње за 
оба вља ње тих по сло ва; 

6) на ре ди да по сло ве тех нич ког ру ко во ђе ња, струч ног над-
зо ра, ру ко ва ња екс пло зив ним сред стви ма и дру ге струч не по сло-
ве мо гу оба вља ти ли ца ко ја ис пу ња ва ју про пи са не усло ве, има ју 
овла шће ње за оба вља ње тих по сло ва и од го ва ра ју ћу ли цен цу; 

7) за бра ни рад ако је не по сред но угро же на без бед ност и здра-
вље за по сле них;

8) за бра ни рад за по сле ни ма на рад ном ме сту са по ве ћа ним 
ри зи ком ако ни су под врг ну ти ле ка р ским пре гле ди ма;

9) за бра ни рад за по сле ном ко ји ни је оспо со бљен за без бе дан 
и здрав рад на рад ном ме сту на ко ме ра ди;

10) за бра ни рад на сред стви ма за рад на ко ји ма ни су при ме-
ње не ме ре без бед но сти и здра вље на ра ду;

11) на ре ди да се уре ди без бед ност и здра вље на ра ду у скла ду 
са спе ци фич но сти ма и опа сно сти ма ко је се мо гу по ја ви ти у при-
вред ном су бјек ту;

12) на ре ди ор га ни зо ва ње по сло ва спа са ва ња у слу ча је ви-
ма из не над не опа сно сти по жи вот и здра вље љу ди и без бед но сти 
обје ка та по утвр ђе ном пла ну и про гра му;

13) на ре ди да се ор га ни зу је обу ка рад ни ка из обла сти без бед-
но сти и здра вља на ра ду и ак ци је спа са ва ња у слу ча је ви ма из не-
над не опа сно сти;

14) на ре ди да се обез бе де лич на за штит на сред ства и лич на 
за штит на опре ма за по сле ни ма ко ји исту мо ра ју ре дов но ко ри сти ти;

15) за бра ни улаз у ма га ци не, по моћ на скла ди шта и спре ми-
шта екс пло зив них сред ста ва, као и ру ко ва ње екс пло зив ним сред-
стви ма и ми ни ра ње у ру дар ству ли ци ма ко ја ни су струч но оспо-
со бље на;

16) се ре дов но вр ше ге о дет ска ме ре ња, из ра де ге о дет ских ка-
ра та и пла но ва са ко јих се мо же утвр ди ти ста ње из ве де них ру дар-
ских ра до ва;

17) на ре ди из ра ду од го ва ра ју ће до ку мен та ци је у ве зи про ве-
тра ва ња ја ма, по вр шин ских от ко па, енер гет ске мре же, во до вод не 
мре же као и јам ских по стро је ња са основ ним тех нич ким по да ци ма;

18) се во ди књи га ру дар ског над зо ра за сва ку ја му, по вр шин-
ски коп, бу ша ће и ре монт но по стро је ње, екс пло а та ци о но по ље 
при про из вод њи наф те и га са, као и за објек те при пре ме ми не рал-
них си ро ви на;

19) под не се при ја ву над ле жном ор га ну за учи ње но кри вич-
но де ло или при вред ни пре ступ и да под не се зах тев за по кре та ње 
пре кр шај ног по ступ ка;

20) оба ве сти над ле жни ор ган за из да ва ње одо бре ња у скла ду 
са овим за ко ном и дру ги ор ган ако по сто је раз ло зи за пред у зи ма-
ње ме ра за ко је је тај ор ган над ле жан.

21) на ре ди из вр ше ње дру гих про пи са них ме ра или оба ве за у 
од ре ђе ном ро ку.

Но си лац екс пло а та ци је ко ме је ре ше њем на ло же но от кла ња ње 
не до ста та ка и не пра вил но сти у сми слу ста ва 1. овог чла на ду жан је 
да по њи хо вом от кла ња њу о то ме оба ве сти ру дар ског ин спек то ра 
у ро ку од ре ђе ном ре ше њем, ко ји не мо же би ти ду жи од осам да на.

Члан 151.
У вр ше њу над зо ра над при ме ном ме ра без бед но сти и здра-

вља на ра ду у ру дар ским објек ти ма, ге о ло шки и ру дар ски ин спек-
тор има у све му овла шће ња и ду жно сти ин спек то ра ра да, пред ви-
ђе не про пи си ма о без бед но сти и здра вљу на ра ду.

Но си лац екс пло а та ци је је ду жан да омо гу ћи ин спек то ру из 
ста ва 1. овог чла на ула зак у по слов не и по гон ске про сто ри је, узи-
ма ње узо ра ка ми не рал них си ро ви на и по гон ског ма те ри ја ла у ци-
љу ис пи ти ва ња, као и обез бе ђи ва ње дру гих до ка за.

Члан 152.
Но си лац ис тра жи ва ња или но си лац екс пло а та ци је, у ко ме 

се до го ди смрт ни или груп ни не срећ ни слу чај у то ку из во ђе ња 

ге о ло шких ис тра жи ва ња или у то ку из во ђе ња екс пло а та ци је, ду-
жан је да о то ме од мах оба ве сти ге о ло шког или ру дар ског ин спек-
то ра.

Ин спек тор из ста ва 1. овог чла на је ду жан да од мах на ли цу 
ме ста ис пи та узро ке смрт них и груп них не срећ них слу ча је ва, као 
и да на ре ди ме ре ко је се без од ла га ња мо ра ју пред у зе ти и да у нај-
кра ћем ро ку под не се над ле жним ор га ни ма обра зло же ни из ве штај 
са ми шље њем о узро ци ма не сре ће.

Члан 153.
Про тив ре ше ња ге о ло шког ин спек то ра, од но сно ру дар ског 

ин спек то ра ко ја се до но се у скла ду са чла ном 145. ст. 1. и 2. овог 
за ко на мо же се из ја ви ти жал ба ми ни стру, у ро ку од 15 да на од да-
на при је ма ре ше ња.

Жал ба из ја вље на про тив ре ше ња ге о ло шког, од но сно ру дар-
ског ин спек то ра не од ла же из вр ше ње ре ше ња.

XI II. КА ЗНЕ НЕ ОД РЕД БЕ

1. Кри вич на де ла

Члан 154.
Ко ор га ни зу је или уче ству је у спро во ђе њу штрај ка у јам ским 

про сто ри ја ма или дру гим објек ти ма и про сто ри ја ма из чла на 132. 
став 2. овог за ко на ка зни ће се за тво ром од јед не до пет го ди на. 

Члан 155.
Ко у ја му са ме та ном или дру гим за па љи вим га сом или опа-

сном угље ном пра ши ном или у обје кат на нафт ном и га сном по љу 
уне се ла ко за па љи ву ма те ри ју или дру ге ства ри чи је је уно ше ње у 
та кву ја му, од но сно обје кат за бра ње но (члан 113. став 1), ка зни ће 
се за тво ром од јед не до пет го ди на.

За по ку шај де ла из ста ва 1. овог чла на, учи ни лац ће се ка-
зни ти.

Ако је де ло из ст. 1. и 2. овог чла на учи ње но из не ха та, учи ни-
лац ће се ка зни ти нов ча ном ка зном или за тво ром до јед не го ди не.

Члан 156.
Ко се, ула зе ћи по би ло ком осно ву у ма га цин, скла ди ште или 

спре ми ште екс пло зив них сред ста ва, не при др жа ва про пи са них 
ме ра без бед но сти и здра вља на ра ду (члан 113. став 3), ка зни ће се 
за тво ром од јед не до пет го ди на.

2. При вред ни пре сту пи

Члан 157.
Нов ча ном ка зном од 1.500.000 до 3.000.000 ди на ра за при-

вред ни пре ступ ка зни ће се при вред но дру штво, од но сно дру го 
прав но ли це и пред у зет ник, ако: 

1) вр ши из ра ду про је ка та ге о ло шких ис тра жи ва ња и за вр-
шних из ве шта ја о ре зул та ти ма ге о ло шких ис тра жи ва ња, од но сно 
из во ди ге о ло шка ис тра жи ва ња, а не ис пу ња ва усло ве за вр ше ње 
тих по сло ва (члан 22. став 1); 

2) по сло ве ру ко во ђе ња из ра дом про је ка та ге о ло шких ис тра-
жи ва ња и за вр шних из ве шта ја о ре зул та ти ма ге о ло шких ис тра жи-
ва ња и ру ко во ђе ње ге о ло шким ис тра жи ва њи ма по ве ри су прот но 
про пи са ним усло ви ма (члан 22. став 2); 

3) ге о ло шка ис тра жи ва ња не из во ди пре ма про јек ту ге о ло-
шких ис тра жи ва ња (члан 24. став 1); 

4) не вр ши тех нич ку кон тро лу про јек та ге о ло шких ис тра жи-
ва ња под усло ви ма и на на чин про пи сан за ко ном у скла ду са чла-
ном 25. овог за ко на; 

5) не обез бе ди вр ше ње струч ног над зо ра над из во ђе њем ге о-
ло шких ис тра жи ва ња у скла ду са чла ном 27. овог за ко на; 

6) не вр ши тех нич ку кон тро лу за вр шног из ве шта ја под усло-
ви ма и на на чин про пи сан у чла ну 28. овог за ко на; 

7) из во ди ге о ло шка ис тра жи ва ња без одо бре ња за ис тра жи ва-
ње (члан 30. став 1. и члан 31. став 1); 

8) узме ве ћу ко ли чи ну ми не рал них си ро ви на за ге о ло шко ис-
тра жи ва ње од одо бре не ко ли чи не (члан 32. став 6); 

9) не по сту пи у скла ду са чла ном 44. овог за ко на; 
10) не во ди књи гу о ста њу ре сур са и ре зер ви ми не рал них си-

ро ви на, ре сур са и ре зер ви под зем них во да и ге о тер мал них ре сур са 
или о ста њу тих ре сур са и ре зер ви не до ста вља по дат ке (члан 47. 
став 1). 
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За при вред ни пре ступ из ста ва 1. овог чла на, ка зни ће се и од-
го вор но ли це у при вред ном дру штву, од но сно дру гом прав ном ли-
цу и пред у зет ни ку, нов ча ном ка зном од 100.000 до 200.000 но вих 
ди на ра.

Члан 158.
Нов ча ном ка зном од 1.500.000 до 3.000.000 ди на ра за при-

вред ни пре ступ ка зни ће се при вред но дру штво, од но сно дру го 
прав но ли це и пред у зет ник, ако: 

1) без про пи са не са гла сно сти екс пло а ти ше ми не рал не си ро-
ви не на под руч ју на ко ме је за ове ра до ве по треб на по себ на са гла-
сност у скла ду са чла ном 7. овог за ко на;

2) при из ра ди ру дар ског про јек та не по сту пи у скла ду са чла-
ном 54. став 1. овог за ко на;

3) ако из ра ду ру дар ских про је ка та и тех нич ку кон тро лу по ве-
ри пред у зе ћу ко је не ис пу ња ва про пи са не усло ве из чла на 54. став 
1. овог за ко на;

4) вр ши екс пло а та ци ју без одо бре ња из да тих у скла ду са чла-
ном 56. став 1. овог за ко на;

5) не из вр ши тех нич ку кон тро лу ру дар ског про јек та са гла сно 
са чла ном 75. овог за ко на;

6) из во ди ру дар ске ра до ве без од го ва ра ју ће тех нич ке до ку-
мен та ци је и без одо бре ња над ле жног ор га на (члан 79. став 1, члан 
82. став 1. и члан 83. став 1);

7) не при ја ви из во ђе ње ра до ва по тех нич ком и упро шће ном 
ру дар ском про јек ту из чла на 84. ста ва 1. овог за ко на;

8) не при ја ви у од ре ђе ном ро ку по че так ру дар ских ра до ва на 
екс пло а та ци ји (члан 84. став 2);

9) от поч не са ко ри шће њем објек та, про сто ри ја и уре ђа ја пре 
не го што при ба ви упо треб ну до зво лу (члан 85. став 1. и члан 86);

10) не из вр ши тех нич ки пре глед ру дар ског објек та са гла сно 
чла ну 88. овог за ко на;

11) не по сту пи у скла ду са чла ном 90. овог за ко на;
12) не ма ру дар ске пла но ве или их ре дов но не до пу ња ва (члан 

91. став 1);
13) ако ре ше њем од ре ди ли це ко је не ис пу ња ва усло ве из чл. 

100. и 101. овог за ко на;
14) не ор га ни зу је оба вља ње по сло ва без бед но сти и здра вља 

на ра ду, про тив по жар не за шти те и спа са ва ња или се не снаб де по-
треб ном опре мом и не ор га ни зу је по сло ве за шти те во да и жи вот не 
сре ди не у скла ду са чл. 107, 108. и 109. овог за ко на; 

15) не во ди књи гу ру дар ског над зо ра (члан 112. став 1);
16) упра вља ру дар ским от па дом без одо бре ња над ле жног ор-

га на (члан 121. став 1);
17) не вр ши са на ци ју и ре кул ти ва ци ју на пу ште них ру дар ских 

обје ка та сход но чла ну 130. став 1. овог за ко на;
18) на ста ви са из во ђе њем ра до ва по при је му ре ше ња о за бра-

ни њи хо вог из во ђе ња пре не го што от кло ни утвр ђе не не пра вил но-
сти и не до стат ке у скла ду са чл. 149. и 150. овог за ко на;

За при вред ни пре ступ из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се и од-
го вор но ли це у при вред ном дру штву, од но сно дру гом прав ном ли-
цу и пред у зет ни ку, нов ча ном ка зном од 100.000 до 200.000 ди на ра. 

2. Пре кр ша ји

Члан 159.
Нов ча ном ка зном од 500.000 до 2.000.000 ди на ра ка зни ће 

се за пре кр шај при вред но дру штво, од но сно дру го прав но ли це и 
пред у зет ник, ако:

1) не обез бе ди вр ше ње струч ног над зо ра и дру гих по сло ва 
(члан 27. став 1); 

2) не до ста ви при ме рак за вр шног и го ди шњег из ве шта ја о 
ре зул та ти ма ге о ло шких ис тра жи ва ња, од но сно из ве шта је о ра до-
ви ма и ре зул та ти ма тих ра до ва (члан 28. став 5. и члан 29. став 1); 

3) не чу ва при ме рак за вр шног и го ди шњег из ве шта ја о ре-
зул та ти ма ге о ло шких ис тра жи ва ња на про пи са ни на чин (члан 29. 
став 2);

4) бла го вре ме но не при ја ви по че так ис тра жних ра до ва у 
скла ду са чла ном 38. овог за ко на; 

5) по от кла ња њу не до ста та ка и не пра вил но сти о то ме не оба-
ве сти ге о ло шког ин спек то ра у од ре ђе ном ро ку (члан 149. став 2);

За рад њу из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се и од го вор но ли це 
у при вред ном дру штву, од но сно дру гом прав ном ли цу и пред у зет-
ни ку, нов ча ном ка зном 100.000 до 200.000 ди на ра.

Ка да ге о ло шки ин спек тор утвр ди да је учи њен пре кр шај из 
ста ва 1. овог чла на на ли цу ме ста из ри че од го вор ном ли цу у при-
вред ном дру штву, од но сно дру гом прав ном ли цу и пред у зет ни ку 
ман дат ну ка зну у из но су од 5.000 ди на ра.

Члан 160.
Нов ча ном ка зном од 500.000 до 2.000.000 ди на ра ка зни ће 

се за пре кр шај при вред но дру штво, од но сно дру го прав но ли це и 
пред у зет ник, ако:

1) у про пи са ном ро ку не до не се го ди шњи опе ра тив ни план 
(члан 73. став 1);

2) не во ди еви ден ци ју о по ја ва ма на ста лих опа сно сти при из-
во ђе њу ру дар ских ра до ва, о узро ци ма и по сле ди ца ма тих по ја ва 
(члан 117. став 1);

3) у од ре ђе ном ро ку не оба ве сти над ле жне ор га не о об у ста ви ра-
до ва или о смрт ном или груп ном не срећ ном слу ча ју (члан 126. став 2);

4) по от кла ња њу не до ста та ка и не пра вил но сти о то ме не оба-
ве сти ру дар ског ин спек то ра у од ре ђе ном ро ку (члан 150. став 2);

5) не омо гу ћи ру дар ском ин спек то ру ула зак у по слов не и по-
гон ске про сто ри је или раз гле да ње про је ка та и пла но ва, из ве шта ја 
и дру ге до ку мен та ци је о ста њу ру дар ских ра до ва, или ако на дру-
ги на чин оме та ин спек то ра у вр ше њу ин спек циј ског над зо ра (члан 
151. став 2).

За рад њу из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се и од го вор но ли це 
у при вред ном дру штву, од но сно дру гом прав ном ли цу и пред у зет-
ни ку нов ча ном ка зном 100.000 до 200.000 ди на ра.

Ка да ру дар ски ин спек тор утвр ди да је учи њен пре кр шај из 
ста ва 1. овог чла на, на ли цу ме ста из ри че од го вор ном ли цу у при-
вред ном дру штву, од но сно дру гом прав ном ли цу и пред у зет ни ку 
ман дат ну ка зну у из но су од 5.000 ди на ра.

Члан 161.
Нов ча ном ка зном од 5.000 до 30.000 ди на ра ка зни ће се за 

пре кр шај фи зич ко ли це ако вр ши ис пи ра ње пле ме ни тих ме та ла из 
реч них на но са без одо бре ња или ако ис пра не ко ли чи не пле ме ни-
тих ме та ла не пре да На род ној бан ци Ср би је су прот но чла ну 62. 
став 1. овог за ко на.

Ка да ру дар ски ин спек тор утвр ди да је учи њен пре кр шај из 
ста ва 1. овог чла на, на ли цу ме ста из ри че фи зич ком ли цу ман дат-
ну ка зну у из но су од 5.000 ди на ра.

Члан 162.
Нов ча ном ка зном од 5.000 ди на ра ка зни ће се за пре кр шај 

на ли цу ме ста фи зич ко ли це, ако не спро во де ме ре без бед но сти и 
здра вља на ра ду у сми слу чла на 115. овог за ко на.

Ка да ру дар ски или ге о ло шки ин спек тор утвр ди да је учи њен 
пре кр шај из ста ва 1. овог чла на, на ли цу ме ста из ри че фи зич ком 
ли цу ман дат ну ка зну у из но су од 5.000 ди на ра.

Члан 163.
Ка да ру дар ски или ге о ло шки ин спек тор из ри че ман дат ну ка-

зну из чл. 159, 160, 161. и 162. овог за ко на на ли цу ме ста из да-
је на лог за упла ту ман дат не ка зне, ко ју је су бје кат над зо ра ду жан 
упла ти ти у ро ку од три да на од да на из ри ца ња ка зне.

Ако су бје кат над зо ра, у ро ку из ста ва 1. овог чла на не до ста-
ви до каз ин спек то ру о упла ће ној ман дат ној ка зни, ин спек тор ће 
под не ти зах тев за по кре та ње пре кр шај ног по ступ ка.

XIV. ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 164.
При вред на дру штва и дру га прав на ли ца, пред у зет ни ци и фи-

зич ка ли ца, ко ји су вр ши ли ге о ло шка ис тра жи ва ња и екс пло а та-
ци ју ми не рал них си ро ви на до да на сту па ња на сна гу овог за ко на, 
ду жна су да ускла де сво је по сло ва ње са од ред ба ма овог за ко на у 
ро ку од го ди ну да на од да на сту па ња на сна гу овог за ко на.

Одо бре ња и са гла сно сти, ко ја су из да та на осно ву За ко на о 
ру дар ству („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 44/95, 101/05  – др. за кон, 
85/05  – др. за кон, 36/07 и 104/09) и За ко на о ге о ло шким ис тра жи-
ва њи ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 44/95) до да на сту па ња на 
сна гу овог за ко на, ва жи ће до ис те ка ро ка на ко ји су из да ти.

Члан 165.
Ли ца ко ја су по ло жи ла струч ни ис пит ко јим је из вр ше на про-

ве ра струч не оспо со бље но сти за рад на по сло ви ма од ре ђе ним 
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овим за ко ном по про пи си ма ко ји су би ли на сна зи у вре ме њи хо-
вог по ла га ња, као и ли ца ко ји ма је тим про пи си ма при зна то пра во 
вр ше ња од ре ђе них по сло ва и без про ве ре струч не оспо со бље но-
сти, ис пу ња ва ју усло ве за вр ше ње тих по сло ва и пре ма од ред ба ма 
овог за ко на, ако ис пу ња ва ју и оста ле про пи са не усло ве.

Члан 166.
По ступ ци ко ји су за по че ти до да на сту па ња на сна гу овог за-

ко на на ста ви ће се по про пи си ма по ко ји ма су за по че ти.
Над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве пре у зе ће од 

Ми ни стар ства пред ме те и ар хи ву за по сло ве за ко је су овим за ко-
ном од ре ђе ни као над ле жни. 

Члан 167.
За вод ће у ро ку од три ме се ца од да на сту па ња на сна гу овог 

за ко на пре у зе ти од Ге о ло шког ин сти ту та Ср би је д.о.о. Бе о град за-
по сле на ли ца, пра ва и оба ве зе, пред ме те, ар хи ву и дру гу ге о ло шку 
до ку мен та ци ју, по слов ни про стор, као и опре му, сред ства за рад, 
нов ча на и дру га сред ства са би лан сом ста ња на дан пре у зи ма ња.

Ге о ло шки ин сти тут Ср би је д.о.о. Бе о град, од да на сту па ња на 
сна гу овог за ко на до да на пре у зи ма ња из ста ва 1. овог чла на не 
мо же за по шља ва ти но ва ли ца, оту ђи ти опре му, сред ства за рад и 
дру га сред ства.

Члан 168.
Про пи си за спро во ђе ње овог за ко на до не ће се у ро ку од две 

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

Члан 169.
До до но ше ња про пи са на осно ву овла шће ња из овог за ко на, 

при ме њи ва ће се: 
1) Уред ба о ви си ни на кна де за ко ри шће ње не ме та лич них 

си ро ви на за до би ја ње гра ђе вин ског ма те ри ја ла за 2011. го ди ну 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 97/10);

2) Пра вил ник о кла си фи ка ци ји и ка те го ри за ци ји ре зер ви чвр-
стих ми не рал них си ро ви на и во ђе њу еви ден ци је о њи ма („Слу-
жбе ни гла сник РС”, број 53/79);

3) Пра вил ник о кри те ри ју ми ма на осно ву ко јих се од ре ђу је 
по тен ци јал ност под руч ја у по гле ду про на ла же ња ми не рал них си-
ро ви на („Слу жбе ни гла сник РС”, број 51/96);

4) Пра вил ник о на чи ну вр ше ња ру дар ских ме ре ња („Слу жбе-
ни гла сник РС”, број 40/97);

5) Пра вил ник о са др жи ни ду го роч ног про гра ма екс пло а та ци-
је ле жи шта ми не рал них си ро ви на и го ди шњих пла но ва из во ђе ња 
ру дар ских ра до ва („Слу жбе ни гла сник РС”, број 27/97);

6) Пра вил ник о са др жи ни про је ка та ге о ло шких ис тра жи ва ња 
и ела бо ра та о ре зул та ти ма ге о ло шких ис тра жи ва ња („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 51/96);

7) Пра вил ник о са др жи ни ру дар ских про је ка та („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 27/97);

8) Пра вил ник о усло ви ма за оба вља ње од ре ђе них струч них 
по сло ва при екс пло а та ци ји ми не рал них си ро ви на („Слу жбе ни гла-
сник РС”, бр. 40/97 и 32/98);

9) Пра вил ник о усло ви ма и кри те ри ју ми ма за усту па ње из во-
ђе ња ге о ло шких ис тра жних ра до ва и до де лу сред ста ва за из во ђе-
ње тих ра до ва („Слу жбе ни гла сник РС”, број 51/96);

10) Пра вил ник о усло ви ма и на чи ну вр ше ња тех нич ког пре-
гле да ру дар ских обје ка та („Слу жбе ни гла сник РС”, број 40/97);

11) Пра вил ник о усло ви ма за вр ше ње пре гле да тех нич ке до-
ку мен та ци је, пре гле да и ис пи ти ва ња ору ђа за рад, ин ста ла ци ја и 
рад не сре ди не и оспо со бља ва ње рад ни ка за без бе дан рад („Слу-
жбе ни гла сник РС”, број 13/00);

12) Пра вил ник о усло ви ма, на чи ну и про гра му по ла га ња 
струч ног ис пи та за оба вља ње струч них по сло ва при екс пло а та ци ји 
ми не рал них си ро ви на („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 21/96 и 47/96);

13) Пра вил ник о са др жи ни сту ди је из во дљи во сти екс пло а-
та ци је ле жи шта ми не рал них си ро ви на („Слу жбе ни гла сник РС”, 
број 108/06);

14) Пра вил ник о усло ви ма, на чи ну и про гра му по ла га ња 
струч ног ис пи та за оба вља ње по сло ва из ра де про је ка та и ела бо ра-
та и из во ђе ња ге о ло шких ис тра жи ва ња („Слу жбе ни гла сник РС”, 
број 21/96);

15) Пра вил ник о на чи ну пла ћа ња на кна де за ко ри шће ње ми-
не рал них си ро ви на („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 102/06 и 46/10);

16) Пра вил ник о са др жи ни го ди шњих из ве шта ја о по сло ва-
њу пред у зе ћа ко ја оба вља ју екс пло а та ци ју ми не рал них си ро ви на 
за прет ход ну ка лен дар ску го ди ну („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
7/11);

17) Пра вил ник о кла си фи ка ци ји и ка те го ри за ци ји ре зер ви 
под зем них во да и во ђе њу еви ден ци је о њи ма („Слу жбе ни лист 
СФРЈ”, број 34/79);

18) Пра вил ник о кла си фи ка ци ји и ка те го ри за ци ји ре зер ви 
наф те, кон ден за та и при род них га со ва и во ђе њу еви ден ци је о њи-
ма („Слу жбе ни лист СФРЈ”, број 80/87).

Члан 170.
Да ном сту па ња на сна гу пре ста ју да ва же:
1) За кон о ру дар ству („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 44/95, 

101/05  – др. за кон, 85/05  – др. за кон, 36/07 и 104/09);
2) За кон о ге о ло шким ис тра жи ва њи ма („Слу жбе ни гла сник 

РС”, број 44/95), осим чла на 38. став 3. ко ји пре ста је да ва жи 31. 
де цем бра 2013. го ди не;

3) За кон о утвр ђи ва њу и раз вр ста ва њу ре зе р ви ми не рал них 
си ро ви на и при ка зи ва њу по да та ка ге о ло шких ис тра жи ва ња („Слу-
жбе ни лист СРЈ”, бр. 12/98 и 13/98).

Члан 171.
Од ред бе чл. 48 –51. овог за ко на при ме њу ју се од да на при сту-

па ња Ре пу бли ке Ср би је Европ ској уни ји.

Члан 172.
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”.

2710
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 ре гу ли са њу од но са  
Ре пу бли ке Ср би је и ду жни ка – ко ри сни ка јав них  

сред ста ва, за пре у зе те оба ве зе по ино стра ним  
кре ди ти ма, од но сно зај мо ви ма

Про гла ша ва се Закон о ре гу ли са њу од но са Ре пу бли ке Ср би је 
и ду жни ка  – ко ри сни ка јав них сред ста ва, за пре у зе те оба ве зе по 
ино стра ним кре ди ти ма, од но сно зај мо ви ма, ко ји је до не ла На род-
на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је на Другој седници Другог редов-
ног заседања у 2011. години, 22. новембра 2011. године.

ПР број 139
У Бе о гра ду, 24. новембра 2011. го ди не

Пред сед ник Ре пу бли ке,
Бо рис Та дић, с.р.

З А  КО Н

о ре гу ли са њу од но са Ре пу бли ке Ср би је и ду жни ка  
– ко ри сни ка јав них сред ста ва, за пре у зе те оба ве зе  

по ино стра ним кре ди ти ма, од но сно зај мо ви ма

Члан 1.
Овим за ко ном уре ђу ју се од но си Ре пу бли ке Ср би је и ду жни-

ка  – прав них ли ца, од но сно њи хо вих прав них след бе ни ка ко ји су 
ко ри сни ци јав них сред ста ва, по осно ву пре у зе тих ино стра них кре-
ди та, од но сно зај мо ва. 

Ду жни ци из ста ва 1. овог чла на сту пи ли су у оба ве зу пре ма 
Ре пу бли ци Ср би ји по осно ву ко ри шће них кре ди та, од но сно зај мо-
ва Ме ђу на род не бан ке за об но ву и раз вој, из сред ста ва Па ри ског и 
Лон дон ског клу ба, Европ ске ин ве сти ци о не бан ке, Бан ке за раз вој 
Са ве та Евро пе и дру гих ино стра них по ве ри ла ца, а пре ма ко ји ма је 
оба ве зу пре у зе ла Ре пу бли ка Ср би ја.
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Члан 2.
Ду жни ци  – прав на ли ца, од но сно њи хо ви прав ни след бе ни-

ци из чла на 1. овог за ко на са се ди штем на те ри то ри ји Ре пу бли ке 
Ср би је, осло ба ђа ју се оба ве за пре ма Ре пу бли ци Ср би ји по осно ву 
кре ди та, од но сно зај мо ва из чла на 1. овог за ко на, са ста њем на дан 
31. мај 2011. го ди не, и то:

1) Ак ци о нар ско дру штво „Же ле зни це Ср би је” Бе о град, у 
укуп ном из но су од 181.802.993,49 евра и 15.146.505,81 аме рич ких 
до ла ра;

2) Јав но пред у зе ће „Пу те ви Ср би је” Бе о град, у укуп ном из-
но су од 43.337.755,36 аме рич ких до ла ра и 464.844.094,23 евра;

3) Кли нич ки цен тар Ср би је, у укуп ном из но су од 3.173.106,19 
евра;

4) Кли нич ко-бол нич ки цен тар „Зе мун”, у укуп ном из но су од 
1.902.789,79 евра;

5) Са ве зна јав на уста но ва Ра дио-Ју го сла ви ја, у укуп ном из-
но су од 3.130.191,85 евра и 627.341,10 швај цар ских фра на ка;

6) Фонд за раз вој Ре пу бли ке Ср би је, у укуп ном из но су од 
320.943,28 аме рич ких до ла ра;

7) Уни вер зи тет у Но вом Са ду  – Гра ђе вин ски фа кул тет Су бо-
ти ца, у укуп ном из но су од 235.243,06 аме рич ких до ла ра. 

Члан 3.
Осло ба ђа ње од оба ве за из чла на 2. овог за ко на од но си се и на 

ка ма те ко је је Ре пу бли ка Ср би ја пла ти ла или ће пла ти ти ино стра-
ним по ве ри о ци ма, као и на оста ле тро шко ве зај ма. 

Члан 4.
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”.

2711
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 игра ма на сре ћу

Про гла ша ва се Закон о игра ма на сре ћу, ко ји је до не ла На род-
на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је на Другој седници Другог редов-
ног заседања у 2011. години, 22. новембра 2011. године.
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Пред сед ник Ре пу бли ке,
Бо рис Та дић, с.р.

З А  КО Н

о игра ма на сре ћу

I. ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

Пред мет уре ђи ва ња

Члан 1.
Овим за ко ном уре ђу је се пра во на при ре ђи ва ње ига ра на 

сре ћу, вр сте ига ра на сре ћу, усло ви при ре ђи ва ња, пра ва и оба ве зе 
при ре ђи ва ча ига ра на сре ћу (у да љем тек сту: при ре ђи вач), оства-
ри ва ње и при пад ност при хо да оства ре них при ре ђи ва њем ига ра на 
сре ћу, као и над зор над при ре ђи ва њем ига ра на сре ћу.

По јам ига ра на сре ћу

Члан 2.
Игра ма на сре ћу, у сми слу овог за ко на, сма тра ју се игре у ко-

ји ма се уче сни ци ма, уз на пла ту, пру жа мо гућ ност да оства ре до-
би так у нов цу, ства ри ма, услу га ма или пра ви ма, при че му до би так 
или гу би так не за ви си од зна ња или ве шти не уче сни ка у игри, не-
го од слу ча ја или не ког не из ве сног до га ђа ја.

Игрaма на сре ћу не сма тра ју се игре ко је се при ре ђу ју пред 
јав но шћу, у ко ји ма се так ми чи у зна њу и ве шти ни из раз ли чи тих 
обла сти је дан или ви ше уна пред ква ли фи ко ва них уче сни ка пре ма 
пра ви ли ма при ре ђи ва ча уз ди рект но уче шће уче сни ка у игри (не-
по сред но на ме сту при ре ђи ва ња игре или пу тем те ле фо на), при 
че му крај њи ис ход за ви си ис кљу чи во од по стиг ну тих ре зул та та из 
за да те обла сти.

За бав не игре

Члан 3.
Игра ма на сре ћу, у сми слу овог за ко на, не сма тра ју се игре на 

ра чу на ри ма, си му ла то ри ма, ви део-ауто ма ти ма, фли пе ри ма и дру-
гим слич ним на пра ва ма, ко је се ста вља ју у по гон уз по моћ нов ца 
или же то на, као и пи ка до, би ли јар и дру ге слич не игре, у ко ји ма се 
уче ству је уз на пла ту, а у ко ји ма уче сник не мо же оства ри ти до би-
так у нов цу, ства ри ма, услу га ма или пра ви ма, већ пра во на јед ну 
или ви ше бес плат них ига ра исте вр сте (за бав не игре).

За бав не игре, у сми слу ста ва 1. овог чла на, ни су пред мет уре-
ђи ва ња овог за ко на.

Од ре ђи ва ње свој ства игре на сре ћу

Члан 4.
У скла ду са овим за ко ном мо гу се при ре ђи ва ти са мо игре на 

сре ћу ко је су упи са не у ка та лог о вр ста ма ига ра на сре ћу и за чи је 
при ре ђи ва ње су до не та пра ви ла игре, на ко ја је да та са гла сност од 
стра не ми ни стра над ле жног за по сло ве фи нан си ја (у да љем тек-
сту: ми ни стар фи нан си ја).

Ми ни стар ство над ле жно за по сло ве фи нан си ја (у да љем тек-
сту: Ми ни стар ство) од лу чу је да ли се не ка игра сма тра игром на 
сре ћу у сми слу овог за ко на.

Циљ при ре ђи ва ња и рас по де ла сред ста ва

Члан 5.
Игре на сре ћу при ре ђу ју се ра ди ра зо но де уче сни ка, оства ри-

ва ња до би та ка у нов цу, ства ри ма, услу га ма или пра ви ма и оства-
ри ва ња сред ста ва ко ја су при ход бу џе та Ре пу бли ке Ср би је.

Део сред ста ва ко ји је при ход бу џе та Ре пу бли ке Ср би је у из но-
су од 40% (у да љем тек сту: на мен ска при ма ња бу џе та), ко ри сти се 
за фи нан си ра ње Цр ве ног кр ста Ср би је, ор га ни за ци ја осо ба са ин ва-
ли ди те том и дру гих удру же ња чи ји је циљ уна пре ђе ње со ци јал но-
еко ном ског и дру штве ног по ло жа ја осо ба са ин ва ли ди те том и дру-
гих ли ца у ста њу со ци јал не по тре бе, уста но ва со ци јал не за шти те, 
спор та и омла ди не, ло кал не са мо у пра ве и ле че ња рет ких бо ле сти.

Дру штве на од го вор ност

Члан 6.
При ре ђи ва ње ига ра на сре ћу мо ра би ти дру штве но од го вор-

но и усме ре но ка за шти ти ма ло лет ни ка, пре вен ци ји бо ле сти за ви-
сно сти код уче сни ка у игра ма на сре ћу и ка за шти ти по да та ка о 
лич но сти уче сни ка у игра ма на сре ћу.

При ре ђи ва чи су ду жни да на нај е фи ка сни ји на чин спро во де 
за бра ну уче ство ва ња ма ло лет них ли ца у игра ма на сре ћу.

Сви за по сле ни код при ре ђи ва ча ига ра на сре ћу ко ји има ју 
ди рек тан кон такт са уче сни ци ма у игра ма на сре ћу, пре сту па ња 
на рад мо ра ју би ти оспо со бље ни за пре вен тив но де ло ва ње про тив 
бо ле сти за ви сно сти пре ма уче сни ци ма у игра ма на сре ћу.

У слу ча ју при ре ђи ва ња ига ра на сре ћу пре ко сред ста ва елек-
трон ске ко му ни ка ци је, за по сле ни ма у сми слу ста ва 3. овог чла на 
сма тра ју се за по сле ни ко ји има ју кон такт са уче сни ци ма у игра ма 
на сре ћу (нпр. ко ри снич ки сер вис).

Оба ве за је сва ког при ре ђи ва ча да уну тар објек та у ко ме при-
ре ђу је игре на сре ћу у не по сред ној бли зи ни ула зних вра та ис так не 
по стер ве ли чи не 100 х 80 сан ти ме та ра, на ко јем се на ла зи од го ва-
ра ју ћи текст о пре вен ци ји бо ле сти за ви сно сти, као и кон такт по-
да ци уста но ве ко ју је ми ни стар ство над ле жно за по сло ве здра вља 
сер ти фи ко ва ло за ле че ње бо ле сти за ви сно сти од ига ра на сре ћу. 
Ка да се игре на сре ћу при ре ђу ју у ки о сци ма, по стер ве ли чи не 50 x 
40 сан ти ме та ра ис ти че се на спољ ној стра ни ки о ска. 

На сва ком пул ту или шал те ру пре ко ко јег се ре ги стру је уче-
ство ва ње у игра ма на сре ћу мо ра по сто ја ти бро шу ра-фла јер са по-
да ци ма на ве де ним у ста ву 5. овог чла на.
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При ре ђи ва чи су ду жни да на нај е фи ка сни ји на чин и у скла ду 

са ва же ћом за кон ском ре гу ла ти вом шти те по дат ке о лич но сти уче-
сни ка у игра ма на сре ћу.

Ми ни стар над ле жан за по сло ве здра вља про пи су је из глед и 
са др жи ну про спе ка та из ста ва 5. овог чла на.

Оп шти ин те рес

Члан 7.
При ре ђи ва ње ига ра на сре ћу пред ста вља де лат ност од оп-

штег ин те ре са за Ре пу бли ку Ср би ју и ис кљу чи во је пра во Ре пу-
бли ке Ср би је, ако овим за ко ном ни је друк чи је од ре ђе но.

Оп шти ин те рес у де лат но сти при ре ђи ва ња ига ра на сре ћу 
оства ру је се на ро чи то ра ди:

1)  обез бе ђи ва ња сред ста ва за на ме не из чла на 5. став 2. овог 
за ко на;

2) ускла ђи ва ње ига ра на сре ћу са со ци јал но-еко ном ским и 
дру гим при ли ка ма;

3) из бе га ва ње ри зи ка од кри ми на ла, за шти те од об ма на и от-
кла ња ње не га тив них деј ста ва ко ја има ју игре на сре ћу.

Ре пу бли ка Ср би ја не га ран ту је за до бит ке ко је оства ре уче-
сни ци у игра ма на сре ћу. 

Пре но ше ње пра ва на при ре ђи ва ње

Члан 8.
Ре пу бли ка Ср би ја мо же, у скла ду са овим за ко ном, пре не ти 

пра во на при ре ђи ва ње ига ра на сре ћу на прав на ли ца или пред у-
зет ни ке са се ди штем на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је.

Пра во при ре ђи ва ња ига ра на сре ћу из ста ва 1. овог чла на, у 
скла ду са овим за ко ном, пре но си се на осно ву:

1) до зво ле;
2) одо бре ња;
3) са гла сно сти.
До зво ла, одо бре ње, од но сно са гла сност из ста ва 2. овог чла-

на не мо гу се пре не ти на тре ће ли це.

Де фи ни ци ја пој мо ва

Члан 9.
По је ди ни из ра зи упо тре бље ни у овом за ко ну има ју сле де ће 

зна че ње:
1) при ре ђи вач је прав но ли це или пред у зет ник ко ји у скла-

ду са овим за ко ном, на осно ву до зво ле Вла де, од но сно одо бре ња 
или са гла сно сти Упра ве за игре на сре ћу, ко ја је као ор ган упра ве 
у са ста ву Ми ни стар ства (у да љем тек сту: Упра ва), обра зо ва на За-
ко ном о игра ма на сре ћу („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 84/04, 85/05 
 – др. за кон и 95/10), има пра во да при ре ђу је игре на сре ћу;

2) уго вор о пре но ше њу пра ва на при ре ђи ва ње по себ них ига-
ра на сре ћу у играч ни ца ма је уго вор пот пи сан од стра не ми ни стра 
фи нан си ја уз прет ход ну са гла сност Вла де и прав ног ли ца ко је је 
до би ло до зво лу за при ре ђи ва ње по себ них ига ра на сре ћу у играч-
ни ца ма, ко ји са др жи од ред бе о ме ђу соб ним пра ви ма и оба ве за ма у 
ве зи са ко ри шће њем пре не тог пра ва;

3) кла сич не игре на сре ћу су игре у ко ји ма уче ству је ве ћи 
број уче сни ка са на ме ром да бу ду је ди ни или де ли мич ни до бит ни-
ци уна пред де фи ни са ног фон да добитaка;

4) по себ не игре на сре ћу су игре у ко ји ма уче сни ци игра ју 
је дан про тив дру гог, или про тив при ре ђи ва ча, у на ме ри да оства ре 
до би так у за ви сно сти од ви си не уло га;

5) игре на сре ћу у играч ни ца ма су игре ко је игра чи игра ју 
про тив играч ни це или је дан про тив дру гог на сто ло ви ма за игру, 
са ку гли ца ма, коц ки ца ма, кар та ма или дру гим слич ним ре кви зи ти-
ма и ко је се при ре ђу ју ис кљу чи во у про сто ру играч ни це;

6) ауто ма ти ма се сма тра ју елек тро ме ха нич ки, елек трон ски и 
слич ни уре ђа ји на ко ји ма игра чи упла том од ре ђе ног из но са, сти чу 
мо гућ ност оства ри ва ња до бит ка ко ји за ви си од слу ча ја или не ког 
дру гог не из ве сног до га ђа ја;

7) игре на сре ћу на ауто ма ти ма су игре ко је се игра ју на елек-
тро ме ха нич ким, елек трон ским и слич ним уре ђа ји ма, а на ко ји ма 
игра чи упла том од ре ђе ног из но са сти чу мо гућ ност оства ри ва ња 
до бит ка ко ји за ви си од слу ча ја или не ког дру гог не из ве сног до-
га ђа ја;

8) игре на сре ћу  – кла ђе ње су игре на сре ћу у ко ји ма се уче-
сник кла ди на ис хо де спорт ских (ре зул та ти утак ми ца, кла ђе ње на 

тр ке ко ња и па са и сл.) и дру гих до га ђа ја пред ло же них од стра не 
при ре ђи ва ча, при че му окол ност ко ја од лу чу је о до бит ку или гу-
бит ку не сме би ти ни ко ме уна пред по зна та и мо ра би ти та ква да 
на ову окол ност не мо гу ути ца ти ни при ре ђи ва чи ни игра чи и где 
је ви си на до бит ка утвр ђе на при ли ком упла те уло га и ка сни је се не 
мо же ме ња ти;

9) игре на сре ћу пре ко сред ста ва елек трон ске ко му ни ка ци је, 
у сми слу овог за ко на, су све игре на сре ћу, ка да се при ре ђу ју пре ко 
сред ста ва елек трон ске ко му ни ка ци је, као што су: ин тер нет, те ле-
фон, те ле ви зи ја, ра дио, СМС и би ло ко ји дру ги об лик елек трон ске 
ко му ни ка ци је;

10) играч ни ца је уре ђен про стор за при ре ђи ва ње по себ них 
ига ра на сре ћу на сто ло ви ма и ауто ма ти ма;

11) ауто мат клуб је уре ђен про стор за при ре ђи ва ње по себ них 
ига ра на сре ћу на ауто ма ти ма;

12) кла ди о ни ца је уре ђен про стор за при ре ђи ва ње по себ них 
ига ра на сре ћу  – кла ђе ња у ко ме се на ла зи јед но или ви ше уплат-
но-ис плат них ме ста;

13) уплат но-ис плат но ме сто у кла ди о ни ци је број ча но озна-
чен шал тер за упла ту  – ис пла ту на ко ме се на ла зи ра чу нар ко ји 
оп слу жу је је дан рад ник и ко ји по се ду је за се бан штам пач ти ке та, 
ко ји омо гу ћа ва ауто мат ску раз ме ну по да та ка са сер ве ром Упра ве.

За бра не

Члан 10.
За бра ње но је при ре ђи ва ње ига ра на сре ћу су прот но од ред ба-

ма овог за ко на, као и:
1) уче ство ва ње у игра ма на сре ћу ко је се при ре ђу ју у ино-

стран ству, за ко је се уло зи пла ћа ју на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је;
2) омо гу ћа ва ње упла те уло га у Ре пу бли ци Ср би ји за уче ство-

ва ње у игра ма на сре ћу ко је се при ре ђу ју у ино стран ству пу тем 
плат них кар ти ца, а од стра не из да ва о ца плат них кар ти ца са се ди-
штем на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је;

3) омо гу ћа ва ње упла те уло га у Ре пу бли ци Ср би ји за уче ство-
ва ње у игра ма на сре ћу ко је се при ре ђу ју у ино стран ству на дру ги 
на чин;

4) огла ша ва ње и ре кла ми ра ње ига ра на сре ћу у штам па ним 
и елек трон ским ме ди ји ма ко ји су на ме ње ни ма ло лет ним ли ци ма;

5) огла ша ва ње и ре кла ми ра ње кла сич них и по себ них ига ра 
на сре ћу без оба ве ште ња о за бра ни уче ство ва ња ма ло лет них ли ца;

6) при ре ђи ва ње ига ра на сре ћу у сло бод ним зо на ма;
7) уче ство ва ње ма ло лет них ли ца у кла сич ним и по себ ним 

игра ма на сре ћу;
8) омо гу ћа ва ње уче ство ва ња ма ло лет ним ли ци ма у кла сич-

ним и по себ ним игра ма на сре ћу;
9) ула зак ма ло лет них ли ца у објек те у ко ји ма се при ре ђу ју 

кла сич не и по себ не игре на сре ћу;
10) омо гу ћа ва ње ула ска ма ло лет ним ли ци ма у објек те у ко ји-

ма се при ре ђу ју кла сич не и по себ не игре на сре ћу;
11) при ре ђи ва ње ига ра са пи ра ми дал ним ка рак те ром (лан ци 

сре ће и сл.);
12) при ре ђи ва ње на град них ига ра у ро би и услу га ма у ко ји ма 

се на гра да ис пла ћу је у нов цу или је нов ча на на гра да са став ни део 
на гра де;

13) за ме на роб не на гра де, од но сно услу ге до би је не у игра ма 
на сре ћу за нов ча ну про тив вред ност до би је не ро бе, од но сно услу ге;

14) при ре ђи ва ње по себ них ига ра на сре ћу на ауто ма ти ма и 
по себ них ига ра на сре ћу  – кла ђе ње ду же од 18 са ти днев но;

15) ис ти ца ње нат пи са Ca si no или Ка зи но на објек ти ма у ко ји-
ма се при ре ђу ју по себ не игре на сре ћу, осим у играч ни ца ма;

16) ко ри шће ње ре чи Ca si no или Ка зи но у на зи ву прав ног ли-
ца или пред у зет ни ка, осим прав ног ли ца ко је има до зво лу за при-
ре ђи ва ње по себ них ига ра на сре ћу у играч ни ца ма;

17) омо гу ћа ва ње при ре ђи ва ња ига ра на сре ћу пре ко сред ста-
ва елек трон ске ко му ни ка ци је ли цу ко је не по се ду је одо бре ње;

18) омо гу ћа ва ње уче ство ва ња у игра ма на сре ћу пре ко сред-
ста ва елек трон ске ко му ни ка ци је ко је ор га ни зу је ли це ко је не по се-
ду је одо бре ње;

19) при ре ђи ва ње ига ра на сре ћу ко је не га ран ту ју исте усло ве 
свим игра чи ма;

20) ко ри шће ње ре чи: лу три ја, ло то, бин го и на зи ва дру гих вр-
ста кла сич них ига ра на сре ћу у на зи ву прав ног ли ца или пред у-
зет ни ка;
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21) ко ри шће ње ре чи: лу три ја, ло то, бин го и на зи ва дру гих вр-
ста кла сич них ига ра на сре ћу у на зи ву игре на сре ћу ко ју при ре ђу је 
дру го прав но ли це или пред у зет ник, осим Др жав не лу три је Ср би је.

Упра ва за игре на сре ћу

Члан 11.
Упра ва оба вља по сло ве др жав не упра ве у обла сти ига ра на 

сре ћу.

Над ле жно сти Упра ве

Члан 12.
Упра ва оба вља сле де ће по сло ве:
1) утвр ђу је пред лог ка та ло га о вр ста ма ига ра на сре ћу, ко ји 

до но си ми ни стар фи нан си ја;
2) да је са гла сност на од лу ку Др жав не лу три је Ср би је о при-

ре ђи ва њу кла сич не игре на сре ћу;
3) спро во ди по сту пак јав ног по зи ва за да ва ње до зво ле за при-

ре ђи ва ње по себ них ига ра на сре ћу у играч ни ца ма, у скла ду са по-
ступ ком да ва ња до зво ле, при пре ма на црт ак та Вла де о да ва њу и 
од у зи ма њу до зво ле и оба вља дру ге струч не по сло ве у ве зи са да-
ва њем и од у зи ма њем до зво ле;

4) да је и од у зи ма одо бре ња, од но сно са гла сно сти за при ре ђи-
ва ње ига ра на сре ћу;

5) утвр ђу је ви си ну на кна да за ко је да је одо бре ња и са гла сно сти;
6) вр ши кон тро лу пла ћа ња на кна да за све игре на сре ћу;
7) вр ши про це ну вред но сти на град ног фон да за при ре ђи ва ње 

на град них ига ра у ро би и услу га ма; 
8) при пре ма пред лог уго во ра о ме ђу соб ним пра ви ма и оба ве-

за ма о при ре ђи ва њу кла сич них ига ра на сре ћу, ко ји се за кљу чу је 
са Др жав ном лу три јом Ср би је;

9) да је одо бре ње за про ме ну про сто ра у ко ме ће се при ре ђи-
ва ти игре на сре ћу у играч ни ци, ауто мат клу бу, од но сно кла ди о-
ни ци;

10) да је и од у зи ма одо бре ње за др жа ње ри зи ко де по зи та за 
оси гу ра ње ис пла та до би та ка у скла ду са овим за ко ном;

11) да је до зво ле за про мо тив не же то не ко ји се не мо гу от ку-
пи ти нов цем;

12) од ре ђу је свог пред став ни ка у ко ми си ја ма за из вла че ње, 
од но сно утвр ђи ва ње до би та ка у кла сич ним игра ма на сре ћу;

13) из да је по себ не озна ке ко је се ис ти чу на ула зу у играч ни-
цу, ауто мат клуб или кла ди о ни цу;

14) из да је на леп ни це за ауто ма те и сто ло ве;
15) уче ству је у при пре ми про пи са из сво је над ле жно сти;
16) одо бра ва про ме ну ме ста или да на из вла че ња до би та ка, у 

скла ду са овим за ко ном;
17) во ди еви ден ци је о по сло ви ма из сво је над ле жно сти;
18) оба вља и дру ге по сло ве у скла ду са овим и дру гим за ко ном.

Вр сте ига ра на сре ћу

Члан 13.
Игре на сре ћу из чла на 2. овог за ко на су:
1) кла сич не игре на сре ћу;
2) по себ не игре на сре ћу;
3) на град не игре у ро би и услу га ма.

Кла сич не игре на сре ћу

Члан 14.
Кла сич не игре на сре ћу су:
1) Основ не кла сич не игре на сре ћу:
(1) лу три ја, ин стант-лу три ја и дру ге слич не игре ко је за осно-

ву има ју лу три ју;
(2) спорт ска прог но за (по га ђа ње ис хо да фуд бал ских и дру гих 

спорт ских так ми че ња);
(3) ло то, ке но и слич не игре;
(4) том бо ла, бин го и дру ге слич не игре ко је за осно ву има ју 

том бо лу;
2) Оста ле кла сич не игре на сре ћу:
(1) фон то;
(2) СМС лу три ја;
(3) дру ге игре на сре ћу у сми слу овог чла на, са др жа не у ка та-

ло гу ига ра на сре ћу.

По себ не игре на сре ћу

Члан 15.
По себ не игре на сре ћу су:
1) игре ко је се при ре ђу ју у играч ни ца ма (ка зи ни ма), у ко ји ма 

игра чи игра ју про тив играч ни це или је дан про тив дру го га, на сто-
ло ви ма за игру са:

(1) ку гли ца ма;
(2) коц ки ца ма;
(3) кар та ма;
(4) дру гим слич ним ре кви зи ти ма.
2) игре ко је се при ре ђу ју на ауто ма ти ма;
3) игре кла ђе ња код ко јих су ви си на до бит ка и кво те утвр ђе-

ни у тре нут ку упла те уло га и ка сни је се не мо гу ме ња ти, а уче сник 
игре се кла ди на: 

(1) ре зул та те по је ди нач них или груп них спорт ских так ми че-
ња и од ре ђе них до га ђа ја у то ку спорт ског так ми че ња;

(2) дру ге до га ђа је.

На град не игре у ро би и услу га ма

Члан 16.
На град не игре у ро би и услу га ма су игре ко је у ре клам не и 

дру ге свр хе при ре ђу је прав но ли це или пред у зет ник, у ко ји ма се 
уче сни ци ма пру жа мо гућ ност да оства ре на гра ду у ро би или услу-
га ма, ко ја мо ра би ти уна пред од ре ђе на.

Ку по ви ном од ре ђе них про из во да или ко ри шће њем услу га, 
од но сно по год но сти при ре ђи ва ча, уче сник сти че пра во на уче-
ство ва ње у игри. 

На мен ска при ма ња бу џе та Ре пу бли ке Ср би је

Члан 17.
На мен ска при ма ња бу џе та и из вр ше ни из да ци, ра ди оства ри-

ва ња ци ља из чла на 5. став 2. овог за ко на, во ди ће се одво је но у 
окви ру глав не књи ге тре зо ра на по ве за ним еви ден ци о ним кон ти ма 
(у да љем тек сту: бу џет ски фон до ви).

Бу џет ски фон до ви осни ва ју се од лу ком над ле жног ор га на на 
нео д ре ђе но вре ме и њи ма, у окви ру сво је над ле жно сти, упра вља ју 
ми ни стар ства над ле жна за по сло ве: со ци јал не за шти те, спор та и 
омла ди не, ло кал не са мо у пра ве и здра вља.

Из во ри фи нан си ра ња бу џет ских фон до ва су:
1) апро при ја ци је обез бе ђе не у бу џе ту за те ку ћу го ди ну;
2) на кна де за при ре ђи ва ње ига ра на сре ћу;
3) на кна да за до зво лу и на кна да за до би је но одо бре ње за при-

ре ђи ва ње по себ них ига ра на сре ћу, од но сно са гла сност за при ре-
ђи ва ње на град не игре у ро би и услу га ма;

4) дру ги из во ри.

Рас по де ла при хо да оства ре них по осно ву на кна да

Члан 18.
На мен ска при ма ња бу џе та из чла на 5. став 2. овог за ко на, 

рас по ре ђу ју се, у из но су од по 19%, за фи нан си ра ње:
1) Цр ве ног кр ста Ср би је;
2) ор га ни за ци ја осо ба са ин ва ли ди те том и дру гих удру же ња 

чи ји је циљ уна пре ђе ње со ци јал но-еко ном ског и дру штве ног по ло-
жа ја осо ба са ин ва ли ди те том;

3) уста но ва со ци јал не за шти те и дру гих удру же ња чи ји је 
циљ уна пре ђе ње со ци јал но-еко ном ског и дру штве ног по ло жа ја 
ли ца у ста њу со ци јал не по тре бе;

4) спор та и омла ди не;
5) је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве.
На мен ска при ма ња бу џе та из чла на 5. став 2. овог за ко на, рас-

по ре ђу ју се, у из но су од 5%, за фи нан си ра ње ле че ња рет ких бо ле сти.
На чин и кри те ри ју ме за рас по де лу сред ста ва на ме ње них фи-

нан си ра њу су бје ка та и на ме на из ст. 1. и 2. овог чла на утвр ђу ју 
над ле жни ми ни стри.

II. ПРИ РЕ ЂИ ВА ЊЕ ИГА РА НА СРЕ ЋУ 

1. Пра ва и оба ве зе при ре ђи ва ча

Правонаприређивањекласичнихигаранасрећу

Члан 19.
Пра во на при ре ђи ва ње кла сич них ига ра на сре ћу има је ди но 

Др жав на лу три ја Ср би је.
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Др жав на лу три ја Ср би је мо же, уз прет ход ну са гла сност Вла-

де, да за при ре ђи ва ње од ре ђе них кла сич них ига ра на сре ћу ан га-
жу је од ре ђе на прав на ли ца  – опе ра те ре.

Опе ра те ри ма, у сми слу овог за ко на, сма тра ју се прав на ли ца 
ко ја, у име и за ра чун Др жав не лу три је Ср би је, при ре ђу ју по је ди не 
кла сич не игре на сре ћу.

Др жав на лу три ја Ср би је мо же да за про да ју сре ћа ка ан га жу је 
прав на ли ца, пред у зет ни ке или фи зич ка ли ца  – аген те.

Ме ђу соб на пра ва и оба ве зе из ме ђу Др жав не лу три је Ср би је и 
опе ра те ра, од но сно аге на та ре гу ли шу се уго во ром.

Вла да уре ђу је на чин и усло ве ан га жо ва ња опе ра те ра и аге на-
та из овог чла на.

За ис пла ту до би та ка у при ре ђи ва њу кла сич них ига ра на сре-
ћу га ран ту је Др жав на лу три ја Ср би је.

Др жав на лу три ја Ср би је мо же при ре ђи ва ти и дру ге игре на 
сре ћу, ако ис пу ња ва усло ве про пи са не овим за ко ном за оста ле 
при ре ђи ва че.

Приређивањеигараусарадњисаиностранимприређивачима

Члан 20.
Др жав на лу три ја Ср би је мо же, уз прет ход ну са гла сност Вла-

де, да при ре ђу је игре из чла на 14. овог за ко на у са рад њи са ино-
стра ним ор га ни за ци ја ма за при ре ђи ва ње ига ра на сре ћу на ко је је 
стра на др жа ва пре не ла пра во при ре ђи ва ња ига ра на сре ћу.

Уз зах тев за да ва ње са гла сно сти из ста ва 1. овог чла на под-
но си се на црт уго во ра о за јед нич ком ор га ни зо ва њу ига ра на сре ћу, 
ко ји са др жи основ не еле мен те уго во ра.

Ме ђу соб на пра ва и оба ве зе из ме ђу Др жав не лу три је Ср би је и 
при ре ђи ва ча из ста ва 1. овог чла на ре гу ли шу се уго во ром, на ко ји 
са гла сност да је Вла да.

Правонаприређивањепосебнихигаранасрећу

Члан 21.
Пра во на при ре ђи ва ње по себ них ига ра на сре ћу у играч ни ца-

ма пре но си се до зво лом, ко ју да је Вла да.
Пра во на при ре ђи ва ње по себ них ига ра на сре ћу на ауто ма ти-

ма и пра во на при ре ђи ва ње кла ђе ња на спорт ске и дру ге до га ђа је, 
пре но си се одо бре њем ко је да је Упра ва.

За ис пла ту до би та ка оства ре них у по себ ним игра ма на сре ћу 
га ран ту је при ре ђи вач.

Правонаприређивањеигаранасрећупрекосредстава
електронскекомуникације

Члан 22.
Пра во на при ре ђи ва ње ига ра на сре ћу пре ко сред ста ва елек-

трон ске ко му ни ка ци је, пре но си се одо бре њем ко је да је Упра ва, у 
скла ду са овим за ко ном.

Пра во на при ре ђи ва ње кла сич них ига ра на сре ћу пре ко сред-
ста ва елек трон ске ко му ни ка ци је има је ди но Др жав на лу три ја Ср-
би је, и то без по себ ног одо бре ња.

За ис пла ту до би та ка оства ре них у игра ма на сре ћу пре ко 
сред ста ва елек трон ске ко му ни ка ци је га ран ту је при ре ђи вач.

Правонаприређивањенаграднихигара

Члан 23.
Пра во на при ре ђи ва ње на град них ига ра у ро би и услу га ма 

пре но си се са гла сно шћу ко ју да је Упра ва.
За ис пла ту до би та ка у на град ним игра ма га ран ту је при ре ђи вач.

Правокоришћењаспортскихдогађаја

Члан 24.
При ре ђи вач има пра во да за при ре ђи ва ње ига ра на сре ћу, ко ри-

сти спорт ске ак тив но сти (спорт ске до га ђа је из спорт ских гра на, ко је 
об у хва та Олим пиј ски ко ми тет Ср би је, од но сно ко је су за сту пље не у 
Спорт ском са ве зу Ср би је), без на кна де и на нео д ре ђе но вре ме.

2. Кла сич не игре на сре ћу

Одлукаоприређивању

Члан 25.
Др жав на лу три ја Ср би је ду жна је да до ста ви Упра ви од лу ку 

о при ре ђи ва њу игре ко ја, из ме ђу оста лог, са др жи на зив игре и ње-
но тра ја ње.

Уз од лу ку из ста ва 1. овог чла на до ста вља ју се пра ви ла игре 
и ана ли за еко ном ских ефе ка та при ре ђи ва ња игре.

Упра ва да је са гла сност на од лу ку из ста ва 1. овог чла на.

Учесници

Члан 26.
Уче сник у кла сич ној игри на сре ћу је сва ко ли це ко је ис пу-

ња ва усло ве за уче ство ва ње у од ре ђе ној игри на сре ћу (ко лу или 
се ри ји), што се до ка зу је по се до ва њем од ре ђе не срећ ке, ли сти ћа 
или дру ге по твр де о упла ти или ре ги стро ва њем у цен трал ном ра-
чу нар ском си сте му при ре ђи ва ча, у за ви сно сти од вр сте игре у ко-
јој уче ству је, са гла сно од го ва ра ју ћим пра ви ли ма игре.

Код кла сич них ига ра на сре ћу у ко ји ма се уче ство ва ње до-
ка зу је по се до ва њем од го ва ра ју ће по твр де о упла ти, ли сти ћа или 
срећ ке, уче сник је ли це ко је по се ду је по твр ду о упла ти, ли стић 
или срећ ку сни мље ну на не из бри си вом ме ди ју му, од но сно чи ји је 
елек трон ски за пис до ку мен та за уче ство ва ње у игри ре ги стро ван 
у цен трал ном ра чу нар ском си сте му при ре ђи ва ча, ако је то пред ви-
ђе но пра ви ли ма игре.

Код кла сич них ига ра на сре ћу пре ко сред ста ва елек трон ске 
ко му ни ка ци је (фон то и др.), уче сник је ли це чи ја је упла та ре ги-
стро ва на у цен трал ном ра чу нар ском си сте му Др жав не лу три је Ср-
би је, у скла ду са пра ви ли ма игре.

Правилаигре

Члан 27.
Пра ви ла кла сич них ига ра на сре ћу са др же на ро чи то:
1)  на зив и се ди ште при ре ђи ва ча;
2)  на зив ор га на при ре ђи ва ча ко ји је до нео од лу ку о при ре ђи-

ва њу игре, да тум и број од лу ке;
3)  на зив, опис и вре ме тра ја ња игре на сре ћу;
4)  усло ве за уче ство ва ње у игри на сре ћу;
5)  ме сто при ре ђи ва ња игре, од но сно под руч је на ко јем ће се 

оба вља ти про да ја сре ћа ка, од но сно при ма ти упла те;
6)  по је ди нач ну це ну срећ ке, од но сно ком би на ци је и крај њи 

рок за упла ту уло га за уче ство ва ње у игри;
7)  ко ли чи ну и нов ча ну вред ност еми си је сре ћа ка;
8)  опис срећ ке, ли сти ћа или кар ти це, уз на во ђе ње тек ста ко ји 

ће се на њи ма на ла зи ти;
9)  из нос фон да и вр сту до би та ка;
10) на чин и по сту пак из вла че ња, од но сно утвр ђи ва ња до би-

та ка и над зор над из вла че њем, од но сно утвр ђи ва њем до би та ка;
11) на чин об ја вљи ва ња из но са фон да до би та ка (осим за кла-

ђе ње) и ре зул та та игре;
12) на чин и рок ис пла те нов ча них до би та ка, од но сно оства-

ри ва ња до би та ка дру ге вр сте;
13) на чин оба ве шта ва ња уче сни ка у игри о пра ви ли ма игре;
14) по сту пак у слу ча ју от ка зи ва ња из вла че ња, од но сно 

спорт ског или дру гог до га ђа ја.
Пра ви ла кла сич них ига ра на сре ћу не мо гу се ме ња ти ако је 

за по че ла про да ја сре ћа ка, ли сти ћа или кар ти ца од ре ђе ног ко ла или 
се ри ја, од но сно при јем уло га.

Др жав на лу три ја Ср би је је ду жна да об ја ви пра ви ла игре на 
сре ћу у днев ној или не дељ ној штам пи пре по чет ка при ре ђи ва ња 
игре и омо гу ћи ли ци ма за ин те ре со ва ним за уче шће у игри да се 
упо зна ју са пра ви ли ма на про дај ним (уплат ним) ме сти ма.

Извлачење,односноутврђивањедобитака

Члан 28.
У кла сич ним игра ма на сре ћу из вла че ње и утвр ђи ва ње до би-

та ка мо ра се оба вља ти у ко ми сиј ском по ступ ку, пред ко ми си јом од 
нај ма ње три чла на, ко је име ну је при ре ђи вач.

Је дан члан ко ми си је из ста ва 1. овог чла на је пред став ник 
Упра ве.

Из вла че ње до би та ка је јав но.

ТВизвлачењадобитака

Члан 29.
У слу ча ју кад се из вла че ње до би та ка ор га ни зу је пред ТВ ка-

ме ра ма, то из вла че ње се мо же еми то ва ти ис кљу чи во у ди рект ном 
ТВ пре но су.
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Променаместаиданаизвлачењадобитака
иотказприређивача

Члан 30.
Упра ва мо же, из оправ да них раз ло га и на зах тев при ре ђи ва ча, 

одо бри ти про ме ну ме ста или да на из вла че ња до би та ка нај ду же за 
15 да на.

Др жав на лу три ја Ср би је мо ра об ја ви ти про ме ну ме ста или 
да на из вла че ња до би та ка на исти на чин на ко ји се об ја вљу ју и пра-
ви ла игре на сре ћу.

Ако се ме ња дан из вла че ња до би та ка из тех нич ких раз ло га 
(не ста нак стру је, квар на буб њу за из вла че ње до би та ка и сл.), из-
вла че ње се на ста вља у ро ку од 24 ча са, а Др жав на лу три ја Ср би је 
је ду жна да о то ме оба ве сти Упра ву.

Ако се, у скла ду са од ред ба ма ст. 1. и 2. овог чла на, од ло жи 
дан из вла че ња до би та ка, Др жав на лу три ја Ср би је мо же на ста ви ти 
са про да јом сре ћа ка, ли сти ћа или кар ти ца до но во у твр ђе ног да ту-
ма за из вла че ње.

Др жав на лу три ја Ср би је мо же из оправ да них раз ло га до не ти 
од лу ку о от ка зи ва њу при ре ђи ва ња игре на сре ћу, ко ла или се ри-
је по је ди не игре, за ко ју је за по че та про да ја сре ћа ка, ли сти ћа или 
кар ти ца, од но сно при јем уло га, с тим што је ду жна да вра ти уче-
сни ци ма но вац од про да тих сре ћа ка, ли сти ћа или кар ти ца, од но-
сно упла ће них уло га.

Упра ва да је са гла сност на од лу ку из ста ва 5. овог чла на. 

Записник

Члан 31.
У ко ми сиј ском по ступ ку из чла на 28. овог за ко на ко ми си ја са чи-

ња ва за пи сник о то ку из вла че ња, од но сно утвр ђи ва ња до би та ка, ко ји 
са др жи на ро чи то: ме сто, вре ме и на чин из вла че ња, број про да тих ли-
сти ћа или кар ти ца, по да так о укуп ној упла ти у том ко лу или се ри ји, 
до бит не ком би на ци је и фонд до би та ка и при мед бе уче сни ка у игри.

Др жав на лу три ја Ср би је до ста вља Упра ви за пи сник о то ку 
из вла че ња, од но сно утвр ђи ва ња до би та ка, нај ка сни је у ро ку од се-
дам да на од да на из вла че ња, од но сно утвр ђи ва ња до би та ка.

Објављивањерезултатаигренасрећу

Члан 32.
Др жав на лу три ја Ср би је је ду жна да у штам пи, од но сно на 

сво јој зва нич ној ин тер нет стра ни ци об ја ви ре зул та те игре на сре-
ћу, нај ка сни је у ро ку од се дам да на од да на из вла че ња, од но сно 
утвр ђи ва ња до би та ка.

Исплатадобитака

Члан 33.
Ис пла та нов ча ног до бит ка, од но сно пре у зи ма ње дру гог до-

бит ка у кла сич ним игра ма на сре ћу оба вља се у ро ку од ре ђе ном 
пра ви ли ма игре на сре ћу, а нај ка сни је у ро ку од 60 да на од да на 
об ја вљи ва ња ре зул та та из вла че ња, од но сно утвр ђи ва ња до би та ка.

По сле ис те ка ро ка из ста ва 1. овог чла на, ко ми си ја из чла на 28. 
овог за ко на утвр ђу је ко ји до би ци у игри ни су ис пла ће ни, од но сно 
пре у зе ти и ко ја је њи хо ва вред ност и о то ме са чи ња ва за пи сник.

Ако до бит ник у кла сич ним игра ма на сре ћу не за тра жи од 
при ре ђи ва ча ис пла ту до бит ка по је ди не игре (ко ла, се ри је и сл.) у 
ро ку из ста ва 1. овог чла на, из нос до бит ка при кљу чу је се фон ду 
до би та ка исте игре.

За пи сник из ста ва 2. овог чла на Др жав на лу три ја Ср би је до-
ста вља Упра ви у ро ку од се дам да на од да на ис те ка ро ка за ис пла-
ту, од но сно из да ва ња до бит ка.

Др жав на лу три ја Ср би је мо же об ја ви ти иден ти тет до бит ни-
ка, уз ње го ву прет ход ну са гла сност, ако пра ви ли ма игре на сре ћу 
ни је пред ви ђе но да се иден ти тет до бит ни ка мо же об ја ви ти и без 
са гла сно сти до бит ни ка. 

Расподеласредстава

Члан 34.
Из сред ста ва оства ре них при ре ђи ва њем кла сич них ига ра на 

сре ћу:
1)  ис пла ћу ју се до би ци уче сни ци ма у игри, у скла ду са од го-

ва ра ју ћим пра ви ли ма за сва ку игру, и то за:
 – основ не кла сич не игре на сре ћу нај ма ње 50% од укуп не 

вред но сти еми си је сре ћа ка, од но сно при мље них упла та за уче-
ство ва ње у игри;

 – оста ле кла сич не игре на сре ћу нај ма ње 10% од укуп не 
вред но сти при мље них упла та за уче ство ва ње у игри;

2)  пла ћа се на кна да за при ре ђи ва ње кла сич них ига ра на сре-
ћу, чи ји при ход слу жи за фи нан си ра ње бу џе та Ре пу бли ке Ср би је и 
на ме на из чла на 5. став 2. овог за ко на;

3)  при ре ђи вач оства ру је при ход.

Накнадазаприређивање

Члан 35.
На кна да за при ре ђи ва ње кла сич них ига ра на сре ћу из но си 

60% на осно ви цу ко ју чи ни раз ли ка из ме ђу укуп не вред но сти при-
мље них упла та и укуп ног из но са фон да до би та ка.

Др жав на лу три ја Ср би је је ду жна да обез бе ди по дат ке о 
осно ви ци за об ра чун на кна де из ста ва 1. овог чла на, и то ана ли-
тич ки за сва ку вр сту игре на сре ћу по себ но.

Др жав на лу три ја Ср би је је ду жна да на кна ду из ста ва 1. овог 
чла на упла ти на од го ва ра ју ћи ра чун за упла ту јав них при хо да, нај-
ка сни је до пе тог у ме се цу за прет ход ни ме сец.

3. По себ не игре на сре ћу у играч ни ца ма

Приређивачи

Члан 36.
По себ не игре на сре ћу у играч ни ца ма мо гу при ре ђи ва ти 

прав на ли ца са се ди штем на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, на 
осно ву до зво ле.

До зво ла из ста ва 1. овог чла на да је се ре ше њем Вла де.
Прав но ли це из ста ва 1. овог чла на мо же до би ти до зво лу за 

при ре ђи ва ње по себ них ига ра на сре ћу у играч ни ца ма, уко ли ко то 
ли це или ње гов ве ћин ски осни вач, по се ду је уче шће у нај ма ње јед-
ној играч ни ци и уко ли ко при ре ђу је игре на сре ћу у играч ни ца ма 
нај ма ње пет го ди на.

Бројдозвола

Члан 37.
Вла да мо же да ти нај ви ше де сет до зво ла за при ре ђи ва ње ига-

ра на сре ћу у играч ни ца ма.
До зво ла из ста ва 1. овог чла на од но си се на јед ну играч ни цу.
Ди на ми ку да ва ња до зво ла утвр ђу је Вла да на пред лог Ми ни-

стар ства.

Основникапитал

Члан 38.
До зво лу за при ре ђи ва ње по себ них ига ра на сре ћу у играч-

ни ца ма мо же до би ти прав но ли це ко је, по ред ис пу ње ња оста лих 
усло ва, има основ ни ка пи тал ко ји не мо же би ти ма њи од ди нар ске 
про тив вред но сти од 1.000.000 евра об ра чу на те по зва нич ном сред-
њем кур су ди на ра за де ви зе На род не бан ке Ср би је, на дан до би ја-
ња до зво ле.

Основ ни ка пи тал прав ног ли ца у ви си ни из ста ва 1. овог чла-
на мо ра би ти упи сан у од го ва ра ју ћи ре ги стар, у скла ду са про пи-
си ма о ре ги стра ци ји прав них ли ца (у да љем тек сту: од го ва ра ју ћи 
ре ги стар).

Прав но ли це ко је је до би ло до зво лу ду жно је да у пе ри о ду ва-
же ња до зво ле одр жа ва основ ни ка пи тал у ви си ни из ста ва 1. овог 
чла на.

Променаструктурекапитала

Члан 39.
За ин те ре со ва но прав но ли це мо же, у скла ду са за ко ном, да 

от ку пи удео, од но сно ак ци је, од но сно да по ве ћа соп стве ни удео 
или број ак ци ја у струк ту ри ка пи та ла при ре ђи ва ча ига ра на сре ћу 
у играч ни ца ма, уз прет ход ну са гла сност ми ни стра фи нан си ја.

Уз зах тев за до би ја ње са гла сно сти из ста ва 1. овог чла на, ко ји 
по ред оста лог, са др жи по дат ке о на зи ву и се ди шту прав ног ли ца, 
као и о на зи ву и се ди шту по ве за них ли ца са под но си о цем зах те ва, 
до ста вља се сле де ћа до ку мен та ци ја:

1) ре ше ње о упи су у ре ги стар при вред них су бје ка та, од но сно 
од го ва ра ју ћи ре ги стар ако се ра ди о ино стра ном прав ном ли цу, са 
при ло гом о ви си ни и струк ту ри ка пи та ла;
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2)  из ве штај ре ви зо ра за по след ње две по слов не го ди не;
3)  до каз о ис пу ње но сти по ре ских и дру гих оба ве за по осно-

ву јав них при хо да у зе мљи у ко јој је осно ва но прав но ли це из ста-
ва 1. овог чла на;

4)  по твр ду над ле жног др жав ног ор га на да осни вач или члан 
прав ног ли ца  – под но си о ца зах те ва, као и ли це ко је у сми слу за ко-
на ко ји ма се уре ђу ју обла сти опо ре зи ва ња до хот ка гра ђа на и до-
би ти пред у зе ћа има ста тус по ве за ног ли ца са прав ним ли цем из 
ста ва 1. овог чла на, од но сно ње го вим осни ва чем или чла ном, ни је 
осу ђи ван за кри вич на де ла пред ви ђе на ак том Вла де, у пе ри о ду од 
по след њих пет го ди на;

5) бли же обра зло же ње раз ло га за от куп уде ла, од но сно ак ци-
ја, од но сно за по ве ћа ње соп стве ног уде ла или бро ја ак ци ја у струк-
ту ри ка пи та ла при ре ђи ва ча по себ не игре на сре ћу у играч ни ца ма;

6) по слов ни план раз во ја де лат но сти за пе ри од од нај ма ње 
три го ди не;

7) дру га до ку мен та ци ја на осно ву ко је се мо же оце ни ти 
прав но ли це из ста ва 1. овог чла на и ути цај от ку па уде ла, од но-
сно ак ци ја, од но сно по ве ћа ње соп стве ног уде ла или бро ја ак ци-
ја у струк ту ри ка пи та ла при ре ђи ва ча по себ них ига ра на сре ћу у 
играч ни ца ма на бу ду ће по сло ва ње при ре ђи ва ча и раз вој де лат но-
сти при ре ђи ва ња ига ра на сре ћу.

Ми ни стар фи нан си ја је ду жан да у ро ку од 30 да на од да на 
при је ма зах те ва и до ку мен та ци је из ста ва 2. овог чла на, до не се ре-
ше ње о да ва њу са гла сно сти из ста ва 1. овог чла на, од но сно ре ше-
ње о од би ја њу зах те ва за до би ја ње са гла сно сти.

Про тив ре ше ња ми ни стра фи нан си ја из ста ва 3. овог чла на, 
не мо же се из ја ви ти жал ба, али се мо же по кре ну ти управ ни спор у 
ро ку од 30 да на од да на при је ма ак та.

Осигурањеисплатедобитакаинаплатејавнихприхода

Члан 40.
Ра ди оси гу ра ња ис пла те до би та ка игра чи ма и из ми ре ња оба-

ве за по осно ву јав них при хо да, при ре ђи вач по себ них ига ра на сре-
ћу у играч ни ца ма мо ра у пе ри о ду за ко ји је да та до зво ла има ти 
у бан ци са се ди штем на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је на мен ски 
де по зит у из но су од нај ма ње 300.000 евра у ди нар ској про ти вред-
но сти по играч ни ци или по се до ва ти бан кар ску га ран ци ју на та ко 
утвр ђен из нос.

При ре ђи вач по себ не игре на сре ћу у играч ни ца ма је ду жан да 
у ко рист Ре пу бли ке Ср би је пре да овла шће ње за рас по ла га ње сред-
стви ма на мен ског де по зи та из ста ва 1. овог чла на.

При ре ђи вач по себ не игре на сре ћу у играч ни ца ма мо ра сва-
ко га да на ка да се при ре ђу ју игре обез бе ди ти у бла гај ни играч ни це 
ри зи ко де по зит у из но су од нај ма ње 50.000 евра у ди нар ској про-
тив вред но сти, об ра чу на те по зва нич ном сред њем кур су На род не 
бан ке Ср би је.

Поступакдавањадозволе

Члан 41.
До зво ла за при ре ђи ва ње по себ них ига ра на сре ћу у играч ни-

ца ма да је се на осно ву јав ног по зи ва, об ја вље ног у днев ној штам-
пи, на на чин и по по ступ ку ко ји утвр ди Вла да.

Вла да ће у јав ном по зи ву на ве сти те ри то ри ју на ко јој ће би-
ти ло ци ра на играч ни ца, за ко ју ће из да ти до зво лу за при ре ђи ва ње 
по себ них ига ра на сре ћу у играч ни ца ма, у скла ду са за ко ном ко јим 
се уре ђу је рав но мер ни ре ги о нал ни раз вој Ре пу бли ке Ср би је.

Уз при ја ву на јав ни по зив за до зво лу за при ре ђи ва ње по себ-
них ига ра на сре ћу у играч ни ца ма, ко ја по ред оста лог, са др жи 
по дат ке о на зи ву и се ди шту прав ног ли ца, као и по дат ке о осни-
ва чи ма прав ног ли ца ко је под но си при ја ву, до ста вља се сле де ћа 
до ку мен та ци ја:

1) ре ше ње о упи су прав ног ли ца у од го ва ра ју ћи ре ги стар, са 
при ло гом о ви си ни основ ног ка пи та ла из чла на 38. овог за ко на и 
од го ва ра ју ћи до каз ор га на над ле жног за ре ги стра ци ју;

2) осни вач ки акт прав ног ли ца;
3) до каз под но си о ца при ја ве или ње го вог ве ћин ског осни ва ча 

да по се ду је уче шће у нај ма ње јед ној играч ни ци;
4) до каз под но си о ца при ја ве или ње го вог ве ћин ског осни ва-

ча да при ре ђу је игре на сре ћу у играч ни ца ма нај ма ње пет го ди на;
5) по слов ни план прав ног ли ца за пе ри од од нај ма ње три го-

ди не;

6) по твр да над ле жног др жав ног ор га на да осни вач или члан 
прав ног ли ца  – под но си о ца при ја ве, као и ли це ко је у сми слу за-
ко на ко ји ма се уре ђу ју обла сти опо ре зи ва ња до хот ка гра ђа на и до-
би ти пред у зе ћа има ста тус по ве за ног ли ца са уче сни ком на јав ном 
по зи ву, од но сно ње го вим осни ва чем или чла ном, ни је осу ђи ван за 
кри вич на де ла пред ви ђе на ак том Вла де, а у пе ри о ду од пет го ди на 
ко ји прет хо ди под но ше њу при ја ве;

7) по ну да из но са на кна де за до зво лу;
8) бан кар ска га ран ци ја за ми ни мал ни из нос на кна де за до зво-

лу из тач ке 7) овог ста ва;
9) пра ви ла ига ра на сре ћу ко је ће се при ре ђи ва ти.
На кна да из ста ва 3. тач ка 7) овог чла на не мо же би ти ма ња од 

500.000 евра на дан под но ше ња при ја ве на јав ни по зив.
Бли же усло ве за из да ва ње до зво ле утвр ђу је Вла да.
Струч не по сло ве у ве зи са јав ним по зи вом оба вља Упра ва.

Рокважењадозволе

Члан 42.
До зво ла за при ре ђи ва ње по себ них ига ра на сре ћу у играч ни-

ца ма да је се на рок од де сет го ди на, по чев од да на до ста вља ња 
ре ше ња о да ва њу до зво ле.

На зах тев при ре ђи ва ча, до зво ла из ста ва 1. овог чла на про-
ду жа ва се ре ше њем Вла де на рок од де сет го ди на, уко ли ко при-
ре ђи вач ис пу ња ва усло ве про пи са не за ко ном и упла ти на кна ду за 
до зво лу у из но су од 500.000 евра. 

Зах тев из ста ва 2. овог чла на при ре ђи вач под но си над ле жном 
ор га ну нај ка сни је шест ме се ци пре ис те ка ро ка на ко ји је да та до-
зво ла.

При ре ђи вач ко ме је про ду же на до зво ла за при ре ђи ва ње по-
себ них ига ра на сре ћу у играч ни ца ма, за кљу чу је са Ре пу бли ком 
Ср би јом анекс уго во ра о пре но ше њу пра ва на при ре ђи ва ње ига ра 
на сре ћу у играч ни ца ма, ко ји у име Ре пу бли ке Ср би је за кљу чу је 
ми ни стар фи нан си ја, уз прет ход ну са гла сност Вла де.

Недопуштеностжалбе

Члан 43.
Про тив ре ше ња Вла де из чла на 42. овог за ко на не мо же се 

из ја ви ти жал ба, али се мо же по кре ну ти управ ни спор у ро ку од 30 
да на од да на до ста вља ња ре ше ња.

Уговоропреношењуправа

Члан 44.
Прав но ли це ко је је до би ло до зво лу за при ре ђи ва ње по себ-

них ига ра на сре ћу у играч ни ца ма за кљу чу је са Ре пу бли ком Ср би-
јом уго вор о пре но ше њу пра ва на при ре ђи ва ње игре на сре ћу.

Уго вор из ста ва 1. овог чла на са др жи по дат ке о:
1) на зи ву и се ди шту прав ног ли ца ко је је до би ло до зво лу;
2) упла ће ној на кна ди за до зво лу;
3) ме сту и адре си по слов ног про сто ра у ко јем се при ре ђу ју 

игре на сре ћу, бро ју сто ло ва и ауто ма та;
4) вр сти ига ра на сре ћу ко је се мо гу при ре ђи ва ти у играч ни ци;
5) да ту му от по чи ња ња при ре ђи ва ња ига ра на сре ћу;
6) оста лим пра ви ма и оба ве за ма уго вор них стра на.
Услов за за кљу чи ва ње уго во ра из ста ва 1. овог чла на су при-

ло же ни до ка зи о:
1) основ ном ка пи та лу из чла на 38. овог за ко на;
2) упла ће ној на кна ди за до зво лу;
3) упла ће ном на мен ском де по зи ту и пре да том овла шће њу у 

ко рист Ре пу бли ке Ср би је, од но сно бан кар ској га ран ци ји из чла на 
40. став 1. овог за ко на;

4) обез бе ђе ном ри зи ко де по зи ту из чла на 40. став 3. овог за ко на;
5) пра ву сво ји не или пра ву ко ри шће ња на од го ва ра ју ћим про-

сто ри ја ма у ко ји ма ће се при ре ђи ва ти по себ не игре на сре ћу, од но-
сно о пра ву сво ји не, пра ву ко ри шће ња или за ку па на зе мљи шту на 
ко ме ће би ти из гра ђен обје кат за при ре ђи ва ње по себ них ига ра на 
сре ћу, у скла ду са за ко ном.

При ре ђи вач мо ра от по че ти при ре ђи ва ње ига ра на сре ћу нај-
ка сни је у ро ку од две го ди не од да на до но ше ња ре ше ња о да ва њу 
до зво ле.

Уго вор о пре но ше њу пра ва на при ре ђи ва ње по себ них ига ра 
на сре ћу у играч ни ца ма за кљу чу је се нај ка сни је у ро ку од 45 да на 
од да на до но ше ња ре ше ња о да ва њу до зво ле.
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При ре ђи вач мо же при ре ђи ва ти са мо ону вр сту игре на сре ћу 
за ко ју је до био до зво лу и ко ја је утвр ђе на у уго во ру о пре но ше њу 
пра ва на при ре ђи ва ње игре.

Уго вор из ста ва 1. овог чла на, као и ње го ве из ме не, у име Ре-
пу бли ке Ср би је за кљу чу је ми ни стар фи нан си ја, уз прет ход ну са-
гла сност Вла де.

Пресељењеиграчнице

Члан 45.
При ре ђи вач мо же под не ти Упра ви зах тев за пре се ље ње 

играч ни це на но ву ло ка ци ју, уз ко ји се при ла же до каз о пра ву сво-
ји не или пра ву ко ри шће ња на од го ва ра ју ћим про сто ри ја ма у ко ји-
ма ће се при ре ђи ва ти по себ не игре на сре ћу, као и до ку мен та ци ја 
ко јом се по твр ђу је ис пу ње ност оста лих усло ва из овог за ко на.

Техничкеифункционалнекарактеристикестола
заигренасрећу

Члан 46.
Пре ста вља ња у про мет сто ла за игре на сре ћу (у да љем тек-

сту: сто), про из во ђач сто ла је ду жан да Упра ви до ста ви уве ре ње 
о ис пу ње но сти тех нич ких и функ ци о нал них ка рак те ри сти ка сто ла 
тог ти па.

За сва ку про ме ну тех нич ких или функ ци о нал них ка рак те ри-
сти ка сто ла, про из во ђач сто ла је ду жан да Упра ви до ста ви до пу ну 
уве ре ња о ис пу ње но сти тех нич ких и функ ци о нал них ка рак те ри-
сти ка сто ла тог ти па.

Пре ста вља ња у упо тре бу сто ла, при ре ђи вач је ду жан да 
Упра ви до ста ви број уве ре ња, од но сно до пу не уве ре ња о ис пу ње-
но сти тех нич ких и функ ци о нал них ка рак те ри сти ка сто ла тог ти па.

Уве ре ња из ст. 1  – 3. овог чла на да је ла бо ра то ри ја овла шће на 
од стра не ми ни стра фи нан си ја.

Кон тро лу ис пу ње но сти тех нич ких и функ ци о нал них ка рак-
те ри сти ка сто ло ва оба вља ла бо ра то ри ја из ста ва 4. овог чла на.

Ми ни стар фи нан си ја бли же про пи су је тех нич ке и функ ци-
о нал не ка рак те ри сти ке сто ло ва, усло ве њи хо вог за до во ља ва ња и 
на чи не њи хо вог ис пи ти ва ња.

Налепницазаозначавањеирегистрацијустола
заигренасрећу

Члан 47.
Сто мо же би ти у упо тре би ако је на ње му на вид ном ме сту 

ис так ну та на леп ни ца за озна ча ва ње и ре ги стра ци ју, ко ју из да је 
Упра ва, а ко ја са др жи по дат ке о: ти пу сто ла, про из во ђа чу сто ла, 
при ре ђи ва чу, ло ка ци ји, ро ку ва жно сти до зво ле и јед но знач ном се-
риј ском бро ју.

На леп ни ца из ста ва 1. овог чла на, ко ју по ста вља при ре ђи вач, 
ва жи до ис те ка ро ка ва же ња до зво ле.

Ми ни стар фи нан си ја про пи су је об лик и са др жи ну на леп ни це 
из ста ва 1. овог чла на.

Посебнаознаканаулазууиграчницу

Члан 48.
На ула зу у сва ку играч ни цу мо ра би ти вид но ис так ну та по-

себ на озна ка.
По себ ну озна ку из ста ва 1. овог чла на Упра ва да је при ре ђи-

ва чу ко ји је до био до зво лу и ко ји под не се по твр ду да је из ми рио 
све до спе ле оба ве зе по осно ву јав них при хо да.

По себ на ознакa из ста ва 1. овог чла на, ко ју по ста вља при ре-
ђи вач, ва жи до ис те ка ва же ња до зво ле.

Ми ни стар фи нан си ја про пи су је об лик и са др жи ну по себ не 
озна ке из ста ва 1. овог чла на.

Пријављивањестоловазаигренасрећу

Члан 49.
При ре ђи вач је ду жан да сва ко ста вља ње сто ло ва у упо тре бу 

при ја ви Упра ви.
При ре ђи вач не сме ста ви ти у упо тре бу сто уко ли ко ни је ис-

пу нио усло ве из чл. 46  – 48. овог за ко на.
При ре ђи вач је ду жан да сва ко по вла че ње сто ло ва из упо тре бе 

при ја ви Упра ви.

Поправкастоловазаигренасрећу

Члан 50.
По прав ку сто ло ва оба вља ју прав на ли ца овла шће на од стра-

не ми ни стра фи нан си ја.
Сто ло ви на кон по прав ке мо ра ју би ти тех нич ки ис прав ни.
Овла шће ње из ста ва 1. овог чла на мо гу до би ти она прав на 

ли ца ко ја не при ре ђу ју игре на сре ћу и ис пу ња ва ју усло ве за оба-
вља ње по прав ке сто ло ва, ко је про пи су је ми ни стар фи нан си ја.

Отказивањеуговора

Члан 51.
При ре ђи вач мо же от ка за ти уго вор о пре но ше њу пра ва на 

при ре ђи ва ње по себ них ига ра на сре ћу у играч ни ца ма, под усло-
вом да је из ми рио све до спе ле оба ве зе по осно ву јав них при хо да и 
пре ма игра чи ма.

Одузимањедозволе

Члан 52.
На пред лог ми ни стра, Вла да мо же до не ти ре ше ње о од у зи ма-

њу до зво ле за при ре ђи ва ње по себ них ига ра на сре ћу у играч ни ца-
ма, ако утвр ди да:

1) је при ре ђи вач пре стао да ис пу ња ва усло ве из чл. 38. и 40. 
овог за ко на;

2) је до зво ла да та на осно ву не и сти ни тих по да та ка;
3) при ре ђи вач ни је от по чео са при ре ђи ва њем игре у ро ку 

утвр ђе ном у уго во ру из чла на 44. овог за ко на;
4) је при ре ђи вач пре ки нуо при ре ђи ва ње игре су прот но од-

ред ба ма овог за ко на и уго во ру из чла на 44. овог за ко на;
5) при ре ђи вач не ис пу ња ва про пи са не тех нич ке, ин фор ма-

тич ке и оста ле усло ве и оба ве зе;
6) при ре ђи вач кр ши пра ви ла ига ра на сре ћу;
7) при ре ђи вач не пла ћа до спе ле оба ве зе по осно ву јав них 

при хо да или не ис пла ћу је до бит ке игра чи ма;
8) при ре ђи вач не до пу шта или на дру ги на чин спре ча ва над-

зор, про пи сан овим за ко ном или оте жа ва спро во ђе ње над зо ра;
9) при ре ђи вач не тач но при ка зу је оства ре ни про мет;
10) при ре ђи вач по зајм љу је но вац игра чи ма;
11) при ре ђи вач кр ши дру ге од ред бе уго во ра из чла на 44. овог 

за ко на;
12) при ре ђи вач не по сту па у скла ду са про пи си ма о спре ча-

ва њу пра ња нов ца и фи нан си ра њу те ро ри зма;
13) по сто је чи ње ни це због ко јих до зво ла не би би ла да та;
14) при ре ђи вач кр ши од ред бе овог за ко на ко је се од но се на 

ор га ни зо ва ње ига ра на ауто ма ти ма, уко ли ко у окви ру играч ни це 
ор га ни зу је игре на ауто ма ти ма.

До но ше њем ре ше ња из ста ва 1. овог чла на уго вор о пре но-
ше њу пра ва на при ре ђи ва ње по себ них ига ра на сре ћу у играч ни-
ца ма сма тра се рас ки ну тим.

Просторниуслови

Члан 53.
Играч ни ца мо ра би ти уре ђе на та ко да про стор за игру, као и 

про стор за го сте и осо бље играч ни це бу де це ли на.
Играч ни ца мо ра има ти ре цеп циј ску слу жбу ра ди обез бе ђе ња 

иден ти фи ка ци је ли ца ко ја ула зе (игра чи, го сти и др.) у играч ни цу.
Играч ни ца се мо ра на ла зи ти у по себ ном гра ђе вин ском објек-

ту спе ци јал но уре ђе ном за ту свр ху или у уго сти тељ ском објек ту 
вр сте или под вр сте хо те ла ко ји је ка те го ри сан са 3 или ви ше зве-
зди ца.

У играч ни ци се мо ра на ла зи ти бла гај на, ме њач ни ца и одво јен 
и за шти ћен про стор за чу ва ње нов ца, дру гих вред но сти и до ку-
мен та ци је из чла на 54. овог за ко на.

Физичкинадзорнадиграчницомизаштитаиграча

Члан 54.
При ре ђи вач је ду жан да обез бе ди не пре ки дан аудио-ви део 

над зор са сни ма њем над свим сто ло ви ма и ауто ма ти ма за игре на 
сре ћу и ула ска  – из ла ска у играч ни цу, као и над зор над игра чи ма 
и по се ти о ци ма, та ко да се игра од ви ја у скла ду са од ред ба ма овог 
за ко на.
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При ре ђи вач је ду жан да до ку мен та ци ју о не пре кид ном сни-

ма њу чу ва де сет да на, а по на ло гу Упра ве и ду же.
По да ци из до ку мен та ци је из ста ва 2. овог чла на пред ста вља-

ју по слов ну тај ну, а при ре ђи вач их мо же са оп шта ва ти дру гим ли-
ци ма са мо у слу ча ју утвр ђе ним за ко ном.

При ре ђи вач је ду жан да обез бе ди те ле сну за шти ту игра чи ма 
и по се ти о ци ма у играч ни ци.

Бли же усло ве за спро во ђе ње над зо ра, чу ва ње до ку мен та ци је 
и те ле сне за шти те из ст. 1  – 4. овог чла на про пи су је ми ни стар фи-
нан си ја.

До ку мен та ци ја о не пре кид ном сни ма њу пред ста вља ин тер-
ну до ку мен та ци ју при ре ђи ва ча. При ре ђи вач је ду жан да у слу ча ју 
кон тро ле до ста ви ви део до ку мен та ци ју Упра ви за пе ри од из ста ва 
2. овог чла на, с тим што се Упра ва пре ма ова ко при мље ним ви део 
сним ци ма мо ра од но си ти као пре ма по слов ној тај ни, на ро чи то по 
пи та њу иден ти те та уче сни ка у игри и сл.

Условизаулазакуиграчницу

Члан 55.
Усло ве за ула зак у про сто ри је играч ни це од ре ђу је при ре ђи вач.
При ре ђи вач мо же за бра ни ти ула зак у про сто ри је играч ни це 

по је ди ним ли ци ма или гру па ма ли ца, а да не на ве де раз ло ге за то.
Игра чи ма ко ји у то ку игре на сре ћу пре кр ше пра ви ла игре, 

при ре ђи вач мо же за бра ни ти да ље уче ство ва ње у игра ма.
Уни фор ми са на ли ца има ју при ступ у играч ни цу са мо за вр-

ше ње сво је слу жбе не ду жно сти.
Ула зак у играч ни цу до зво љен је пу но лет ним ли ци ма уз оба-

ве зу при ре ђи ва ча да обез бе ди трај ну ба зу по да та ка (лич ни број или 
број па со ша, да тум и вре ме ула ска и из ла ска из играч ни це и др.).

Бли же еле мен те за трај ну ба зу по да та ка од ре ђу је ми ни стар 
фи нан си ја.

По се ти о ци ма и игра чи ма ни је до зво ље но уно ше ње тех нич-
ких по ма га ла у играч ни цу, ко ја би мо гла њи ма или дру гим уче сни-
ци ма да до не су пред ност у игри.

Ако се осно ва но ве ру је да не ко ли це уно си тех нич ка по ма га-
ла из ста ва 7. овог чла на, при ре ђи вач ће га уда љи ти из играч ни це.

Обавезезапослених

Члан 56.
За по сле ни ма код при ре ђи ва ча за бра ње но је уче ство ва ње у 

игра ма ко је при ре ђу је тај при ре ђи вач.
За по сле ни у играч ни ци ду жни су да као по слов ну тај ну чу-

ва ју по дат ке о игра чи ма до ко јих су до шли при ли ком оба вља ња 
по сла, осим по да та ка за ко је је пред ви ђе но при ја вљи ва ње у скла ду 
са за ко ном ко јим се уре ђу је област спре ча ва ња пра ња нов ца и фи-
нан си ра ње те ро ри зма и дру гих по да та ка у скла ду са за ко ном.

Напојница

Члан 57.
За по сле ни ма у играч ни ци за бра ње но је да од игра ча при ма ју 

на пој ни це, по кло не, по зај ми це или дру ге по год но сти за се бе или 
дру го га, као и да нов ча но по ма жу игра че.

Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, игра чи мо гу да ва ти на пој-
ни цу за во ђе ње од ре ђе них по себ них ига ра на сре ћу, оста вља ју ћи 
но вац у по себ ну ку ти ју (tip box) на сто лу за игре на сре ћу.

Уплатанакнадезадозволу

Члан 58.
На кна да за до би је ну до зво лу из чла на 44. став 3. тач ка 2) овог 

за ко на упла ћу је се на од го ва ра ју ћи ра чун за упла ту јав них при хо-
да у ро ку од 30 да на од да на при је ма ре ше ња о да ва њу до зво ле, а 
при ре ђи вач не мо же по че ти са при ре ђи ва њем игре док не за кљу чи 
уго вор о пре но ше њу пра ва на при ре ђи ва ње игре.

Накнадазаприређивањеигре

Члан 59.
При ре ђи вач пла ћа на кна ду за при ре ђи ва ње сва ке по себ не 

игре на сре ћу у играч ни ца ма, у про цен ту и на про пи са ну осно ви цу.
Осно ви цу на кна де из ста ва 1. овог чла на чи ни:
1) код ига ра ко је уче сни ци игра ју је дан про тив дру гог (по кер, 

che min de fer и др.)  – вред ност при мље них упла та;

2) код оста лих ига ра  – раз ли ка из ме ђу вред но сти при мље них 
упла та за уче ство ва ње у игри и ис пла ће них до би та ка игра чи ма за 
по је ди ну вр сту игре. 

Вред ност при мље них упла та на осно ву ко јих се у сми слу 
ста ва 2. овог чла на утвр ђу је осно ви ца за об ра чун и пла ћа ње на кна-
де мо же се ума њи ти нај ви ше за 2% на име укуп не вред но сти про-
мо тив них же то на ко ји се не мо гу от ку пи ти нов цем, а играч ни ца их 
да је са мо уз до зво лу Упра ве и нај ви ше за 1% на име при хо да од 
на пој ни ца ко је се при ма ју у скла ду са овим за ко ном.

Вред ност про мо тив ног же то на не мо же би ти ве ћа од че тво-
ро стру ке вред но сти нај ни жег из но са же то на за игра ње на сто ло-
ви ма за игре на сре ћу у играч ни ци ко ји је утвр ђен пра ви ли ма игре 
од ре ђе не играч ни це.

На кна да за при ре ђи ва ње по себ них ига ра на сре ћу у играч ни ца-
ма утвр ђу је се по сто пи од 3% на осно ви цу из ста ва 2. тач ка 1) овог 
чла на, од но сно 25% на осно ви цу из ста ва 2. тач ка 2) овог чла на.

При ре ђи вач упла ћу је на кна ду из ста ва 5. овог чла на ме сеч но 
на од го ва ра ју ћи ра чун за упла ту јав них при хо да, нај ка сни је до пе-
тог у ме се цу за прет ход ни ме сец.

Евиденцијаоосновицаманакнада

Члан 60.
При ре ђи вач је ду жан да во ди еви ден ци ју о осно ви ца ма на 

осно ву ко јих об ра чу на ва и пла ћа на кна де за при ре ђи ва ње по себ-
них ига ра на сре ћу.

При ре ђи вач је ду жан да во ди еви ден ци ју о на пој ни ца ма.
Еви ден ци је из ст. 1. и 2. овог чла на во де се за сва ки дан по-

себ но по сто лу за игре на сре ћу и за сва ку вр сту ига ра.
На осно ву по да та ка из еви ден ци је из ста ва 1. овог чла на при-

ре ђи вач са ста вља ме сеч ни об ра чун на кна де за при ре ђи ва ње за 
сва ку вр сту ига ра, од но сно сто ла за игре на сре ћу по себ но.

Ме сеч ни об ра чун из ста ва 4. овог чла на до ста вља се Упра ви 
и По ре ској упра ви до пе тог у ме се цу за прет ход ни ме сец, за јед но 
са до ка зом о упла ти на кна де за при ре ђи ва ње.

Са др жи ну еви ден ци је и ме сеч ног об ра чу на из ст. 1  – 5. овог 
чла на про пи су је ми ни стар фи нан си ја.

Достављањефинансијскихизвештаја

Члан 61.
При ре ђи вач је ду жан да Упра ви, у ро ку од де сет да на од да на 

ис те ка ро ка про пи са ног за под но ше ње фи нан сиј ских из ве шта ја, 
до ста ви би ланс ста ња, би ланс успе ха, из ве штај о то ко ви ма го то-
ви не, из ве штај о про ме на ма на ка пи та лу, на по ме не уз фи нан сиј ске 
из ве шта је и ста ти стич ки анекс.

Ако на осно ву из ве шта ја из ста ва 1. овог чла на Упра ва за кљу-
чи да су на сту пи ле чи ње ни це због ко јих при ре ђи вач ви ше не ис пу-
ња ва усло ве за при ре ђи ва ње по себ них ига ра на сре ћу у играч ни ца-
ма, при пре ми ће обра зло же ни пред лог Вла ди да се до зво ла оду зме.

Приређивањеигаранасрећунааутоматимауиграчници

Члан 62.
Ако се у про сто ру одо бре ном за играч ни цу при ре ђу ју игре на 

ауто ма ти ма, при ме њу ју се од ред бе чл. 63  – 81. овог за ко на, а без 
оба ве зе по се до ва ња нај ма ње 100 ауто ма та.

4. По себ не игре на сре ћу на ауто ма ти ма

Приређивачи

Члан 63.
По себ не игре на сре ћу на ауто ма ти ма мо гу при ре ђи ва ти 

прав на ли ца са се ди штем на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, на 
осно ву одо бре ња.

Одо бре ње из ста ва 1. овог чла на да је се ре ше њем Упра ве.
При ре ђи вач мо же ста вља ти у упо тре бу ауто ма те за игре на 

сре ћу ко ји су у ње го вом вла сни штву или у за ку пу.

Просторниуслови

Члан 64.
У про сто ри ји у ко јој се при ре ђу ју по себ не игре на сре ћу на 

ауто ма ти ма мо ра се на ла зи ти нај ма ње пет ауто ма та за игре на сре-
ћу истог при ре ђи ва ча.
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Основникапитал

Члан 65.
Одо бре ње за при ре ђи ва ње по себ них ига ра на сре ћу на ауто-

ма ти ма мо же до би ти прав но ли це ко је, по ред ис пу ње ња оста лих 
усло ва, има основ ни ка пи тал ко ји не мо же би ти ма њи од ди нар ске 
про тив вред но сти од 150.000 евра об ра чу на те по зва нич ном сред-
њем кур су ди на ра за де ви зе На род не бан ке Ср би је, на дан до би ја-
ња одо бре ња.

Основ ни ка пи тал прав ног ли ца у ви си ни из ста ва 1. овог чла-
на мо ра би ти упи сан у од го ва ра ју ћи ре ги стар.

Прав но ли це ко је је до би ло одо бре ње ду жно је да у пе ри о ду 
ва же ња одо бре ња одр жа ва из нос основ ног ка пи та ла у ви си ни из 
ста ва 1. овог чла на.

Осигурањеисплатедобитакаинаплатејавнихприхода

Члан 66.
Ра ди оси гу ра ња ис пла те до би та ка игра чи ма и из ми ре ња оба-

ве за по осно ву јав них при хо да, при ре ђи вач по себ них ига ра на сре-
ћу на ауто ма ти ма мо ра у пе ри о ду за ко ји је одо бре ње из да то има ти 
у бан ци са се ди штем на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је на мен ски 
де по зит у из но су од 300 евра ди нар ске про тив вред но сти по ауто-
ма ту или по се до ва ти бан кар ску га ран ци ју на та ко утвр ђен из нос.

Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, при ре ђи вач ко ји по се ду је 
нај ма ње 2.000 ауто ма та, мо же има ти на мен ски де по зит или по-
се до ва ти бан кар ску га ран ци ју из ста ва 1. овог чла на на из нос од 
600.000 евра у ди нар ској про тив вред но сти.

При ре ђи вач по себ не игре на сре ћу на ауто ма ти ма је ду жан да 
у ко рист Ре пу бли ке Ср би је пре да овла шће ње за рас по ла га ње сред-
стви ма на мен ског де по зи та из ст. 1. и 2. овог чла на.

При ре ђи вач по себ них ига ра на сре ћу на ауто ма ти ма мо ра 
сва ко га да на у ко ме се при ре ђу је игра обез бе ди ти ри зи ко де по зит 
у бла гај ни у из но су од нај ма ње 100 евра у ди нар ској про тив вред-
но сти по ауто ма ту, на осно ву одо бре ња Упра ве.

Техничкеифункционалнекарактеристикеаутомата

Члан 67.
Ауто мат мо ра би ти та ко кон стру и сан, од но сно по де шен да на 

уку пан број про гра ми ра них ком би на ци ја ис пла ћу је игра чи ма нај-
ма ње 80% од вред но сти упла та.

Ауто ма ти ко ји се ста вља ју у упо тре бу мо ра ју има ти од го ва ра-
ју ће си сте ме за еви ден ти ра ње ра да ауто ма та.

При ре ђи вач је од го во ран за тач ност, ажур ност и за шти ту ка-
рак те ри сти ка ауто ма та из ст. 1. и 2. овог чла на.

Пре ста вља ња у про мет ауто ма та, про из во ђач ауто ма та је ду-
жан да Упра ви до ста ви уве ре ње о ис пу ње но сти тех нич ких и функ-
ци о нал них ка рак те ри сти ка ауто ма та тог ти па.

За сва ку про ме ну тех нич ких или функ ци о нал них ка рак те ри-
сти ка ауто ма та, про из во ђач ауто ма та је ду жан да Упра ви до ста ви 
до пу ну уве ре ња о ис пу ње но сти тех нич ких и функ ци о нал них ка-
рак те ри сти ка ауто ма та тог ти па.

Пре ста вља ња у упо тре бу ауто ма та, при ре ђи вач је ду жан да 
Упра ви до ста ви број уве ре ња, од но сно до пу не уве ре ња о ис пу ње но-
сти тех нич ких и функ ци о нал них ка рак те ри сти ка ауто ма та тог ти па.

Уве ре ња из ст. 4  – 6. овог чла на да је ла бо ра то ри ја овла шће на 
од стра не ми ни стра фи нан си ја.

Кон тро лу ис пу ње но сти тех нич ких и функ ци о нал них ка рак-
те ри сти ка ауто ма та оба вља ла бо ра то ри ја из ста ва 7. овог чла на.

Ми ни стар фи нан си ја бли же про пи су је тех нич ке и функ ци о-
нал не ка рак те ри сти ке ауто ма та, усло ве њи хо вог за до во ља ва ња и 
на чи не њи хо вог ис пи ти ва ња.

Техничкеифункционалнекарактеристике
контролногуређаја

Члан 68.
Ауто мат ко ји се ста вља у упо тре бу мо ра има ти од го ва ра ју ћи 

кон трол ни уре ђај, ко ји омо гу ћа ва ауто мат ску раз ме ну по да та ка са 
сер ве ром Упра ве.

При ре ђи вач је од го во ран за ус по ста вља ње ко му ни ка ци је из-
ме ђу кон трол ног уре ђа ја из ста ва 1. овог чла на и сер ве ра Упра ве, 
као и за тач ност, ажур ност, за шти ту и пра вил ну раз ме ну по да та ка 
из ста ва 1. овог чла на.

Пре ста вља ња у про мет кон трол ног уре ђа ја ауто ма та, про-
из во ђач кон трол ног уре ђа ја ауто ма та је ду жан да Упра ви до ста ви 
уве ре ње о ис пу ње но сти тех нич ких и функ ци о нал них ка рак те ри-
сти ка кон трол ног уре ђа ја ауто ма та тог ти па.

За сва ку про ме ну тех нич ких и функ ци о нал них ка рак те ри сти-
ка кон трол ног уре ђа ја ауто ма та, про из во ђач кон трол ног уре ђа ја 
ауто ма та је ду жан да Упра ви до ста ви до пу ну уве ре ња о ис пу ње но-
сти тех нич ких и функ ци о нал них ка рак те ри сти ка кон трол ног уре-
ђа ја ауто ма та тог ти па.

Пре ста вља ња у упо тре бу кон трол ног уре ђа ја ауто ма та, при-
ре ђи вач је ду жан да Упра ви до ста ви број уве ре ња, од но сно до пу не 
уве ре ња о ис пу ње но сти тех нич ких и функ ци о нал них ка рак те ри-
сти ка кон трол ног уре ђа ја ауто ма та тог ти па.

Уве ре ња из ст. 3  – 5. овог чла на да је ла бо ра то ри ја овла шће на 
од стра не ми ни стра фи нан си ја.

Кон тро лу ис пу ње но сти тех нич ких и функ ци о нал них ка рак-
те ри сти ка кон трол ног уре ђа ја ауто ма та оба вља ла бо ра то ри ја из 
ста ва 6. овог чла на.

Ми ни стар фи нан си ја бли же про пи су је тех нич ке и функ ци о-
нал не ка рак те ри сти ке кон трол ног уре ђа ја ауто ма та, усло ве њи хо-
вог за до во ља ва ња и на чи не њи хо вог ис пи ти ва ња.

Посебниусловизааутомате

Члан 69.
Ауто ма ти ко ји се пр ви пут ста вља ју у упо тре бу не мо гу, у 

тре нут ку при ба вља ња, би ти ста ри ји го ди ну да на од да на њи хо ве 
про из вод ње.

Ни је до зво љен увоз ауто ма та ко ји не ис пу ња ва ју услов из 
ста ва 1. овог чла на. 

Поправкааутоматазаигренасрећу

Члан 70.
По прав ку ауто ма та оба вља ју прав на ли ца овла шће на од стра-

не ми ни стра фи нан си ја. Ауто ма ти на кон по прав ке мо ра ју би ти 
тех нич ки и функ ци о нал но ис прав ни.

Овла шће ње из ста ва 1. овог чла на мо гу до би ти она прав на 
ли ца ко ја не при ре ђу ју игре на сре ћу и ис пу ња ва ју усло ве за оба-
вља ње по прав ке ауто ма та, ко је про пи су је ми ни стар фи нан си ја.

Условилокације

Члан 71.
Уда ље ност ауто мат клу ба од згра де обра зов них уста но ва 

(основ них и сред њих шко ла) не мо же би ти ма ња од 200 ме та ра.
Уда ље ност из ста ва 1. овог чла на пред ста вља нај кра ћи без-

бед ни пе шач ки пут од нај бли же иви це згра де обра зов них уста но-
ва (основ них и сред њих шко ла) до ула за у ауто мат клуб у ко ме се 
при ре ђу ју игре на сре ћу на ауто ма ти ма.

Поступакдавањаодобрења

Члан 72.
Уз зах тев за до би ја ње одо бре ња, ко ји по ред оста лог, са др-

жи по дат ке о на зи ву и се ди шту прав ног ли ца ко је под но си зах тев, 
пре да је се сле де ћа до ку мен та ци ја:

1)  ре ше ње о упи су у од го ва ра ју ћи ре ги стар са при ло гом о 
ви си ни упи са ног ка пи та ла ко ји не мо же би ти ма њи од из но са из 
чла на 65. овог за ко на;

2) осни вач ки акт под но си о ца зах те ва;
3) би ланс ста ња и би ланс успе ха за прет ход ну го ди ну;
4) до ка зе о ис пу ње но сти усло ва из чл. 67  – 69. овог за ко на;
5) до каз о вла сни штву или за ку пу нај ма ње 100 ауто ма та на 

те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је и њи хо вој ло ка ци ји, у сми слу чла на 
71. овог за ко на;

6) до каз о пра ву сво ји не, пра ву ко ри шће ња или за ку па на 
од го ва ра ју ћим про сто ри ја ма у ко ји ма ће се при ре ђи ва ти по себ не 
игре на сре ћу на ауто ма ти ма у ко ји ма се мо ра на ла зи ти нај ма ње 
пет ауто ма та;

7) по твр да над ле жног др жав ног ор га на да осни вач или члан 
прав ног ли ца  – под но си о ца зах те ва, као и ли ца ко ја у сми слу за-
ко на ко ји ма се уре ђу је опо ре зи ва ње до хот ка гра ђа на и до би ти 
пред у зе ћа има ста тус по ве за ног ли ца са под но си о цем зах те ва за 
до би ја ње одо бре ња, од но сно ње го вим осни ва чем или чла ном, ни је 
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осу ђи ван за кри вич на де ла пред ви ђе на ак том Вла де, а у пе ри о ду 
од пет го ди на ко ји прет хо ди под но ше њу зах те ва;

8) пра ви ла ига ра на сре ћу ко је ће се при ре ђи ва ти.
Ако у то ку ва же ња одо бре ња до ђе до из ме не би ло ко јег по да-

тка из ста ва 1. овог чла на, при ре ђи вач је ду жан да оба ве сти Упра ву.
Ми ни стар фи нан си ја бли же уре ђу је на чин утвр ђи ва ња ис пу-

ње но сти усло ва из ста ва 1. овог чла на.

Рокважењаодобрења

Члан 73.
Одо бре ње за при ре ђи ва ње ига ра на сре ћу на ауто ма ти ма да-

је се на рок од де сет го ди на и мо же се про ду жи ти, на на чин и под 
усло ви ма из чла на 72. овог за ко на.

Одо бре ње из ста ва 1. овог чла на не ва жи за при ре ђи ва ње ига-
ра на сре ћу на ауто ма ти ма пре ко сред ста ва елек трон ске ко му ни-
ка ци је. 

При ре ђи вач мо же под не ти зах тев за про ду же ње одо бре ња 
нај ка сни је 60 да на пре ис те ка ро ка из ста ва 1. овог чла на.

При ре ђи вач мо же от ка за ти при ре ђи ва ње ига ра на ауто ма ти-
ма, под усло вом да је из ми рио све до спе ле оба ве зе по осно ву јав-
них при хо да и пре ма игра чи ма.

Упра ва до но си ре ше ње о пре стан ку при ре ђи ва ња игре на сре-
ћу на ауто ма ти ма, ако су ис пу ње ни усло ви из ста ва 4. овог чла на.

Престанакважењаодобрења

Члан 74.
Ако при ре ђи вач ко ме је одо бре но да при ре ђу је по себ не игре 

на сре ћу на ауто ма ти ма пре ста не да ис пу ња ва за ко ном про пи са не 
усло ве, или не пла ћа про пи са не на кна де, или не ис пу ња ва дру ге 
оба ве зе про пи са не овим за ко ном, Упра ва мо же до не ти ре ше ње о 
од у зи ма њу одо бре ња.

Недопуштеностжалбе

Члан 75.
Про тив ре ше ња Упра ве не мо же се из ја ви ти жал ба, али се 

мо же по кре ну ти управ ни спор у ро ку од 30 да на од да на при је ма 
ре ше ња.

Забраназазапосленеидругалица

Члан 76.
За по сле ни ма код при ре ђи ва ча за бра ње но је уче шће у игра ма 

на сре ћу ко је при ре ђу је тај при ре ђи вач.
При ре ђи вач мо же за бра ни ти ула зак у ауто мат клуб по је ди-

ним ли ци ма или гру па ма ли ца, а да не на ве де раз ло ге за то.

Пријављивањеаутоматаилокације

Члан 77.
При ре ђи вач је ду жан да сва ко ста вља ње ауто ма та у упо тре бу 

при ја ви Упра ви.
Ако на јед ном ауто ма ту исто вре ме но мо гу да игра ју ви ше 

игра ча, сва ко ме сто за игру, у сми слу овог за ко на, сма тра се по себ-
ним ауто ма том.

При ре ђи вач је ду жан да сва ко по вла че ње ауто ма та из упо тре-
бе при ја ви Упра ви.

При ре ђи вач не сме ста ви ти у упо тре бу ауто мат пре до би ја ња 
одо бре ња за тај ауто мат.

Упра ва је ду жна да у ро ку од 15 да на од да на при је ма зах те ва 
од лу чи о под не том зах те ву.

Налепницазаозначавањеирегистрацијуаутомата
заигренасрећу

Члан 78.
Ауто мат мо же би ти у упо тре би ако је на ње му на вид ном ме-

сту ис так ну та на леп ни ца за озна ча ва ње и ре ги стра ци ју, ко ју из да је 
Упра ва, а ко ја са др жи по дат ке о: ти пу ауто ма та, про из во ђа чу ауто-
ма та, ти пу кон трол ног уре ђа ја ауто ма та, про из во ђа чу кон трол ног 
уре ђа ја ауто ма та, при ре ђи ва чу, ло ка ци ји, ро ку ва жно сти одо бре-
ња, од но сно до зво ле и јед но знач ном се риј ском бро ју.

На леп ни ца из ста ва 1. овог чла на, ко ју по ста вља при ре ђи вач, 
ва жи до ис те ка ва же ња одо бре ња, од но сно до зво ле.

Ми ни стар фи нан си ја про пи су је об лик и са др жи ну на леп ни це 
из ста ва 1. овог чла на.

Посебнаознаканаулазууаутоматклуб

Члан 79.
На ула зу у сва ки ауто мат клуб мо ра би ти вид но ис так ну та по-

себ на озна ка.
По себ ну озна ку из ста ва 1. овог чла на Упра ва да је при ре ђи-

ва чу ко ји је до био одо бре ње и ко ји под не се по твр ду да је из ми рио 
све до спе ле оба ве зе по осно ву јав них при хо да.

По себ ну озна ку из ста ва 1. овог чла на, ко ју по ста вља при ре-
ђи вач, ва жи до ис те ка тра ја ња одо бре ња.

Ми ни стар фи нан си ја про пи су је об лик и са др жи ну по себ не 
озна ке из ста ва 1. овог чла на.

Накнадазаодобрење

Члан 80.
При ре ђи вач пла ћа на кна ду за до би је но одо бре ње за при ре ђи-

ва ње по себ них ига ра на сре ћу на ауто ма ти ма у ви си ни од 25 евра 
ме сеч но у ди нар ској про тив вред но сти по ауто ма ту.

На кна да из ста ва 1. овог чла на упла ћу је се на од го ва ра ју ћи 
ра чун за упла ту јав них при хо да, у ро ку од осам да на од да на при је-
ма ре ше ња о одо бре њу, сра змер но бро ју да на до кра ја ме се ца, а за 
на ред не ме се це до пе тог у ме се цу за прет ход ни ме сец у пе ри о ду 
ва же ња одо бре ња.

На кна да из ста ва 1. овог чла на упла ћу је се и за сва ки но ви 
ауто мат ко ји се уво ди у упо тре бу у то ку ва же ња одо бре ња, на на-
чин про пи сан у ста ву 2. овог чла на.

На кна да из ста ва 3. овог чла на упла ћу је се на од го ва ра ју ћи 
ра чун за упла ту јав них при хо да, у ро ку од осам да на од да на при је-
ма до пун ског ре ше ња о одо бре њу.

На кна да из ст. 1. и 3. овог чла на упла ћу је се по зва нич ном 
сред њем кур су ди на ра за де ви зе На род не бан ке Ср би је на дан 
упла те.

Накнадазаприређивање

Члан 81.
При ре ђи вач пла ћа на кна ду за при ре ђи ва ње ига ра на сре ћу на 

ауто ма ти ма, у ви си ни од 5% на осно ви цу ко ју чи ни раз ли ка из ме-
ђу укуп но оства ре них упла та и укуп но оства ре них ис пла та, с тим 
што из нос на кна де не мо же би ти ма њи од 35 евра ме сеч но у ди-
нар ској про тив вред но сти, по ауто ма ту.

На кна да из ста ва 1. упла ћу је се на од го ва ра ју ћи ра чун за 
упла ту јав них при хо да, нај ка сни је до пе тог у ме се цу за прет ход ни 
ме сец.

Ако при ре ђи вач оства ри го ди шњи про мет по ауто ма ту ве ћи 
од ди нар ске про тив вред но сти 18.000 евра, ду жан је да на из нос 
оства ре ног про ме та пре ко 18.000 евра го ди шње у ди нар ској про-
тив вред но сти пла ти на кна ду за при ре ђи ва ње у ви си ни од 10%.

Про мет по ауто ма ту у сми слу ста ва 3. овог чла на, чи ни раз-
ли ка из ме ђу укуп но оства ре них упла та и укуп но оства ре них ис-
пла та по ауто ма ту.

На кна да из ста ва 3. овог чла на за прет ход ну го ди ну упла ћу је 
се на од го ва ра ју ћи ра чун јав них при хо да нај ка сни је до 15. ја ну а ра 
те ку ће го ди не за прет ход ну го ди ну. 

На кна да из ст. 1. и 3. овог чла на упла ћу је се по зва нич ном 
сред њем кур су ди на ра за де ви зе На род не бан ке Ср би је на дан 
упла те.

При ре ђи вач је ду жан да во ди еви ден ци ју о оства ре ном про-
ме ту по ауто ма ту на осно ву ко јег утвр ђу је на кна ду из ста ва 3. овог 
чла на.

На чин во ђе ња еви ден ци је из ста ва 7. овог чла на про пи су је 
ми ни стар фи нан си ја.

5. По себ не игре на сре ћу – кла ђе ње

Приређивачи

Члан 82.
По себ не игре на сре ћу  – кла ђе ње мо гу при ре ђи ва ти прав на 

ли ца са се ди штем на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, на осно ву одо-
бре ња.
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Одо бре ње из ста ва 1. овог чла на да је се ре ше њем Упра ве.
Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, кла ђе ње на ре зул та те ко њич-

ких тр ка мо же при ре ђи ва ти са мо прав но ли це ко је, по ред ис пу ње-
ња усло ва из ста ва 1. овог чла на, у свом са ста ву има хи по дром, за 
так ми че ња ко ја се одр жа ва ју на том хи по дро му, од но сно прав но 
ли це чи ји вла сник уде ла у том прав ном ли цу има хи по дром.

Кла ђе ње на ре зул та те ко њич ких тр ка мо же при ре ђи ва ти и ли-
це из ста ва 1. овог чла на, ко је о то ме за кљу чи уго вор са ли цем из 
ста ва 3. овог чла на.

Основ ни ка пи тал

Члан 83.
Одо бре ње за при ре ђи ва ње по себ них ига ра на сре ћу  – кла ђе-

ње мо же до би ти прав но ли це ко је, по ред ис пу ње ња оста лих усло-
ва, има основ ни ка пи тал ко ји не мо же би ти ма њи од ди нар ске про-
тив вред но сти од 150.000 евра об ра чу на те по зва нич ном сред њем 
кур су ди на ра за де ви зе На род не бан ке Ср би је, на дан до би ја ња 
одо бре ња.

Основ ни ка пи тал прав ног ли ца у ви си ни из ста ва 1. овог чла-
на мо ра би ти упи сан у од го ва ра ју ћи ре ги стар.

Прав но ли це ко је је до би ло одо бре ње ду жно је да у пе ри о ду 
ва же ња одо бре ња одр жа ва из нос основ ног ка пи та ла у ви си ни из 
ста ва 1. овог чла на.

Осигурањеисплатедобитакаинаплатејавнихприхода

Члан 84.
Ра ди оси гу ра ња ис пла те до би та ка игра чи ма и из ми ре ња оба-

ве за по осно ву јав них при хо да, при ре ђи вач по себ них ига ра на 
сре ћу  – кла ђе ње мо ра у пе ри о ду за ко ји је одо бре ње да то има ти у 
бан ци са се ди штем на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је на мен ски де-
по зит у из но су од 3.000 евра ди нар ске про тив вред но сти по уплат-
но-ис плат ном ме сту или по се до ва ти бан кар ску га ран ци ју на та ко 
утвр ђен из нос.

Из у зет но, при ре ђи вач из ста ва 1. овог чла на, ко ји по се ду је 
нај ма ње 300 уплат но-ис плат них ме ста, мо же у пе ри о ду за ко ји је 
одо бре ње да то има ти у бан ци са се ди штем на те ри то ри ји Ре пу-
бли ке Ср би је на мен ски де по зит у из но су од 900.000 евра ди нар-
ске про тив вред но сти или по се до ва ти бан кар ску га ран ци ју на тај 
из нос.

При ре ђи вач по себ не игре на сре ћу  – кла ђе ње је ду жан да у 
ко рист Ре пу бли ке Ср би је пре да овла шће ње за рас по ла га ње сред-
стви ма на мен ског де по зи та из ст. 1. и 2. овог чла на.

При ре ђи вач по себ них ига ра на сре ћу  – кла ђе ње мо ра сва ко га 
да на у ко ме се при ре ђу ју игре да обез бе ди ри зи ко де по зит у бла-
гај ни у из но су од нај ма ње 150 евра у ди нар ској про тив вред но сти 
по уплат но-ис плат ном ме сту, на осно ву одо бре ња Упра ве.

Техничкеифункционалнекарактеристикештампачатикета

Члан 85.
Сва ко уплат но-ис плат но ме сто мо ра има ти штам пач ти ке та 

ко ји омо гу ћу је ауто мат ску раз ме ну по да та ка са сер ве ром Упра ве.
При ре ђи вач је од го во ран за ус по ста вља ње ко му ни ка ци је из-

ме ђу штам па ча ти ке та из ста ва 1. овог чла на и сер ве ра Упра ве, као 
и за тач ност, ажур ност, за шти ту и пра вил но сла ње по да та ка из ста-
ва 1. овог чла на.

Пре ста вља ња у про мет штам па ча ти ке та, про из во ђач штам-
па ча ти ке та је ду жан да Упра ви до ста ви уве ре ње о ис пу ње но сти 
тех нич ких и функ ци о нал них ка рак те ри сти ка штам па ча ти ке та тог 
ти па.

За сва ку про ме ну тех нич ких и функ ци о нал них ка рак те ри-
сти ка штам па ча ти ке та, про из во ђач штам па ча ти ке та је ду жан 
да Упра ви до ста ви до пу ну уве ре ња о ис пу ње но сти тех нич ких и 
функ ци о нал них ка рак те ри сти ка штам па ча ти ке та тог ти па.

Пре ста вља ња у упо тре бу штам па ча ти ке та, при ре ђи вач је 
ду жан да Упра ви до ста ви број уве ре ња, од но сно до пу не уве ре ња о 
ис пу ње но сти тех нич ких и функ ци о нал них ка рак те ри сти ка штам-
па ча ти ке та тог ти па.

Уве ре ња из ст. 3  – 5. овог чла на да је ла бо ра то ри ја овла шће на 
од стра не ми ни стра фи нан си ја.

Кон тро лу ис пу ње но сти тех нич ких и функ ци о нал них ка рак-
те ри сти ка штам па ча ти ке та оба вља ла бо ра то ри ја из ста ва 6. овог 
чла на.

Ми ни стар фи нан си ја бли же про пи су је тех нич ке и функ ци о-
нал не ка рак те ри сти ке штам па ча ти ке та, усло ве њи хо вог за до во-
ља ва ња и на чи не њи хо вог ис пи ти ва ња.

Условилокације

Члан 86.
Уда ље ност кла ди о ни це од згра де обра зов них уста но ва 

(основ них и сред њих шко ла) не мо же би ти ма ња од 200 ме та ра.
Уда ље ност из ста ва 1. овог чла на пред ста вља нај кра ћи без-

бед ни пе шач ки пут од нај бли же иви це згра де обра зов них уста но ва 
(основ них и сред њих шко ла) до ула за у обје кат, у ко јем се при ре-
ђу ју игре на сре ћу  – кла ђе ње.

Поступакдавањаодобрења

Члан 87.
Уз зах тев за до би ја ње одо бре ња, ко ји, из ме ђу оста лог, са др-

жи по дат ке о на зи ву и се ди шту прав ног ли ца ко је под но си зах тев, 
пре да је се сле де ћа до ку мен та ци ја:

1) ре ше ње о упи су у од го ва ра ју ћи ре ги стар са при ло гом о ви-
си ни основ ног ка пи та ла из чла на 83. овог за ко на;

2) осни вач ки акт под но си о ца зах те ва;
3) би ланс ста ња и би ланс успе ха за прет ход ну го ди ну;
4) до каз о пра ву сво ји не или пра ву ко ри шће ња на од го ва ра-

ју ћим про сто ри ја ма, у ко ји ма ће се при ре ђи ва ти по себ не игре на 
сре ћу  – кла ђе ња на осно ву одо бре ња, с тим што број уплат но-ис-
плат них ме ста не мо же би ти ма њи од 30, осим прав ног ли ца из 
чла на 82. став 3. овог за ко на;

5) до ка зе о ис пу ње но сти усло ва из чла на 85. овог за ко на;
6) до каз о ло ка ци ји објек та у ко јем се при ре ђу ју игре на сре-

ћу  – кла ђе ње у сми слу чла на 86. овог за ко на;
7) по твр да над ле жног др жав ног ор га на да осни вач или члан 

прав ног ли ца  – под но си о ца зах те ва, као и ли це ко је у сми слу за ко-
на ко ји ма се уре ђу је област опо ре зи ва ња до хот ка гра ђа на и до би ти 
пред у зе ћа има ста тус по ве за ног ли ца са под но си о цем зах те ва за 
до би ја ње одо бре ња, од но сно ње го вим осни ва чем или чла ном, ни је 
осу ђи ван за кри вич на де ла пред ви ђе на ак том Вла де, а у пе ри о ду 
од пет го ди на ко ји прет хо ди под но ше њу зах те ва;

8) пра ви ла ига ра на сре ћу ко је ће се при ре ђи ва ти.
Ако у то ку ва же ња одо бре ња до ђе до из ме не би ло ко јег по да-

тка из ста ва 1. овог чла на, при ре ђи вач је ду жан да оба ве сти Упра ву.
Ми ни стар фи нан си ја бли же уре ђу је на чин утвр ђи ва ња ис пу-

ње но сти усло ва из ста ва 1. овог чла на.

Рокважењаодобрења

Члан 88.
Одо бре ње за при ре ђи ва ње кла ђе ња да је се на де сет го ди на 

и мо же се про ду жи ти, на на чин и под усло ви ма из чла на 87. овог 
за ко на.

Одо бре ње из ста ва 1. овог чла на не ва жи за при ре ђи ва ње кла-
ђе ња пре ко сред ста ва елек трон ске ко му ни ка ци је. 

Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, прав ним ли ци ма из чла на 82. 
став 3. овог за ко на одо бре ње за при ре ђи ва ње кла ђе ња да је се за 
пе ри од тра ја ња се зо не ко њич ких тр ка.

Пе ри од тра ја ња се зо не ко њич ких тр ка утвр ђен је про по зи ци-
ја ма так ми че ња, ко је су ове ре не од стра не Ко њич ког са ве за Ср би је.

При ре ђи вач мо же под не ти зах тев за про ду же ње одо бре ња 
нај ка сни је 60 да на пре ис те ка ро ка из ста ва 1. овог чла на.

При ре ђи вач мо же от ка за ти при ре ђи ва ње кла ђе ња, под усло-
вом да је из ми рио све до спе ле оба ве зе по осно ву јав них при хо да и 
пре ма игра чи ма.

Упра ва до но си ре ше ње о пре стан ку при ре ђи ва ња игре на 
сре ћу кла ђе ња, ако су ис пу ње ни усло ви из ста ва 6. овог чла на.

Престанакважењаодобрења

Члан 89.
Ако при ре ђи вач ко ме је одо бре но да при ре ђу је по себ не игре 

на сре ћу  – кла ђе ње пре ста не да ис пу ња ва за ко ном про пи са не 
усло ве, или не пла ћа про пи са не на кна де, или не ис пу ња ва дру ге 
оба ве зе про пи са не овим за ко ном, Упра ва мо же до не ти ре ше ње о 
од у зи ма њу одо бре ња.
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Недопуштеностжалбе

Члан 90.
Про тив ре ше ња Упра ве не мо же се из ја ви ти жал ба, али се 

мо же по кре ну ти управ ни спор, у ро ку од 30 да на од да на до ста-
вља ња ре ше ња.

Забраназазапосленеидругалица

Члан 91.
За по сле ни ма код при ре ђи ва ча за бра ње но је уче шће у игра ма 

на сре ћу ко је при ре ђу је тај при ре ђи вач.
При ре ђи вач мо же за бра ни ти ула зак у кла ди о ни цу по је ди ним 

ли ци ма или гру па ма ли ца, а да не на ве де раз ло ге за то.

Пријављивањеуплатно-исплатнихместа

Члан 92.
При ре ђи вач је ду жан да сва ко отва ра ње уплат но-ис плат ног 

ме ста при ја ви Упра ви.
При ре ђи вач је ду жан да сва ко за тва ра ње уплат но-ис плат ног 

ме ста при ја ви Упра ви.
При ре ђи вач не сме при ре ђи ва ти игре на сре ћу на уплат но-

ис плат ном ме сту пре до би ја ња одо бре ња за то уплат но-ис плат но 
ме сто.

Упра ва је ду жна да у ро ку од 15 да на од да на при је ма зах те ва 
од лу чи по под не том зах те ву.

Налепницазаозначавањеирегистрацију
уплатно-исплатногместа

Члан 93.
Уплат но-ис плат но ме сто мо же би ти у упо тре би ако је на ње-

му на вид ном ме сту ис так ну та на леп ни ца за озна ча ва ње и ре ги-
стра ци ју, ко ју из да је Упра ва, а ко ја са др жи по дат ке о: ти пу штам-
па ча ти ке та, про из во ђа чу штам па ча ти ке та, при ре ђи ва чу, ло ка ци ји, 
ро ку ва жно сти одо бре ња и јед но знач ном се риј ском бро ју.

На леп ни ца из ста ва 1. овог чла на, ко ју по ста вља при ре ђи вач, 
ва жи до ис те ка ва же ња одо бре ња.

Ми ни стар фи нан си ја про пи су је об лик и са др жи ну на леп ни це 
из ста ва 1. овог чла на.

Посебнаознаканаулазуукладионицу

Члан 94.
На ула зу у сва ку кла ди о ни цу мо ра би ти вид но ис так ну та по-

себ на озна ка.
По себ на озна ка из ста ва 1. овог чла на Упра ва да је при ре ђи-

ва чу ко ји је до био одо бре ње и ко ји под не се по твр ду да је из ми рио 
све до спе ле оба ве зе по осно ву јав них при хо да.

По себ ну озна ку из ста ва 1. овог чла на, ко ју по ста вља при ре-
ђи вач, ва жи до ис те ка ва жно сти одо бре ња.

Ми ни стар фи нан си ја про пи су је об лик и са др жи ну по себ не 
озна ке из ста ва 1. овог чла на.

Накнадазаодобрење

Члан 95.
При ре ђи вач пла ћа на кна ду за до би ја ње одо бре ња за при ре-

ђи ва ње по себ них ига ра на сре ћу  – кла ђе ње у ви си ни од 100 евра 
ме сеч но у ди нар ској про тив вред но сти, по кла ди о ни ци.

На кна да из ста ва 1. овог чла на упла ћу је се на од го ва ра ју ћи 
ра чун јав них при хо да, у ро ку од осам да на од да на при је ма ре ше-
ња о одо бре њу, сра змер но бро ју да на до кра ја ме се ца, а за на ред не 
ме се це до пе тог у ме се цу за прет ход ни ме сец у пе ри о ду ва же ња 
одо бре ња.

На кна да из ст. 1. и 2. овог чла на упла ћу је се и за сва ку но ву 
кла ди о ни цу, ко ја се отва ра у пе ри о ду ва же ња одо бре ња.

На кна да из ст. 1. и 2. овог чла на упла ћу је се по зва нич ном 
сред њем кур су На род не бан ке Ср би је на дан упла те.

Накнадазаприређивање

Члан 96.
При ре ђи вач пла ћа на кна ду за при ре ђи ва ње ига ра на сре ћу  – 

кла ђе ње у ви си ни од 15% на осно ви цу ко ју чи ни раз ли ка из ме ђу 

укуп но оства ре них упла та и укуп но оства ре них ис пла та, с тим 
што из нос на кна де не мо же би ти ма њи од ди нар ске про тив вред но-
сти 500 евра ме сеч но, по кла ди о ни ци.

На кна да из ста ва 1. овог чла на упла ћу је се на од го ва ра ју ћи 
ра чун јав них при хо да, нај ка сни је до пе тог у ме се цу за прет ход ни 
ме сец. 

На кна да из ст. 1. и 2. овог чла на упла ћу је се и за сва ку но ву 
кла ди о ни цу, ко ја се отва ра у пе ри о ду ва же ња одо бре ња.

На кна да из ст. 1. и 2. овог чла на упла ћу је се по зва нич ном 
сред њем кур су На род не бан ке Ср би је на дан упла те.

При ре ђи вач је ду жан да во ди еви ден ци ју о оства ре ном про-
ме ту за сва ку кла ди о ни цу на осно ву ко је утвр ђу је на кна ду из ста ва 
1. овог чла на.

На чин во ђе ња еви ден ци је из ста ва 5. овог чла на про пи су је 
ми ни стар фи нан си ја.

6. Игре на сре ћу пре ко сред ста ва елек трон ске ко му ни ка ци је

Приређивачи

Члан 97.
Пра во на при ре ђи ва ње ига ра на сре ћу пре ко сред ста ва елек-

трон ске ко му ни ка ци је има ју Др жав на лу три ја Ср би је и при ре ђи ва-
чи ко ји ма је Упра ва одо бре њем пре не ла пра во на при ре ђи ва ње по-
себ них ига ра на сре ћу пре ко сред ста ва елек трон ске ко му ни ка ци је.

Одо бре ње из ста ва 1. овог чла на да је се ре ше њем Упра ве.
Др жав на лу три ја Ср би је мо же, уз прет ход ну са гла сност Вла-

де, да ан га жу је од ре ђе на прав на ли ца  – опе ра те ре ра ди ор га ни зо-
ва ња ига ра на сре ћу пре ко сред ста ва елек трон ске ко му ни ка ци је.

Ме ђу соб на пра ва и оба ве зе из ме ђу Др жав не лу три је Ср би је 
и опе ра те ра из ста ва 3. овог чла на ре гу ли шу се уго во ром, на ко ји 
са гла сност да је Вла да.

За ис пла ту до би та ка га ран ту је Др жав на лу три ја Ср би је, од-
но сно при ре ђи ва чи ко ји ма је Упра ва одо бре њем пре не ла пра во на 
при ре ђи ва ње ига ра на сре ћу пре ко сред ста ва елек трон ске ко му ни-
ка ци је.

Основникапитал

Члан 98.
Одо бре ње за при ре ђи ва ње ига ра на сре ћу пре ко сред ста ва 

елек трон ске ко му ни ка ци је мо же до би ти прав но ли це ко је, по ред 
ис пу ње ња оста лих усло ва, има основ ни ка пи тал ко ји не мо же би-
ти ма њи од ди нар ске про тив вред но сти од 250.000 евра об ра чу на те 
по зва нич ном сред њем кур су ди на ра за де ви зе На род не бан ке Ср-
би је, на дан до би ја ња одо бре ња. 

Основ ни ка пи тал прав ног ли ца у ви си ни из ста ва 1. овог чла-
на мо ра би ти упи сан у од го ва ра ју ћи ре ги стар.

Прав но ли це ко је је до би ло одо бре ње ду жно је да у пе ри о ду 
ва же ња одо бре ња одр жа ва из нос основ ног ка пи та ла у ви си ни из 
ста ва 1. овог чла на.

Осигурањеисплатедобитакаинаплатејавнихприхода

Члан 99.
Ра ди оси гу ра ња ис пла те до би та ка игра чи ма и из ми ре ња оба-

ве за по осно ву јав них при хо да, при ре ђи вач ига ра на сре ћу пре ко 
сред ста ва елек трон ске ко му ни ка ци је мо ра у пе ри о ду за ко ји је да-
то одо бре ње има ти у бан ци са се ди штем на те ри то ри ји Ре пу бли-
ке Ср би је на мен ски де по зит у из но су од 150.000 евра у ди нар ској 
про тив вред но сти или по се до ва ти бан кар ску га ран ци ју на тај из нос.

При ре ђи вач ига ра на сре ћу пре ко сред ста ва елек трон ске ко-
му ни ка ци је је ду жан да у ко рист Ре пу бли ке Ср би је пре да овла-
шће ње за рас по ла га ње сред стви ма на мен ског де по зи та из ста ва 1. 
овог чла на.

При ре ђи вач ига ра на сре ћу пре ко сред ста ва елек трон ске ко-
му ни ка ци је мо ра сва ко га да на у ко ме се при ре ђу ју игре да обез-
бе ди ри зи ко де по зит у бла гај ни у из но су од нај ма ње 10.000 евра у 
ди нар ској про тив вред но сти, на осно ву одо бре ња Упра ве.

Информатичкекарактеристикеопреме

Члан 100.
При ре ђи вач ига ра на сре ћу пре ко сред ста ва елек трон ске ко-

му ни ка ци је мо ра има ти ин фор ма тич ку опре му на те ри то ри ји 
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Ре пу бли ке Ср би је, од но сно „хар двер” и „софт вер” пре ко ко јих 
игра чи уче ству ју у игра ма на сре ћу и ко ја омо гу ћа ва ауто мат ску 
раз ме ну по да та ка са сер ве ром Упра ве.

При ре ђи вач је од го во ран за ус по ста вља ње ко му ни ка ци је из-
ме ђу опре ме из ста ва 1. овог чла на и сер ве ра Упра ве, као и за тач-
ност, ажур ност, за шти ту и пра вил ну раз ме ну по да та ка из ста ва 1. 
овог чла на.

Пре ста вља ња у про мет опре ме, про из во ђач је ду жан да 
Упра ви до ста ви уве ре ње о ис пу ње но сти ин фор ма тич ких ка рак те-
ри сти ка опре ме тог ти па.

За сва ку про ме ну ин фор ма тич ких ка рак те ри сти ка опре ме, 
про из во ђач опре ме је ду жан да Упра ви до ста ви до пу ну уве ре ња 
о ис пу ње но сти ин фор ма тич ких ка рак те ри сти ка опре ме тог ти па.

Пре ста вља ња у упо тре бу опре ме, при ре ђи вач је ду жан да 
Упра ви до ста ви број уве ре ња, од но сно до пу не уве ре ња о ис пу ње-
но сти ин фор ма тич ких ка рак те ри сти ка опре ме тог ти па.

Уве ре ња из ст. 3  – 5. овог чла на да је ла бо ра то ри ја овла шће на 
од стра не ми ни стра фи нан си ја.

Кон тро лу ис пу ње но сти ин фор ма тич ких ка рак те ри сти ка 
опре ме оба вља ла бо ра то ри ја из ста ва 6. овог чла на.

Ми ни стар фи нан си ја бли же про пи су је ин фор ма тич ке ка рак-
те ри сти ке опре ме, усло ве њи хо вог за до во ља ва ња и на чи не њи хо-
вог ис пи ти ва ња.

Поступакдавањаодобрења

Члан 101.
Зах тев за до би ја ње одо бре ња за при ре ђи ва ње ига ра на сре ћу 

пре ко сред ста ва елек трон ске ко му ни ка ци је са др жи:
1) по дат ке о на зи ву и се ди шту прав ног ли ца  – под но си о ца 

зах те ва;
2) на чин иден ти фи ка ци је и ре ги стра ци је игра ча;
3) по сту пак у слу ча ју пре ки ну те ко му ни ка ци је са игра чем;
4) опис си сте ма за чу ва ње ста ња си сте ма (bac kup);
5) опис си сте ма за по вра так у по след ње са чу ва но ста ње.
Уз зах тев из ста ва 1. овог чла на до ста вља ју се:
1)  ела бо рат о спре ча ва њу не же ље ног ути ца ја на игре на сре-

ћу пре ко сред ста ва елек трон ске ко му ни ка ци је;
2) до каз о пра ву сво ји не или пра ву ко ри шће ња на од го ва ра ју-

ћим про сто ри ја ма, у ко ји ма ће се на ла зи ти опре ма за по себ не игре 
на сре ћу пре ко сред ста ва елек трон ске ко му ни ка ци је;

3) до ка зе о ис пу ње но сти усло ва из чла на 100. овог за ко на;
4) пра ви ла игре, од но сно ига ра на сре ћу ко је ће се при ре ђи-

ва ти.
Ако у то ку ва же ња одо бре ња до ђе до из ме не би ло ко јег по да-

тка, од но сно до ка за из ст. 1. и 2. овог чла на, при ре ђи вач је ду жан 
да о то ме оба ве сти Упра ву.

Ми ни стар фи нан си ја бли же про пи су је на чин утвр ђи ва ња 
усло ва за до би ја ње одо бре ња из ста ва 1. овог чла на.

Рокважењаодобрења

Члан 102.
Одо бре ње за при ре ђи ва ње ига ра на сре ћу пре ко сред ста ва 

елек трон ске ко му ни ка ци је да је се на де сет го ди на и мо же се про-
ду жи ти, на на чин и под усло ви ма из чл. 97  – 101. овог за ко на.

При ре ђи вач мо же под не ти зах тев за про ду же ње одо бре ња 
нај ка сни је 60 да на пре ис те ка ро ка из ста ва 1. овог чла на.

При ре ђи вач мо же от ка за ти при ре ђи ва ње ига ра на сре ћу пре-
ко сред ста ва елек трон ске ко му ни ка ци је, под усло вом да је из ми-
рио све до спе ле оба ве зе по осно ву јав них при хо да и пре ма игра-
чи ма.

Упра ва до но си ре ше ње о пре стан ку при ре ђи ва ња ига ра на 
сре ћу пре ко сред ста ва елек трон ске ко му ни ка ци је, ако су ис пу ње ни 
усло ви из ста ва 3. овог чла на.

Престанакважењаодобрења

Члан 103.
Ако при ре ђи вач ко ме је одо бре но да при ре ђу је игре на сре ћу 

пре ко сред ста ва елек трон ске ко му ни ка ци је пре ста не да ис пу ња ва 
за ко ном про пи са не усло ве, или не пла ћа про пи са не на кна де, или 
не ис пу ња ва дру ге оба ве зе про пи са не овим за ко ном, Упра ва мо же 
до не ти ре ше ње о од у зи ма њу одо бре ња.

Недопуштеностжалбе

Члан 104.
Про тив ре ше ња Упра ве не мо же се из ја ви ти жал ба, али се мо же 

по кре ну ти управ ни спор, у ро ку од 30 да на од да на при је ма ре ше ња.

Забраназазапослене

Члан 105.
За по сле ни ма код при ре ђи ва ча ига ра на сре ћу пре ко сред ста ва 

елек трон ске ко му ни ка ци је, за бра ње но је уче шће у игра ма на сре-
ћу пре ко сред ста ва елек трон ске ко му ни ка ци је ко је при ре ђу је тај 
при ре ђи вач.

Накнадазаодобрење

Члан 106.
При ре ђи вач пла ћа на кна ду за до би је но одо бре ње за при ре-

ђи ва ње свих вр ста ига ра на сре ћу пре ко сред ста ва елек трон ске ко-
му ни ка ци је у укуп ном из но су од 2.500 евра ме сеч но у ди нар ској 
про тив вред но сти.

На кна да из ста ва 1. овог чла на упла ћу је се на од го ва ра ју ћи 
уплат ни ра чун јав них при хо да, у ро ку од осам да на од да на при је-
ма ре ше ња о одо бре њу, сра змер но бро ју да на до кра ја ме се ца, а за 
на ред не ме се це до пе тог у ме се цу за прет ход ни ме сец у пе ри о ду 
ва же ња одо бре ња.

На кна да из ста ва 1. овог чла на упла ћу је се по зва нич ном 
сред њем кур су ди на ра На род не бан ке Ср би је на дан упла те.

Накнадазаприређивање

Члан 107.
При ре ђи вач пла ћа на кна ду за при ре ђи ва ње ига ра на сре ћу 

 – кла ђе ње пре ко сред ста ва елек трон ске ко му ни ка ци је ме сеч но у 
ви си ни од 15% на осно ви цу, а за оста ле игре на сре ћу пре ко сред-
ста ва елек трон ске ко му ни ка ци је у ви си ни од 5% на осно ви цу, ко ју 
чи ни раз ли ка из ме ђу укуп но оства ре них упла та и укуп но оства ре-
них ис пла та, с тим што уку пан из нос на кна де не мо же би ти ма њи 
од ди нар ске про тив вред но сти 7.500 евра ме сеч но.

На кна да из ста ва 1. овог чла на упла ћу је се на од го ва ра ју-
ћи уплат ни ра чун јав них при хо да нај ка сни је до пе тог у ме се цу за 
прет ход ни ме сец.

На кна да из ста ва 1. овог чла на упла ћу је се по зва нич ном 
сред њем кур су ди на ра На род не бан ке Ср би је на дан упла те.

7. На град не игре у ро би и услу га ма

Приређивач

Члан 108.
При ре ђи вач у то ку го ди не мо же при ре ди ти нај ви ше две на-

град не игре, а по прет ход но до би је ној са гла сно сти Упра ве за сва ку 
на град ну игру по је ди нач но.

Са гла сност из ста ва 1. овог чла на да је се ре ше њем Упра ве.
На град на игра из ста ва 1. овог чла на не мо же тра ја ти ду же 

од 30 да на.
У зах те ву за до би ја ње са гла сно сти из ста ва 1. овог чла на при-

ре ђи вач је ду жан да на ве де вр сту и пра ви ла на град не игре, ви си ну 
на град ног фон да и ду жи ну тра ја ња на град не игре.

Ми ни стар фи нан си ја бли же од ре ђу је на чин утвр ђи ва ња ис-
пу ње но сти усло ва из ст. 1  – 3. овог чла на.

При ре ђи вач ко ји је до био са гла сност за при ре ђи ва ње на град-
не игре ду жан је да 15 да на пре от по чи ња ња на град не игре об ја ви 
пра ви ла игре у нај ма ње јед ном днев ном ли сту ко ји се ди стри бу и ра 
на це лој те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је.

Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, др жав ни ор ган, од но сно ор-
га ни за ци ја мо же у ци љу по бољ ша ња при ме не од ре ђе ног про пи са 
ор га ни зо ва ти на град ну игру ис кљу чи во за ту на ме ну.

За ор га ни зо ва ње на град не игре из ста ва 7. овог чла на Вла да 
утвр ђу је кри те ри ју ме и да је са гла сност.

Поступакдавањасагласности

Члан 109.
Уз зах тев за до би ја ње са гла сно сти, ко ји, из ме ђу оста лог, са-

др жи по дат ке о на зи ву и се ди шту под но си о ца зах те ва и фон ду 
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до би та ка са спе ци фи ка ци јом на гра да, до ста вља се сле де ћа до ку-
мен та ци ја:

1) од лу ка над ле жног ор га на при ре ђи ва ча о при ре ђи ва њу на-
град не игре;

2) ре ше ње о упи су у од го ва ра ју ћи ре ги стар;
3) пра ви ла на град не игре.
Ми ни стар фи нан си ја бли же про пи су је на чин утвр ђи ва ња ис-

пу ње но сти усло ва за до би ја ње са гла сно сти из ста ва 1. овог чла на.

Престанакважењасагласности

Члан 110.
Упра ва до но си акт о од у зи ма њу са гла сно сти за при ре ђи ва ње 

на град не игре у ро би и услу га ма, ако утвр ди да:
1) је са гла сност да та на осно ву не и сти ни тих по да та ка;
2) при ре ђи вач ни је упла тио до спе лу оба ве зу по осно ву на-

кна де за при ре ђи ва ње на град не игре;
3) при ре ђи вач не по сту па у скла ду са пра ви ли ма на град не 

игре.

Недопуштеностжалбе

Члан 111.
Про тив ре ше ња Упра ве не мо же се из ја ви ти жал ба, али се 

мо же по кре ну ти управ ни спор, у ро ку од 30 да на од да на до ста-
вља ња ре ше ња.

Забранапружањауслуге

Члан 112.
Прав но ли це, од но сно пред у зет ник ко ји вр ши ре кла ми ра ње, 

огла ша ва ње или на дру ги на чин при ре ђи ва ње игре или ко ји омо гу-
ћа ва при ре ђи ва чу ко ри шће ње сред ста ва елек трон ске ко му ни ка ци-
је за уче ство ва ње у игри, не мо же пру жа ти те услу ге прав ном ли цу 
ко је ни је до би ло са гла сност Упра ве за при ре ђи ва ње на град не игре.

На град не игре у ро би и услу га ма мо гу се при ре ђи ва ти пре ко 
сред ста ва елек трон ске ко му ни ка ци је, укљу чу ју ћи и СМС услу ге 
под усло вом да це на пру жа о ца услу ге ни је ви ша од ре дов не це не 
те услу ге.

Накнадазаприређивање

Члан 113.
При ре ђи вач пла ћа на кна ду за при ре ђи ва ње на град не игре у 

ви си ни од 25% од укуп не вред но сти на град ног фон да.
Ако Упра ва оце ни да вред ност на град ног фон да из ста ва 1. 

овог чла на не од го ва ра тр жи шној вред но сти, има пра во да утвр ди 
тр жи шну вред ност фон да до би та ка.

На кна да из ста ва 1. овог чла на упла ћу је се на од го ва ра ју ћи 
ра чун за упла ту јав них при хо да по при је му ре ше ња о да ва њу са-
гла сно сти за при ре ђи ва ње на град не игре, а пре от по чи ња ња на-
град не игре.

Извештајонаграднојигри

Члан 114.
По за вр шет ку на град не игре при ре ђи вач је ду жан да у ро ку 

од 15 да на оба ве сти Упра ву о ре зул та ти ма на град не игре.
На чин из ве шта ва ња из ста ва 1. овог чла на бли же уре ђу је ми-

ни стар фи нан си ја.

8. По себ не оба ве зе при ре ђи ва ча и уче сни ка у игри

Правилаигре

Члан 115.
За сва ку вр сту игре на сре ћу при ли ком до ста вља ња зах те ва 

за при ре ђи ва ње игре на сре ћу мо ра ју се при ло жи ти пра ви ла игре.
Ми ни стар фи нан си ја про пи су је бли же усло ве ко је пра ви ла 

игре мо ра ју да са др же и да је са гла сност на до ста вље на пра ви ла 
игре.

Пра ви ла игре мо ра ју би ти ис так ну та на вид ном ме сту у про-
сто ри ји у ко јој се игра при ре ђу је или об ја вље на на дру ги на чин 
уре ђен овим за ко ном.

Пра ви ла игре не мо гу се ме ња ти у то ку тра ја ња игре.

Евиденцијаодобитницимаичувањедокументације

Члан 116.
При ре ђи вач је ду жан да во ди ба зу по да та ка о ли ци ма ко ја су 

оства ри ла до би так, на на чин ко ји про пи ше ми ни стар фи нан си ја.
По да ци о ли ци ма из ста ва 1. овог чла на при ку пља ју се и об ра ђу-

ју у скла ду са за ко ном ко јим је уре ђе на за шти та по да та ка о лич но сти.
Елек трон ске по дат ке и оста лу до ку мен та ци ју, про пи са ну 

овим за ко ном, при ре ђи вач је ду жан да чу ва нај ма ње пет го ди на.

Спречавањапрањановцаифинансирањатероризма

Члан 117.
Прав на ли ца из чл. 19  – 22. овог за ко на ду жна су да у свом 

по сло ва њу по сту па ју у скла ду са про пи си ма ко ји ма се уре ђу је 
спре ча ва ње пра ња нов ца и фи нан си ра ње те ро ри зма.

Накнадазауслугеелектронскекомуникације

Члан 118.
На кна ду за услу ге елек трон ске ко му ни ка ци је у при ре ђи ва њу 

ига ра на сре ћу пре ко сред ста ва елек трон ских ко му ни ка ци ја пру-
жа о цу услу ге пла ћа при ре ђи вач игре на сре ћу.

У слу ча ју кад због при ро де игре на сре ћу (фон то, СМС и др.) 
на кна ду за услу ге елек трон ских ко му ни ка ци ја пла ћа уче сник у 
игри, не мо же му се од ре ди ти це на услу ге ви ша од ре дов не це не 
од го ва ра ју ће услу ге. 

9. На пла та

Камата

Члан 119.
На из нос ма ње или ви ше пла ће них на кна да об ра чу на ва се и 

пла ћа ка ма та по сто пи јед на кој го ди шњој ре фе рент ној сто пи На-
род не бан ке Ср би је уве ћа ној за де сет про цент них по е на, при ме-
ном ком фор не ме то де об ра чу на.

Принуднанаплата

Члан 120.
При нуд ну на пла ту спро во ди над ле жни по ре ски ор ган у по-

ступ ку про пи са ном за ко ном ко јим се уре ђу је по ре ски по сту пак и 
по ре ска ад ми ни стра ци ја.

III. НАД ЗОР

Органинадлежнизавршењенадзора

Члан 121.
Над зор над при ме ном овог за ко на вр ше:
1) Упра ва;
2) По ре ска упра ва;
3) Упра ва за спре ча ва ње пра ња нов ца.

НадлежностУправеувршењунадзора

Члан 122.
Упра ва вр ши над зор над при ме ном овог за ко на при ку пља-

њем, об ра дом и ана ли зом по да та ка, ин фор ма ци ја и до ку мен та ци је 
ко ји се Упра ви до ста вља ју од стра не при ре ђи ва ча ига ра на сре ћу, 
као и дру гих по да та ка из чла на 31. став 2, чла на 60. став 5, чла на 
61. став 1, чла на 67. став 6, чла на 68. став 5, чла на 85. став 5. и 
чла на 100. став 5. овог за ко на.

Упра ва вр ши над зор и на осно ву по да та ка до би је них од дру-
гих др жав них ор га на и има ла ца јав них овла шће ња.

Ми ни стар фи нан си ја бли же про пи су је рок, по сту пак и на чин 
до ста вља ња по да та ка из овог чла на.

НадлежностПорескеуправеувршењунадзора

Члан 123.
По ре ска упра ва вр ши над зор над при ме ном од ре да ба овог за-

ко на пу тем те рен ске кон тро ле код при ре ђи ва ча.
При ре ђи ва чи су ду жни да по ре ском ин спек то ру омо гу ће оба-

вља ње те рен ске кон тро ле над це ло куп ним ма те ри јал но-фи нан сиј-
ским по сло ва њем.
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При ре ђи ва чи су ду жни да по ре ском ин спек то ру омо гу ће пре-
глед про сто ри ја, по слов них књи га, из ве шта ја, еви ден ци ја, софт ве-
ра и дру гих до ку мен та или по да та ка на осно ву ко јих се мо же утвр-
ди ти по сло ва ње при ре ђи ва ча.

По ре ски ин спек тор мо же при су ство ва ти отва ра њу, об ра чу на-
ва њу и за тва ра њу сто ло ва и ауто ма та за игре на сре ћу у играч ни-
ца ма, од но сно у про сто ри ја ма са ауто ма ти ма, као и днев ном об ра-
чу ну бла гај не. 

Ако у оба вља њу по сло ва те рен ске кон тро ле по ре ски ин спек-
тор утвр ди да се игра на сре ћу при ре ђу је су прот но од ред ба ма овог 
за ко на, без од ла га ња до не ће ре ше ње ко јим ће на ло жи ти от кла ња-
ње утвр ђе них не пра вил но сти, од но сно не за ко ни то сти. 

Ако при ре ђи вач у оста вље ном ро ку не по сту пи у скла ду са 
ре ше њем из ста ва 5. овог чла на, из вр ши ће се пе ча ће ње играч ни-
це, кла ди о ни це, као и при вре ме но од у зи ма ње сто ло ва и ауто ма та 
и дру ге опре ме за при ре ђи ва ње ига ра на сре ћу, а нај ду же 30 да на, 
на кон че га ће се из вр ши ти њи хо во трај но од у зи ма ње и уни ште ње. 

Ре ше ње из ста ва 5. овог чла на је ко нач но.
Тро шко ве из вр ше ња ре ше ња из ста ва 5. овог чла на у це ло сти 

сно си при ре ђи вач.

НадлежностУправезаспречавањепрањановца

Члан 124.
Упра ва за спре ча ва ње пра ња нов ца вр ши над зор над при ме-

ном од ре да ба овог за ко на у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је 
спре ча ва ње пра ња нов ца и фи нан си ра ње те ро ри зма.

ОвлашћењаУправеунадзору

Члан 125.
У по ступ ку над зо ра Упра ва, у скла ду са за ко ном, оба вља кан-

це ла риј ску кон тро лу.

Појамканцеларијскеконтроле

Члан 126.
Кан це ла риј ска кон тро ла пред ста вља рад ње ко ји ма Упра ва про-

ве ра ва пот пу ност и ускла ђе ност са за ко ном по да та ка ко је до ста вља 
при ре ђи вач ига ра на сре ћу, упо ре ђи ва њем са по да ци ма из слу жбе-
них еви ден ци ја ко је во ди, од но сно ко ји ма рас по ла же Упра ва.

Кан це ла риј ску кон тро лу вр ши, у про сто ри ја ма Упра ве, ин-
спек тор Упра ве.

Пословикојисеобављајууканцеларијскојконтроли

Члан 127.
У по ступ ку кан це ла риј ске кон тро ле про ве ра ва се и об ра ђу је 

ма те ма тич ка тач ност, фор мал на ис прав ност и пот пу ност днев них, 
ме сеч них и го ди шњих из ве шта ја о про ме ту, ко је при ре ђи вач до-
ста вља у пи са ној или елек трон ској фор ми, као и дру гих из ве шта ја 
ко је при ре ђи вач, у скла ду са за ко ном, до ста вља Упра ви.

Ако се у по ступ ку об ра де днев них, ме сеч них и го ди шњих из-
ве шта ја о про ме ту утвр ди да по сто ји ма те ма тич ка гре шка, Упра ва 
ће до не ти ре ше ње ко јим се при ре ђи ва чу на ла же да гре шку от кло ни.

Ако се у по ступ ку об ра де днев них, ме сеч них, го ди шњих и 
дру гих из ве шта ја о про ме ту утвр ди да су фор мал но не ис прав ни, 
по гре шно по пу ње ни или не пот пу ни, ин спек тор Упра ве ће до не ти 
за кљу чак ко јим ће на ло жи ти при ре ђи ва чу да, у ро ку од три да на, 
от кло ни гре шке, од но сно до пу ни из ве штај.

Ако при ре ђи вач не по сту пи по за кључ ку из ста ва 3. овог чла-
на, сма тра ће се да из ве шта ји ни су под не ти Упра ви.

Учешћеприређивачаупоступкуканцеларијскеконтроле

Члан 128.
При ре ђи вач је ду жан да, на по зив Упра ве, не по сред но или пре ко 

пу но моћ ни ка, уче ству је у по ступ ку кан це ла риј ске кон тро ле и да пру-
жи тра же на об ја шње ња и до ку мен та ци ју у ро ку ко ји од ре ди Упра ва.

Променанакнадезадобијањеодобрењаиприређивање
игаранасрећу

Члан 129.
Ин спек тор Упра ве је дужaн да са чи ни за пи сник о утвр ђе ном 

чи ње нич ном ста њу у по ступ ку кан це ла риј ске кон тро ле.

При ре ђи вач има пра во да у ро ку од три да на од да на до ста-
вља ња за пи сни ка о кан це ла риј ској кон тро ли под не се при мед бе на 
тај за пи сник.

Ин спек тор Упра ве је ду жан да при мед бе из ста ва 2. овог чла-
на раз мо три у ро ку од три да на од да на до ста вља ња и са чи ни до-
пу ну за пи сни ка.

Ако се у по ступ ку кан це ла риј ске кон тро ле утвр де не пра вил-
но сти у по гле ду по да та ка од зна ча ја за утвр ђи ва ње ви си не на кна-
де, Упра ва до но си ре ше ње о от кла ња њу не пра вил но сти.

IV. КА ЗНЕ НЕ ОД РЕД БЕ

Прекршаји

Члан 130.
Нов ча ном ка зном у из но су од 100.000 ди на ра до 2.000.000 

ди на ра ка зни ће се за пре кр шај Др жав на лу три ја Ср би је и прав но 
ли це ко је:

1) до зво лу, одо бре ње, од но сно са гла сност пре не се на тре ће 
ли це (члан 8. став 3);

2) по сту пи су прот но за бра ни из чла на 10. овог за ко на;
3) ис пла ту игра чу из вр ши су прот но чла ну 15. став 1. тач ка 3) 

овог за ко на;
4) не га ран ту је за ис пла ту до би та ка (чл. 19, 21, 22. и 23);
5) не до ста ви Упра ви од лу ку о при ре ђи ва њу игре на сре ћу 

(члан 25. став 1);
6) про ме ни пра ви ла кла сич них ига ра на кон за по чи ња ња про-

да је сре ћа ка, ли сти ћа или кар ти ца од ре ђе ног ко ла или се ри је, од-
но сно при је ма уло га (члан 27. став 2);

7) не об ја ви пра ви ла игре у днев ној или не дељ ној штам пи 
пре по чет ка при ре ђи ва ња игре на сре ћу или не омо гу ћи ли ци ма 
за ин те ре со ва ним за уче шће у игри да се упо зна ју са пра ви ли ма на 
про дај ним (уплат ним) ме сти ма (члан 27. став 3);

8) не вр ши из вла че ње, од но сно не утвр ђу је до бит ке пред ко-
ми си јом од нај ма ње три чла на ко ју име ну је при ре ђи вач, или не из-
вла чи до бит ке јав но (члан 28);

9) не вр ши из вла че ње до би та ка у ди рект ном те ле ви зиј ском 
пре но су (члан 29);

10) не об ја ви про ме ну ме ста или да на из вла че ња до би та ка на 
исти на чин на ко ји се об ја вљу ју и пра ви ла игре на сре ћу, или не 
оба ве сти Упра ву ако се ме ња дан из вла че ња до би та ка из тех нич-
ких раз ло га (члан 30. ст. 2  – 3);

11) не вра ти уче сни ци ма но вац од про да тих сре ћа ка, ли сти ћа 
или кар ти ца, од но сно упла ће них уло га (члан 30. став 5);

12) не до ста ви Упра ви за пи сник о то ку из вла че ња, од но сно 
утвр ђи ва ња до би та ка у про пи са ном ро ку (чла н 31. став 2);

13) не об ја ви ре зул та те игре на сре ћу у штам пи, од но сно на 
сво јој ин тер нет стра ни ци у про пи са ном ро ку (чла н 32);

14) не ис пла ти нов ча ни до би так, од но сно не обез бе ди пре-
у зи ма ње дру гог до бит ка у кла сич ним игра ма на сре ћу у про пи-
са ном ро ку или не до ста ви Упра ви за пи сник у про пи са ном ро ку 
(члан 33. ст. 1. и 4);

15) об ја ви иден ти тет до бит ни ка су прот но пра ви ли ма игре 
(члан 33. став 5);

16) не обез бе ди по дат ке о осно ви ци за об ра чун на кна де из 
чла на 35. став 2. овог за ко на или не упла ти на кна ду на од го ва ра ју-
ћи уплат ни ра чун јав них при хо да нај ка сни је до пе тог у ме се цу за 
прет ход ни ме сец у сми слу чла на 35. став 3. овог за ко на;

17) не одр жа ва из нос основ ног ка пи та ла из чл. 38, 65, 83. и 
98. овог за ко на у пе ри о ду ва же ња до зво ле, од но сно одо бре ња;

18) от ку пи удео, од но сно ак ци је, од но сно по ве ћа соп стве ни 
удео или број ак ци ја у струк ту ри ка пи та ла при ре ђи ва ча ига ра на 
сре ћу у играч ни ца ма, без прет ход не са гла сно сти ми ни стра фи нан-
си ја (члан 39. став 1);

19) не обез бе ди ри зи ко де по зит у бла гај ни у из но су из чл. 40, 
66, 84. и 99. овог за ко на;

20) не до ста ви Упра ви уве ре ње о ис пу ње но сти тех нич ких и 
функ ци о нал них ка рак те ри сти ка сто ла тог ти па (члан 46. став 1);

21) не до ста ви Упра ви до пу ну уве ре ња за сва ку про ме ну тех-
нич ких и функ ци о нал них ка рак те ри сти ка сто ла тог ти па (члан 46. 
став 2);
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22) не до ста ви Упра ви број уве ре ња, од но сно до пу не уве ре-

ња о ис пу ње но сти тех нич ких и функ ци о нал них ка рак те ри сти ка 
сто ла тог ти па, пре ста вља ња сто ла у упо тре бу (члан 46. став 3);

23) не уре ди про стор у скла ду са чла ном 53. овог за ко на; 
24) не обез бе ди не пре ки дан аудио-ви део над зор са сни ма њем 

над свим сто ло ви ма и ауто ма ти ма за игру, као и над зор ула ска и 
из ла ска у играч ни цу и над зор над игра чи ма и по се ти о ци ма (члан 
54. став 1); 

25) не чу ва до ку мен та ци ју о не пре кид ном сни ма њу у про пи-
са ном ро ку (чла на 54. став 2);

26) не обез бе ди те ле сну за шти ту игра чи ма и по се ти о ци ма у 
скла ду са чла ном 54. ст. 4. и 5. овог за ко на;

27) не обез бе ди трај ну ба зу по да та ка о ли ци ма ко ји ма је до-
зво љен ула зак у играч ни цу (члан 55. став 5);

28) омо гу ћи за по сле ни ма код при ре ђи ва ча уче ство ва ње у 
игра ма ко је при ре ђу је тај при ре ђи вач (члан 56. став 1, члан 76. 
став 1, члан 91. став 1. и члан 105.);

29) омо гу ћи за по сле ни ма да од игра ча при ма ју на пој ни це, 
по кло не, по зај ми це или дру ге по год но сти за се бе или дру го га или 
нов ча но по ма жу игра че (члан 57. став 1);

30) вред ност про мо тив ног же то на уве ћа у од но су на че тво ро-
стру ку вред ност нај ни жег из но са же то на за игра ње на сто ло ви ма у 
играч ни ци ко ји је про пи сан пра ви ли ма игре (члан 59. став 4);

31) не пла ћа на кна ду за при ре ђи ва ње по себ них ига ра на сре-
ћу у играч ни ца ма у про пи са ном из но су, на про пи сан на чин и у 
про пи са ном ро ку (члан 59. ст. 4, 5. и 6);

32) не во ди еви ден ци ју о днев ним осно ви ца ма на кна де или 
не во ди еви ден ци ју о на пој ни ца ма за игре на сре ћу на осно ву ко је 
се об ра чу на ва и пла ћа на кна да, на на чин и под усло ви ма ко је про-
пи ше ми ни стар фи нан си ја (члан 60);

33) не до ста ви Упра ви, у про пи са ном ро ку, би ланс ста ња, би-
ланс успе ха, из ве штај о то ко ви ма го то ви не, из ве штај о про ме на ма 
ка пи та ла, на по ме не уз фи нан сиј ске из ве шта је и ста ти стич ки анекс 
(члан 61. став 1);

34) има ма ње од 5 ауто ма та у објек ту у ко ме на осно ву одо-
бре ња при ре ђу је по себ не игре на сре ћу на ауто ма ти ма (члан 64); 

35) ауто мат за игре на сре ћу не по де си да на уку пан број 
про гра ми ра них ком би на ци ја ис пла ћу је игра чи ма нај ма ње 80% од 
вред но сти упла та (члан 67. став 1);

36) не обез бе ди тач ност, ажур ност и за шти ту по да та ка (члан 
67. став 3);

37) не до ста ви Упра ви уве ре ње о ис пу ње но сти тех нич ких и 
функ ци о нал них ка рак те ри сти ка ауто ма та, пре ста вља ња у про мет 
тог ти па ауто ма та (члан 67. став 4);

38) не до ста ви Упра ви до пу ну уве ре ња за сва ку про ме ну тех-
нич ких или функ ци о нал них ка рак те ри сти ка ауто ма та (члан 67. 
став 5);

39) не до ста ви Упра ви број уве ре ња, од но сно до пу на уве ре-
ња о ис пу ње но сти тех нич ких и функ ци о нал них ка рак те ри сти ка 
ауто ма та тог ти па, пре ста вља ња у про мет тог ауто ма та (члан 67. 
став. 6);

40) ста ви у упо тре бу ауто ма те за игре на сре ћу ко ји не ма ју 
од го ва ра ју ће кон трол не уре ђа је ко ји омо гу ћа ва ју ауто мат ску раз-
ме ну по да та ка са сер ве ром Упра ве (члан 68. став 1);

41) не обез бе ди тач ност, ажур ност, за шти ту и пра вил ну раз-
ме ну по да та ка (члан 68. став 2);

42) не до ста ви Упра ви уве ре ње о ис пу ње но сти тех нич ких и 
функ ци о нал них ка рак те ри сти ка кон трол ног уре ђа ја, пре ста вља ња 
у про мет кон трол ног уре ђа ја ауто ма та (члан 68. став 3);

43) не до ста ви Упра ви до пу ну уве ре ња за сва ку про ме ну 
тех нич ких и функ ци о нал них ка рак те ри сти ка кон трол ног уре ђа ја 
ауто ма та тог ти па (члан 68. став 4);

44) не до ста ви Упра ви број уве ре ња, од но сно до пу на уве ре-
ња о ис пу ње но сти тех нич ких и функ ци о нал них ка рак те ри сти ка 
кон трол ног уре ђа ја ауто ма та тог ти па, пре ста вља ња у про мет кон-
трол ног уре ђа ја ауто ма та (члан 68. став 5);

45) ако при ре ђу је игре на сре ћу у ауто мат клу бу или уплат но-
ис плат ном ме сту на уда ље но сти ма њој од про пи са не (чл. 71. и 86);

46) не оба ве сти Упра ву уко ли ко у то ку ва же ња до зво ле до-
ђе до из ме не би ло ко јег по да тка од зна ча ја за до би ја ње одо бре ња 
(члан 72. став 2, члан 87. став 2. и члан 101. став 3);

47) не пла ћа на кна ду за до би је но одо бре ње за при ре ђи ва ње 
по себ них ига ра на сре ћу на ауто ма ти ма у про пи са ном из но су, на 
про пи сан на чин и у про пи са ном ро ку (члан 80);

48) не пла ћа на кна ду за при ре ђи ва ње по себ них ига ра на сре-
ћу на ауто ма ти ма у про пи са ном из но су, на про пи сан на чин и у 
про пи са ном ро ку (члан 81. ст. 1  – 6);

49) не во ди еви ден ци ју о оства ре ном про ме ту по ауто ма ту 
(члан 81. став 7);

50) не обез бе ди тач ност, ажур ност, за шти ту и пра вил ну раз-
ме ну по да та ка (члан 85. став 2);

51) не до ста ви Упра ви уве ре ње о ис пу ње но сти тех нич ких и 
функ ци о нал них ка рак те ри сти ка штам па ча ти ке та, пре ста вља ња у 
про мет тог ти па штам па ча ти ке та (члан 85. став 3);

52) не до ста ви Упра ви до пу ну уве ре ња за сва ку про ме ну тех-
нич ких и функ ци о нал них ка рак те ри сти ка штам па ча ти ке та (члан 
85. став 4);

53) не до ста ви Упра ви број уве ре ња, од но сно до пу на уве ре-
ња о ис пу ње но сти тех нич ких и функ ци о нал них ка рак те ри сти ка 
штам па ча ти ке та, пре ста вља ња у про мет тог ти па штам па ча ти ке-
та (члан 85. став 5);

54) не пла ћа на кна ду за до би је но одо бре ње за при ре ђи ва ње 
по себ них ига ра на сре ћу  – кла ђе ње у про пи са ном из но су, на про-
пи сан на чин и у про пи са ном ро ку (члан 95);

55) не пла ћа на кна ду за при ре ђи ва ње по себ них ига ра на сре-
ћу  – кла ђе ње у про пи са ном из но су, на про пи сан на чин и у про пи-
са ном ро ку (члан 96. ст. 1  – 4);

56) не во ди еви ден ци ју о оства ре ном про ме ту за сва ко уплат-
но-ис плат но ме сто (члан 96. став 5);

57) не обез бе ди тач ност, ажур ност, за шти ту и пра вил ну раз-
ме ну по да та ка (члан 100. став 2);

58) не до ста ви Упра ви уве ре ње о ис пу ње но сти ин фор ма тич-
ких ка рак те ри сти ка опре ме тог ти па, пре ста вља ња у про мет опре-
ме (члан 100. став 3);

59) не до ста ви Упра ви до пу ну уве ре ња за сва ку про ме ну ин-
фор ма тич ких ка рак те ри сти ка опре ме (члан 100. став 4);

60) не до ста ви Упра ви број уве ре ња, од но сно до пу не уве ре-
ња о ис пу ње но сти ин фор ма тич ких ка рак те ри сти ка опре ме тог ти-
па, пре ста вља ња у про мет опре ме (члан 100. став 5);

61) не пла ћа на кна ду за до би је но одо бре ње за при ре ђи ва ње 
ига ра на сре ћу пре ко сред ста ва елек трон ске ко му ни ка ци је у про пи-
са ном из но су, на про пи сан на чин и у про пи са ном ро ку (члан 106);

62) не пла ћа на кна ду за при ре ђи ва ње ига ра на сре ћу пре ко 
сред ста ва елек трон ске ко му ни ка ци је у про пи са ном из но су, на про-
пи сан на чин и у про пи са ном ро ку (члан 107);

63) не об ја ви пра ви ла игре у нај ма ње јед ном днев ном ли сту 
ко ји се ди стри бу и ра на це лој те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је 15 да на 
пре от по чи ња ња на град не игре (члан 108. став 6);

64) вр ши ре кла ми ра ње, огла ша ва ње или на дру ги на чин при-
ре ђи ва ње игре чи ни до ступ но јав но сти, или омо гу ћи при ре ђи ва чу 
ко ри шће ње сред ста ва елек трон ске ко му ни ка ци је за уче ство ва ње у 
игри, прав ном ли цу ко је ни је до би ло са гла сност Ми ни стар ства за 
при ре ђи ва ње на град не игре (члан 112);

65) не пла ћа на кна ду за при ре ђи ва ње на град не игре у про пи-
са ном из но су, на про пи сан на чин и у про пи са ном ро ку (члан 113); 

66) не оба ве сти Упра ву о ре зул та ти ма на град не игре у ро ку 
од 15 да на од да на окон ча ња на град не игре (члан 114. став 1);

67) пра ви ла игре не ис так не на вид ном ме сту у про сто ри ји у 
ко јој се игра при ре ђу је или их не об ја ви на дру ги на чин утвр ђен 
овим за ко ном (члан 115. став 3);

68) ме ња пра ви ла игре у то ку тра ја ња игре (члан 115. став 4);
69) не во ди ба зу по да та ка о ли ци ма ко ја су оства ри ла до би так, 

на на чин ко ји про пи ше ми ни стар фи нан си ја (члан 116. став 1);
70) не чу ва нај ма ње пет го ди на елек трон ске по дат ке и оста лу 

до ку мен та ци ју про пи са ну овим за ко ном (члан 116. став 3);
71) не пред у зи ма ме ре из за ко на ко јим се уре ђу је спре ча ва ње 

пра ња нов ца и фи нан си ра ње те ро ри зма и сво је еви ден ци је не во ди 
у скла ду са зах те ви ма ор га на над ле жног за спре ча ва ње пра ња нов-
ца и фи нан си ра ње те ро ри зма (члан 117);

72) не омо гу ћи овла шће ном ли цу оба вља ње по сло ва те рен ске 
кон тро ле над це ло куп ним ма те ри јал но-фи нан сиј ским по сло ва њем 
или не омо гу ћи пре глед про сто ри ја, по слов них књи га, из ве шта ја, 
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еви ден ци ја, софт ве ра и дру гих до ку ме на та или по да та ка на осно ву 
ко јих се мо же утвр ди ти по сло ва ње при ре ђи ва ча (чл. 123);

73) не до ста ви Упра ви днев не, ме сеч не и го ди шње из ве шта је 
у пи са ној или елек трон ској фор ми (члан 127. став 1);

74) не ода зо ве на по зив Упра ве, не по сред но или пре ко пу но-
моћ ни ка, за уче ство ва ње у по ступ ку кан це ла риј ске кон тро ле, од-
но сно не пру жи по треб на об ја шње ња и до ку мен та ци ју у ро ку ко ји 
од ре ди Упра ва (члан 128).

За рад ње из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се за пре кр шај и од-
го вор но ли це у Др жав ној лу три ји Ср би је и од го вор но ли це у прав-
ном ли цу нов ча ном ка зном од 5.000 до 150.000 ди на ра.

За рад ње из ста ва 1. овог чла на тач. 63), 64), 65) и 66) ка зни ће 
се за пре кр шај пред у зет ник нов ча ном ка зном од 10.000 до 500.000 
ди на ра.

За рад ње из ста ва 1. овог чла на од у зе ће се имо вин ска ко рист 
оства ре на пре кр ша јем.

Активирањенаменскогдепозитаибанкарскегаранције

Члан 131.
У слу ча ју да про тив при ре ђи ва ча, од но сно од го вор ног ли ца у 

прав ном ли цу  – при ре ђи ва чу бу де по кре нут по сту пак за пре кр ша-
је из чла на 130. став 1. тач. 1), 16), 17), 30), 47), 48), 54), 55), 61), 
62), 63) и 74) овог за ко на, упла ће ни де по зит, од но сно ак ти ви ра на 
бан кар ска га ран ци ја из чл. 40, 66, 84. и 99. овог за ко на, по ста ју 
при ход бу џе та, на осно ву на ло га ми ни стра фи нан си ја.

Ако при ре ђи вач, од но сно од го вор но ли це бу де осло бо ђен од-
го вор но сти за пре кр шај, сред ства ко ја су по ста ла при ход бу џе та, 
вра ћа ју се.

По сту пак ак ти ви ра ња сред ста ва, од но сно по сту пак вра ћа ња 
сред ста ва бли же уре ђу је ми ни стар фи нан си ја.

Члан 132.
Упра ва под но си зах тев за по кре та ње пре кр шај ног по ступ ка 

ме сно над ле жном пре кр шај ном су ду.

V. ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 133.
Да ном сту па ња на сна гу овог за ко на пре ста је да ва жи За кон 

о игра ма на сре ћу („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 84/04, 85/05  – др. 
за кон и 95/10).

Члан 134.
При ре ђи ва чи ига ра на сре ћу ко ји на дан сту па ња на сна гу 

овог за ко на по се ду ју ва же ће ре ше ње о да ва њу до зво ле, од но сно 
одо бре ња за при ре ђи ва ње ига ра на сре ћу из да то у скла ду са За ко-
ном о игра ма на сре ћу („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 84/04, 85/05 
 – др. за кон и 95/10), на ста вља ју са при ре ђи ва њем у скла ду са од-
ред ба ма тог за ко на, до ис те ка ро ка ва же ња до зво ле, од но сно одо-
бре ња, с тим што су ду жни да се ускла де са од ред ба ма чл. 71. и 86. 
овог за ко на, нај ка сни је до 31. де цем бра 2011. го ди не, а са од ред ба-
ма чла на 64. овог за ко на нај ка сни је до 31. де цем бра 2013. го ди не.

Прав на ли ца ко ја су овла шће на за утвр ђи ва ње тех нич ке ис-
прав но сти (тех нич ки пре глед) и по прав ку ауто ма та и сто ло ва за 
игре на сре ћу на осно ву За ко на о игра ма на сре ћу („Слу жбе ни гла-
сник РС”, бр. 84/04, 85/05  – др. за кон и 95/10), на ста вља ју са ра-
дом у скла ду са од ред ба ма тог за ко на, с тим што су ду жни да се 
нај ка сни је до 31. мар та 2012. го ди не ускла де са од ред ба ма овог 
за ко на.

Члан 135.
Под за кон ске про пи се пред ви ђе не овим за ко ном над ле жни 

ор ган до не ће у ро ку од шест ме се ци од да на сту па ња на сна гу овог 
за ко на.

Члан 136.
Про пи си до не ти на осно ву За ко на о игра ма на сре ћу („Слу-

жбе ни гла сник РС”, бр. 84/04, 85/05  – др. за кон и 95/10) при ме њи-
ва ће се до по чет ка при ме не про пи са до не тих на осно ву овог за ко-
на, ако ни су у су прот но сти са овим за ко ном.

Члан 137.
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”.

2712
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 спољ но тр го вин ском по сло ва њу

Про гла ша ва се Закон о из ме на ма и до пу на ма За ко на о  
спољ но тр го вин ском по сло ва њу, ко ји је до не ла На род на скуп шти-
на Ре пу бли ке Ср би је на Другој седници Другог редовног заседања 
у 2011. години, 22. новембра 2011. године.

ПР број 142
У Бе о гра ду, 24. новембра 2011. го ди не

Пред сед ник Ре пу бли ке,
Бо рис Та дић, с.р.

З А  КО Н

о из ме на ма и до пу на ма За ко на  
о спољ но тр го вин ском по сло ва њу

Члан 1.
У За ко ну о спољ но тр го вин ском по сло ва њу („Слу жбе ни гла-

сник РС”, број 36/09), члан 3. ме ња се и гла си: 

„Члан 3.
До ма ће ли це, у сми слу овог за ко на је, прав но ли це, огра нак 

до ма ћег и стра ног прав ног ли ца и пред у зет ник ко ји има ју се ди-
ште, од но сно ко ји су ре ги стро ва ни у Ре пу бли ци Ср би ји, као и 
фи зич ко ли це ко је има пре би ва ли ште у Ре пу бли ци Ср би ји, осим 
фи зич ког ли ца ко је има пре би ва ли ште, од но сно бо ра ви ште ван Ре-
пу бли ке Ср би је ду же од го ди ну да на.

Стра но ли це, у сми слу овог за ко на, је сва ко ли це ко је ни је на-
ве де но у ста ву 1. овог чла на.”

Члан 2.
На зив из над чла на 4. и члан 4. бри шу се.

Члан 3.
На зив из над чла на 5. и члан 5. ме ња ју се и гла се:

„Сло бо да спољ но тр го вин ског про ме та ро бом

Члан 5.
Спољ но тр го вин ски про мет ро бом је сло бо дан и мо же се 

огра ни чи ти са мо у скла ду са од ред ба ма овог за ко на. 
До ма ћа и стра на прав на ли ца, њи хо ви огран ци, као и пред у-

зет ни ци, сти чу пра во и оба вља ју спољ но тр го вин ски про мет ро бом 
под јед на ким усло ви ма. 

Пред став ни штво стра ног прав ног ли ца оба вља по сло ве ве за-
не за спољ но тр го вин ско по сло ва ње у скла ду са за ко ном ко јим се 
уре ђу ју при вред на дру штва.

До ма ћа и стра на фи зич ка ли ца има ју иста пра ва у спољ но-
тр го вин ском про ме ту ро бом и тај про мет оба вља ју ис кљу чи во за 
соп стве не по тре бе.

Др жав ни ор га ни, вер ске, спорт ске, ху ма ни тар не и оста ле ор-
га ни за ци је спољ но тр го вин ски про мет ро бом оба вља ју ис кљу чи во 
за соп стве не по тре бе.”

Члан 4.
У чла ну 6. став 1. ре чи: „је при ме на нај по вољ ни јих усло ва” 

за ме њу ју се ре чи ма: „се при ме њу је”, а реч: „зе мљом” за ме њу је се 
ре чи ма: „др жа вом или ца рин ском те ри то ри јом”.

По сле ста ва 1. до да ју се ст. 2. и 3, ко ји гла се:
„Трет ман нај по вла шће ни је на ци је у од но су на ро бу, у сми слу 

овог за ко на, под ра зу ме ва да се све пред но сти, по год но сти, по вла-
сти це или из у зе ћа ко је Ре пу бли ка Ср би ја одо бри би ло ко јој ро би 
по ре клом из или ко ја је на ме ње на дру гој др жа ви или ца рин ској те-
ри то ри ји, од мах и без од ла га ња одо бра ва ју ис тој или слич ној ро би 
по ре клом из или ко ја је на ме ње на би ло ко јој др жа ви или цaрин-
ској те ри то ри ји.
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Добра
Ми ни стар ство про све те и на у ке као про мо тер про јек та и ЈУП Ис тра

жи ва ње и раз вој д.о.о. Не ма њи на бр. 2226, 11000 Бе о град, Ср би ја осно
ва но за упра вља њем про јек том об ја вљу ју ус по ста вља ње цен тра ли зо ва ног 
си сте ма за еви ден ти ра ње и на бав ку по тро шног ма те ри ја ла за оба вља ње на
уч но и стра жи вач ке де лат но сти у окви ру про јек та: Ис тра жи ва ње и раз вој у 
јав ном сек то ру у Ср би ји.

 Фи нан сиј ски уго вор (Ис тра жи ва ње и раз вој у јав ном сек то ру) из ме
ђу Ре пу бли ке Ср би је и Европ ске ин ве сти ци о не бан ке, за кљу чен је 4. мар та 
2010. го ди не и по твр ђен од стра не На род не скуп шти не до но ше њем За ко на 
о по твр ђи ва њу Фи нан сиј ског уго во ра (Ис тра жи ва ње и раз вој у јав ном сек
то ру) из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Европ ске ин ве сти ци о не бан ке („Слу жбе
ни гла сник РС–Ме ђу на род ни уго во ри”, број 5/10) до пу њен 7. сеп тем бра 
2011. го ди не (у да љем тек сту: Фи нан сиј ски уго вор). Фи нан сиј ским уго во
ром обез бе ђе на су сред ства за спро во ђе ње про јек та Ис тра жи ва ње и раз вој 
у јав ном сек то ру (у да љем тек сту: Про је кат).

Про јек том је пред ви ђе но спро во ђе ње ак тив но сти са ци љем ре ви та ли за
ци је и мо дер ни за ци је по сто је ћих ис тра жи вач ких цен та ра у Ср би ји, осни ва ња 
но вих цен та ра, из град ње не ко мер ци јал них ста но ва за мла де на уч ни ке, мо дер
ни за ци је ИТ ин фра струк ту ре на уч не за јед ни це, на бав ке но ве ка пи тал не опре
ме као и по тро шних до ба ра за оба вља ње на уч но и стра жи вач ке де лат но сти.

 ЈУП Ис тра жи ва ње и раз вој д.о.о, осно ва но од стра не Вла де Ре пу
бли ке Ср би је за упра вља ње Про јек том, на ме ра ва да упо тре би део сред
ста ва из кре ди та Европ ске ин ве сти ци о не бан ке ра ди кон ти ну и ра не ре а
ли за ци је на бав ке по тро шног ма те ри ја ла за по тре бе на уч но и стра жи вач ких 
ор га ни за ци ја у пе ри о ду од 2011. до 2015. го ди не.

Сход но на ве де ном, у скла ду са чла ном 7. став 1. тач ка 2.(б) За ко на 
о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС” број 116/08) од но сно по ли
ти ком Европ ске ин ве сти ци о не бан ке опи са ном у Во ди чу за на бав ке h ttp://
ww w.eib.org/project s /publica ti on s/guidetoprocure ment

ЈУП И СТ РА ЖИВАЊЕ И  РА ЗВОЈ ДОО  
110 00 Београд ,  Не мањин а  бр. 22 26  ( у д аљем тек ст у нару чила ц)

оглашав а

Ј�АВН�И�ПОЗ�ИВ�
�за�подн�ош�ењ�е��понуда�у��Ме�ђунар�од�но�м��отв�ор�ено�м�пост�уп�ку��

�за��јавну�набавку�потрошног��материјала�
за��потребе�н�ау�чн�ои�ст�раживачких�о�рг�аниза�ција�

број:�IOP/4�-2011�/C�/т�е�ндер�број�1

Назив, идентификација и број лотова дати су на WEB сајту 
Наручиоца: http://www.piu.rs

Реализација уговора, који ће би ти за кљу че ни са нај по вољ ни јим по
ну ђа чи ма, оче ку је се у пе ри о ду од ја ну а ра до мар та 2012. го ди не.

Кри те ри јум за из бор нај по вољ ни је по ну де је нај ни жа по ну ђе на це на.
Усло ви ко је сва ки по ну ђач тре ба да ис пу ни као и на чин на ко ји се до

ка зу је ис пу ње ност усло ва од ре ђе ни су кон курс ном до ку мен та ци јом.
Кон курс на до ку мен та ци ја се мо же бес плат но пре у зе ти на WEB адре

си На ру чи о ца.
По ну де се до ста вља ју пу тем по ште на адре су ЈУП Ис тра жи ва ње и 

раз вој д.о.о, Ули ца Ма кен зи је ва број 24, 11000 Бе о град или лич но сва ког 
рад ног да на од 10 до 16 ча со ва на исту адре су.

Све по ну де мо ра ју да са др же тен дер ску бан кар ску га ран ци ју у из но
су од пет про це на та од вред но сти по ну де.

По ну де мо ра ју би ти до ста вље не до 16. од но сно 23. ја ну а ра 2012. го
ди не у за ви сно сти од рас по ре да ло то ва.

Крај њи рок и вре ме за до ста вља ње по ну да по ло ту као и да тум и вре
ме јав ног отва ра ња истих да ти су на WEB адре си На ру чи о ца.

По ну де ко је стиг ну по сле ро ка на ве де ног у прет ход ном ста ву сма
тра ће се не бла го вре ме ним. Не бла го вре ме не по ну де се не ће отва ра ти и по 
окон ча њу по ступ ка отва ра ња ће би ти вра ће не по ну ђа чу, са на зна ком да је 
по ну да под не та не бла го вре ме но.

До дат не ин фор ма ци је о на бав ци као и сва по ја шње ња мо гу се до би
ти на email адре си: tender.consumables@piu.rs
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На основу члана 72. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС”, број 116/08)

ЈП ЕПС „ЕЛЕКТРОСРБИЈА” ДОО 
36000 Краљево, Димитрија Туцовића 5

об јављује

ЈАВНИ�ПОЗИВ�
за�прикупљање�понуда�у�отвореном�поступку�

број�Т-25/2011�за�јавну�набавку�добара�уље�за�трансформаторе

Право учешћа у отвореном поступку јавне набавке имају сва до
маћа и страна правна и физичка лица, која испуњавају обавезне услове за 
учешће из члана 44. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, 
број 116/08). Испуњеност наведених услова понуђач доказује на начин 
предвиђен чланом 45. наведеног Закона. Услови које сваки понуђач тре
ба да испуни као и начин на који се доказује испуњеност услова ближе 
су одређени конкурсном документацијом. Јавна набавка је добара  уље 
за трансформаторе.Заинтересовани понуђачи могу извршити увид у кон
курсну документацију у просторијама Сектора комерцијалних послова у 
Управи ЈП ЕПС „Електросрбија” д.о.о. Краљево, у Краљеву, Димитрија 
Туцовића 5, сваког радног дана у времену од 10,00 до 13,00 часова. 
Конкурсну документацију заинтересовани понуђачи могу да преузму 
сваког радног дана у Сектору комерцијалних послова у Управи ЈП ЕПС 
„Електросрбија” д.о.о. Краљево, у Краљеву, Димитрија Туцовића 5, након 
објављивања јавног позива у „Службеном гласнику РС”.Конкурсна доку
ментација може бити достављена и поштом. Приликом преузимања кон
курсне документације потребно је приложити доказ о бесповратној уплати 
износа 367,57 динара (у укупан износ урачунат је ПДВ), на име ЈП ЕПС 
„Електросрбија” д.о.о. Краљево, на текући рачун 16072050, са позивом 
на број 97051001 код банке „Intesa” Краљево, са назнаком: „за трошкове 
конкурсне документације; ЈН Т25/11”.

Понуде са комплетно захтеваном документацијом обавезно достави
ти затворене и на омоту написати: „Не отварај – понуда за јавну набавку 
добара – уље за трансформаторе, Т25/2011”.

На полеђини омота написати:
– назив и адресу понуђача,
– телефон и факс понуђача, и
– име лица за контакт именованог од стране понуђача.
Понуде слати на адресу наручиоца: у Управи ЈП ЕПС 

„Електросрбија” д.о.о. Краљево, 36000 Краљево, Димитрија Туцовића 5, 
Сектор комерцијалних послова.

Рок за подношење понуда је 31 дан од дана објављивања јавног 
позива у „Службеном гласнику РС”. Благовременим се сматрају понуде 
приспеле наручиоцу до 10,00 часова последњег дана истека рока за под
ношење понуда.

Уколико последњи дан за подношење понуда пада у нерадни дан, 
сматраће се благовременом понуда примљена код наручиоца првог наред
ног радног дана до 10,00 часова. Понуде приспеле после наведеног рока 
сматраће се неблаговременим.

Понуде са варијантама нису дозвољене.
Јавно отварање понуда обавиће се последњег дана истека рока за 

подношење понуда у 10,15 часова у просторијама ЈП ЕПС „Електросрбија” 
д.о.о. Краљево, у Краљеву,Димитрија Туцовића 5 – сала на трећем спрату.

Уколико рок пада у нерадни дан, отварање понуда обавиће се првог 
наредног радног дана у 10,15 часова.Отварању понуда могу присуствовати 
сва заинтересована лица.

Представници понуђача морају имати овлашћење које ће предати 
Комисији за јавну набавку приликом отварања понуда.

Најповољнија понуда ће бити изабрана применом критеријума нај
нижа понуђена цена у складу са чланом 52. став 8. Закона о јавним на
бавкама („Службени гласник РС”, број 116/08) који се заснива на најнижој 
цени као једином критеријуму.

Неопходни пословни капацитет:
За доказивање неопходног пословног капацитета за ову јавну на

бавку, понуђач доставља референц листе и потврде купаца за 2008, 2009. и 
2010. годину, које садрже вредност испоручених добара и услуга у износу 
од најмање: 462.023,00 динара, за сваку годину посебно.

Одлука о избору најповољније понуде биће донета у оквирном року 
од 60 дана од отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће доставити 
свим подносиоцима понуда у року од три дана од њеног доношења. Особа 
за контакт Владимир Томовић, контакт телефон 036/304294.Контакт теле
фон за преузимање конкурсне документације 036/304217.
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Ј а В Н Е  Н а ба В К Е



88 / 24. ХI 2011. 3
ЈКП „ВО ДО ВОДВА ЉЕ ВО” 

14000 Ва ље во, Ву ка Ка ра џи ћа број 26

об  ј а  вљу  ј е

ЈАВ�НИ�ПО�ЗИВ�
за�при�ку�пља�ње�по�ну�да�у�отво�ре�ном�по�ступ�ку�

На бав ка бр. 31/2011  сук це сив на на бав ка мо тор них го ри ва, ма зи ва и 
лож уља, об ли ко ва на по пар ти ја ма:

– пар ти ја 1: Мо тор на го ри ва,
– пар ти ја 2: Ма зи ва,
– пар ти ја 3: Лож уље.
Пра во уче шћа у по ступ ку јав не на бав ке има ју сва прав на и фи зич

ка ли ца ко ја ис пу ња ва ју усло ве из члана 44. За ко на о јав ним на бав ка ма 
о че му су ду жни да пру же до ка зе у скла ду са чла ном 45 За ко на о јав ним 
на бав ка ма . По ну да се до ста вља на срп ском је зи ку са це на ма из ра же ним у 
ди на ри ма. По ну ђач мо же под не ти по ну ду за јед ну, ви ше, или све пар ти је. 
У окви ру јед не пар ти је по ну ђач мо ра по ну ди ти све по зи ци је. По ну де ко је 
не ис пу ња ва ју овај услов сма тра ће се не ис прав ним. 

Кри те ри јум за из бор нај по вољ ни јег по ну ђа ча је еко ном ски нај по
вољ ни ја по ну да (це на и усло ви пла ћа ња). Де таљ ни кри те ри ју ми са пон де
ри ма су да ти у обра сцу кон курс не до ку мен та ци је. Не пот пу не, не бла го вре
ме не и не ис прав не по ну де не ће би ти раз ма тра не.

Увид у кон курс ну до ку мен та ци ју се мо же вр ши ти сва ког рад ног да на 
од 10 до 14 ча со ва на адре си ЈКП „Во до водВа ље во” Ву ка Ка ра џи ћа бр. 
26 , Ва ље во . Кон курс на до ку мен та ци ја се мо же пре у зе ти на ис тој адре
си сва ког рад ног да на уз под но ше ње овла шће ња за пре у зи ма ње кон курс не 
до ку мен та ци је и до ка за о упла ти у из но су од 1.000,00 ди на ра на те ку ћи 
ра чун: 245009004210121430, Агро бан ка , свр ха упла те : от куп кон курс не 
до ку мен та ци је, по зив на бр. ЈН 31/2011.

Рок за под но ше ње по ну да је 30 да на ра чу на ју ћи од сле де ћег да на на
кон да на об ја вљи ва ња јав ног по зи ва у „Службеном гла сни ку РС”. Рок за 
под но ше ње по ну да ис ти че у 13 ча со ва три де се тог да на ра чу на ју ћи од сле
де ћег да на на кон да на об ја вљи ва ња јав ног по зи ва. Уко ли ко рок ис ти че на 
дан ко ји је не ра дан као по след њи дан на ве де ног ро ка ће се сма тра ти пр ви 
на ред ни рад ни дан до 13 ча со ва. Јав но отва ра ње по ну да оба ви ће се пред 
ко ми си јом за јав не на бав ке од мах на кон ис те ка ро ка за под но ше ње по ну да 
у 13,30 ча со ва у про сто ри ја ма на ру чи о ца. Од лу ку о из бо ру нај по вољ ни јег 
по ну ђа ча Ко ми си ја ће до не ти у ро ку од пет рад них да на од јав ног отва ра ња 
по ну да. Кон такт осо ба: Ве сна Ми лу ти но вић 014 / 248849 ; Email : ve sna.
vo do vo dva@g mail.com. 39317

На осно ву чла на 69, чла на 70. став 1. тач ка 2. и чла на 72. За ко на о 
јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08)

ПРИ ВРЕД НО ДРУ ШТВО  
ЗА ПРО ИЗ ВОД ЊУ, ПРЕ РА ДУ И ТРАН СПОРТ УГЉА  

РУ ДАР СКИ БА СЕН „КО ЛУ БА РА” ДОО  
11550 Ла за ре вац, Све тог Са ве 1

об  ј а  вљу  ј е

ЈАВ�НИ�ПО�ЗИВ�
за�при�ку�пља�ње�по�ну�да�у�отво�ре�ном�по�ступ�ку�

ЈН�број�693/11-504

1. Пред мет јав не на бав ке су до бра – лак и про фи ли са на жи ца (три 
пар ти је од ко јих се сва ка мо же уго ва ра ти за себ но).

2. Пра во уче шћа у по ступ ку јав не на бав ке има ју сва за ин те ре со ва
на до ма ћа или стра на, прав на или фи зич ка ли ца ко ја ис пу ња ва ју оба ве
зне усло ве за уче шће, са гла сно чла ну 44. и о то ме под не су до ка зе, са гла
сно чла ну 45. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
116/08). До ка зи о ис пу ње но сти усло ва мо гу се до ста ви ти у нео ве ре ној фо
то ко пи ји уз по ну ду. 

Ако по ну ђач има се ди ште у дру гој др жа ви, до ку мен та ци ја за до ка
зи ва ње усло ва мо ра би ти пре ве де на на срп ски је зик и ове ре на од стра не 
над ле жног ор га на др жа ве у ко јој по ну ђач има се ди ште или ам ба са де те 
др жа ве у Ре пу бли ци Ср би ји.

3. Не по сре дан увид у кон курс ну до ку мен та ци ју мо же се из вр ши ти 
рад ним да ном од 8,00 до 14,00 ча со ва у про сто ри ја ма РБ „Ко лу ба ра” д.о.о. 
– Ко мер ци јал ни сек тор, Ди ше Ђур ђе ви ћа б.б., Вре о ци, и иста пре у зе ти на 
је дан од на чи на про пи са них чла ном 31. ЗЈН уз пре зен та ци ју до ка за о бес
по врат ној упла ти за до ма ће по ну ђа че из но са од 500,00 ди на ра на те ку ћи 
ра чун РБ „Ко лу ба ра” д.о.о. број 2404667210150094 „Fin do me stic” бан ка, 
са по зи вом на број ЈН 693/11504. За упла ту стра них по ну ђа ча из нос од 5 
€ уве ћа них за бан кар ске тро шко ве на де ви зни ра чун РБ „Ко лу ба ра” д.о.о. 
„Fin do me stic” а.д. Ко сов ска 10, 11000 Бе о град 5400978004667 IBAN: CS 
73 2400 0466 7010 1003 с по зи вом на број ЈН 693/11504.

4. За ин те ре со ва ни по ну ђа чи мо гу под не ти по ну де у ро ку од 30 да на 
од да на об ја вљи ва ња јав ног по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС” до 9,00 

ча со ва у за тво ре ној ко вер ти, пу тем по ште или лич но на адре су: РБ „Ко лу
ба ра” д.о.о. Ко мер ци јал ни сек тор, Ди ше Ђур ђе ви ћа б.б., 11560 Вре о ци са 
на зна ком „По ну да за ЈН број 693/11504 – не отва ра ти”.

Уко ли ко је по след њи дан ис те ка ро ка за под но ше ње по ну да не ра дан 
дан, рок ис ти че до 9 ча со ва пр вог на ред ног рад ног да на.

5. Отва ра ње по ну да је јав но и оба ви ће се ко ми сиј ски по след њег 
да на ис те ка ро ка за под но ше ње по ну да у 9,15 ча со ва у про сто ри ја ма РБ 
„Ко лу ба ра” д.о.о. Ко мер ци јал ни сек тор, Ди ше Ђур ђе ви ћа б.б. у Вре о ци
ма (I спрат, ве ли ка са ла). Отва ра њу по ну да мо гу при су ство ва ти овла шће
ни пред став ни ци по ну ђа ча, ко ји ће сво ја овла шће ња пре да ти Ко ми си ји пре 
по чет ка отва ра ња по ну да.

6. Од лу ка о из бо ру нај по вољ ни је по ну де би ће до не та са гла сно чла ну 
81. За ко на о јав ним на бав ка ма у оквир ном ро ку до 30 да на од да на отва
ра ња.

7. Кри те ри јум за оце њи ва ње по ну да би ће еко ном ски нај по вољ ни ја 
по ну да.

Еле мен ти кри те ри ју ма су:
– по ну ђе на це на
– на чин и усло ви пла ћа ња.
8. Сва до дат на об ја шње ња и ин фор ма ци је о јав ном по зи ву до ис те ка 

ро ка за под но ше ње по ну да мо гу се до би ти на те ле фон 011/8123333, Ви
то мир Па јић или Сла ви ца Па кић; 011/8122212 Ру жи ца Ћи рић, те ле факс 
011/8145425.  E8718

 

На осно ву чла на 69, 70. и 72. став 1. тач ка 1. За ко на о јав ним на бав
ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08)

ПРЕД ШКОЛ СКА УСТА НО ВА „РА КО ВИ ЦА” 
11090 Бе о град, Сла во љу ба Вук са но ви ћа 22

об  ј а  вљу  ј е

ЈАВ�НИ�ПО�ЗИВ�
за�при�ку�пља�ње�по�ну�да�у�отво�ре�ном�по�ступ�ку�

за�на�бав�ку�до�ба�ра�–�на�мир�ни�ца�за�ис�хра�ну�у�2012.�го�ди�ни

Пред мет јав не на бав ке је на бав ка на мир ни ца за ис хра ну (број ЈНВВ 
01/11), об ли ко ва не по пар ти ја ма, и то:

– пар ти ја – 1– Хлеб, ко ре за пи ту и свеж ква сац,
– пар ти ја – 2 – Мле ко и млеч ни про из во ди,
– пар ти ја – 3 – Све же свињ ско и ју не ће ме со,
– пар ти ја – 4 – Све же ћу ре ће и пи ле ће ме со, 
– пар ти ја – 5 – Све жа ја ја,
– пар ти ја – 6 – Ју жно во ће,
– пар ти ја – 7 – Се зон ско све же во ће,
– пар ти ја – 8 – Све же по вр ће.
Пра во уче шћа има ју сва фи зич ка и прав на ли ца ко ја ис пу ња ва ју 

усло ве из чла на 44. За ко на о јав ним на бав ка ма. Ис пу ње ност на ве де них 
усло ва по ну ђач до ка зу је на на чин пред ви ђен чла ном 45. За ко на. Усло ви ко
је сва ки по ну ђач тре ба да ис пу ни као и на чин на ко ји се до ка зу је ис пу ње
ност усло ва су бли же од ре ђе ни кон курс ном до ку мен та ци јом.

Кри те ри јум за из бор нај по вољ ни је по ну де је еко ном ски нај по вољ ни
ја по ну да. Еле мен ти кри те ри ју ма на осно ву ко јих ће се вр ши ти пон де ри
са ње су: по ну ђе на це на и усло ви пла ћа ња. Пре ци зан опис кри те ри ју ма и 
пон де ри са ња са др жан је у кон курс ној до ку мен та ци ји.

По ну да мо ра да са др жи све тра же не по дат ке, мо ра би ти ја сна и не
дво сми сле на са ва жно шћу од нај ма ње 90 да на од да на отва ра ња по ну да. 
По ну де се са чи ња ва ју у скла ду са кон курс ном до ку мен та ци јом, пре ма 
упут ству на ру чи о ца, на пре у зе том обра сцу по ну де, ове ре на пе ча том и пот
пи сом овла шће ног ли ца по ну ђа ча.

По ну да се до ста вља за сва ку пар ти ју по себ но у одво је ној ко вер ти са 
на зна ком ред ног бро ја јав не на бав ке и пар ти је из по зи ва.

По ну ђач мо же да до ста ви са мо јед ну по ну ду у окви ру јед не пар ти је.
Ис прав на је по ну да ко ја са др жи све став ке у окви ру јед не пар ти је.
По ну де са ва ри јан та ма ни су до зво ље не.
На бав ка до ба ра ће се вр ши ти у 2012. го ди ни, сук це сив но пре ма по

тре ба ма на ру чи о ца. Вр ста и ко ли чи на на мир ни ца за ис хра ну од тач ке 1. 
до 8., ме сто и вре ме ис по ру ке, на зна че ни су у кон курс ној до ку мен та ци ји.

За ин те ре со ва ни по ну ђа чи мо гу из вр ши ти увид у кон курс ну до ку мен
та ци ју сва ког рад ног да на, од 8,00 до 14,00 ча со ва, по чев од да на об ја вљи
ва ња јав ног по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС”. Кон курс на до ку мен та ци ја 
се мо же пре у зе ти на адре си: Пред школ ска уста но ва „Ра ко ви ца”, Сла во љу
ба Вук са но ви ћа 22. Кон курс на до ку мен та ци ја мо же би ти до ста вље на и по
штом, у ро ку од три да на од при је ма зах те ва по ну ђа ча у пи са ној фор ми, уз 
при ло жен до каз о из вр ше ној упла ти из но са на ве де ног у по зи ву, уз вра ћа ње 
по твр де о при је му.

Услов за пре у зи ма ње кон курс не до ку мен та ци је је упла та, за тро
шко ве умно жа ва ња и до ста вља ња кон курс не до ку мен та ци је, из но са од 
2.360,00 ди на ра, са об ра чу на тим ПДВом, по пар ти ји, на те ку ћи ра чун 
на ру чи о ца бр. 84064366709, са на зна ком „За кон курс ну до ку мен та ци ју 
ЈНВВ број 01/11, пар ти ја број_____”. 
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Упла ће на сред ства се не вра ћа ју.
Рок за под но ше ње по ну да је 30 да на од да на об ја вљи ва ња јав ног по

зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС”. Бла го вре ме ним ће се сма тра ти све по
ну де ко је стиг ну на адре су Се кре та ри ја та за деч ју за шти ту, Бе о град, Ма
са ри ко ва 5/VII, нај ка сни је по след њег да на на ве де ног ро ка до 11,00 ча со ва. 
Уко ли ко рок ис ти че на дан ко ји је не ра дан, као по след њи дан на ве де ног 
ро ка ће се сма тра ти пр ви на ред ни рад ни дан до 11,00 ча со ва.

По ну де се под но се у за тво ре ној и за пе ча ће ној ко вер ти на адре су: 
Се кре та ри јат за деч ју за шти ту, Бе о град, 27. мар та 4345/II, у пи сар ни ци у 
при зе мљу, са на по ме ном да се по ну да под но си за Пред школ ску уста но ву 
„Ра ко ви ца”, Ра ко ви ца, Бе о град. Рад но вре ме пи сар ни це је од 8,00 – 16,00 
ча со ва.

На ко вер ти на зна чи ти „Не отва ра тиПо ну да за уче ство ва ње у отво
ре ном по ступ ку за јав ну на бав ку на мир ни ца за ис хра ну, ред ни број ЈНВВ 
01/11, пар ти ја број_____”. На по ле ђи ни ко вер те упи су је се на зив и адре са 
по ну ђа ча, тач на адре са и те ле фон осо бе за кон такт.

Отва ра ње по ну да је јав но. По ну де ће се отва ра ти од мах, по ис те ку 
ро ка за под но ше ње по ну да, то јест у 11,30 ча со ва по след њег да на го ре на
ве де ног ро ка. Отва ра ње по ну да ће се оба ви ти у про сто ри ја ма Се кре та ри
ја та за деч ју за шти ту, Бе о град, 27. мар та 4345/II. Отва ра њу по ну да мо гу 
при су ство ва ти сва за ин те ре со ва на ли ца. Пред став ни ци по ну ђа ча мо ра
ју има ти овла шће ње ко је ће пре да ти ко ми си ји за јав ну на бав ку при ли ком 
отва ра ња по ну да.

Не бла го вре ме не, не за пе ча ће не и не ком плет не по ну де не ће се узи ма
ти у раз ма тра ње.

Од лу ка о из бо ру нај по вољ ни је по ну де би ће до не та у ро ку од 10 да на 
од да на отва ра ња по ну да. На ве де ну од лу ку на ру чи лац ће до ста ви ти свим 
под но си о ци ма по ну да у ро ку од три да на од да на ње ног до но ше ња.

До дат не ин фор ма ци је о на ве де ној на бав ци се мо гу до би ти сва ког 
рад ног да на на бр. те ле фо на 011/ 3582075 и 3594486, од 8,00 до 14,00. 
Осо бе за кон такт Ми ра Су че вић и Здрав ко Ар на у то вић. 38532

На основу чл. 69, 70. и члана 72. став 1. тачка 1. Закона о јавним на
бавкама („Сл. гласник РС” број 116/08):

ЈП ТРАНСНАФТА 
Панчево, Змај Јовина број 1

об јављује

ЈАВНИ�ПОЗИВ�
за�прикупљање�понуда

Врста поступка: отворени поступак ЈН Т 16 / 11.
Предмет јавне набавке добра: набавка возила више средње класе пу

тем финансијског лизинга
Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке је: набавка 

једног моторног возила више средње класе, путем финансијског лизинга, 
техничке карактеристике добара која су предмет јавне набавке наведени су 
у делу техничка спецификација. 

Услови за учествовање у поступку:
Право учешћа имају сва заинтересована правна лица која испуњавају 

услове из члана 44. Закона о јавним набавкама и о томе поднесу доказе у 
складу са чланом 45. Наведеног закона. Понуђачи су дужни да уз понуду 
доставе доказе о испуњености услова из члана 45. Закона о јавним набав
кама у конкурсној документацији.

Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде: 
Оцењивање и рангирање достављених исправних понуда вршиће се 

применом критеријума економски најповољнија понуда, утвђеном у кон
курсној документацији. Критеријуми за вредновање су : 
1. Износ укупног плаћања на крају лизинга 90
2. Рок испоруке 10

Увид и преузимање конкурсне документације: 
Непосредан увид и преузимање конкурсне документације заинте

ресовани понуђачи могу да изврше у року од 30 дана од дана објављи
вања у „Службеном гласнику Републике Србије“ на следећој адреси: ЈП 
Транснафта Бјелановићева број 2, 11000 Београд, сваког радног дана од 9 
до 14 часова.

За преузимање конкурсне документације потребно је писмено овла
шћење потенцијалног понуђача и доказ о уплати трошкова конкурсне до
кументације.

За добро, које је предмет јавне набавке, трошкови конкурсне до
кументације у износу од 1.000,00 динара уплаћују се на рачун бр. 355 
000000107615032 код Војвођанска банка А.Д. Београд, са назнаком  от
куп конкурсне документације ЈН Т 16 / 11. 

Наведена средства уплаћују се неповратно.
Подношење понуда: 
Понуда се подноси у року од 30 ( тридесет ) дана од дана објављи

вања у „Сл. Гласнику РС“ до 13:30 часова,непосредно (лично) или путем 

поште на поменуту адресу ЈП ТРАНСНАФТА, Бјелановићева бр.2., 11000 
Београд с тим да понуђач мора нагласити следеће: „Понуда за јавну на
бавку: набавка возила више средње класе путем финансијског лизинга, ЈН 
Т 16 / 11 – не отварати”. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти 
овереној печатом, а на полеђини коверте мора бити наведен тачан назив, 
адреса и телефон понуђача, као и име и презиме лица за контакт. Било би 
пожељно да сва документа у понуди буду повезана траком у целини и запе
чаћена тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењи
вати појединачни листови. Понуђач може да поднесе само једну понуду !

Отварање понуда : 
Јавно отварање понуда одржаће се тридесетог дана након објављи

вања јавног позива у „ Сл. Гласнику РС“, у 14:00 часова, на адреси наручи
оца: ЈП Транснафта; Бјелановићева бр. 2, 11000 Београд, Отварању понуда 
могу да присуствују овлашћени представници понуђача. Присутни преста
вници понуђача, пре почетка отварања понуда, морају комисији наручиоца 
поднети пуномоћје за учешће у поступку јавног отварања понуда.

Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде: 
Одлука о избору најповољније понуде, биће донета у року од десет 

дана од дана јавног отварања понуда.
Контакт: 
Сва додатна обавештења у вези са овим јавним позивом заинтересо

вани понуђачи могу тржити електронским путем, упућивањем захтева на 
следећу еmail адресу: predrag.kostic@transnafta.rs. или пошотом на адресу 
наручиоца: ЈП ТРАНСНАФТА, 11000 Београд, Бјелановићева бр. 2. са на
знаком: „Питање за конкурсну комисију ЈН Т 16 / 11”. 31736

УслУгЕ
На основу члана 72. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС”, број 116/08)

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ 
11000 Београд, Др Александра Костића 9

об јављује

ЈАВНИ�ПОЗИВ�
за�признавање�квалификација�подносиоцима�пријава�у�првој�фази�

рестриктивног�поступка�за�доделу�јавне�набавке�услуге��
(број�јавне�набавке�59�/2011)

1. Предмет јавне набавке: признавање квалификације подносиоцима 
пријава у првој фази рестриктивног поступка за набавку услуге и то: 

а) израда стручне документације (стручне анализе) и записника у 
поступку утврђивања радних места на којима се стаж осигурања рачуна са 
увећаним трајањем код послодавца; 

б) израда стручне документације у поступку ревизије радних места 
на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем. 

2. Услови за учествовање у поступку: Право учествовања у поступку 
имају сва заинтересована домаћа и страна правна или физичка лица која 
испуњавају услове из члана 44. и 45. Закона о јавним набавкама. Доказе о 
испуњености услова подносилац пријаве је обавезан да достави уз понуду:

Да је регистрован код надлежног органа – Извод из регистра 
Агенције за привредне регистре ( без обзира на датум издавања извода)

Да је основан за обављање делатности која је предмет јавне набавке 
– Оснивачки акт уколико је правно лице;

Да му у року од две године пре објављивања јавног позива није 
изречена правноснажна судска или управна мера забране обављања 
делатноси која је предмет јавне набавке –за правана лица Уверење 
Привредног суда и Уверење судије за прекршаје или само Потврда АПРа, а 
за физичка лица Уверење судије за прекршаје или потврда АПРа. Потврда 
(уверење) мора бити издата после дана објављивања јавног позива и мора 
да покрива период од две године пре објављивања јавног позива

 Да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 
њеној територији – Потврде налдежног органа да је измирио доспеле 
порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије 
или стране државе када има седиште на њеној територији (локални и 
републички приходи); или потврдама надлежног органа да се понуђач 
налази у поступку приватизације; Потврда (уверење) Пореске управе 
за измирене обавезе које администрира ова управа и потврда (уверење) 
надлежне локалне самоуправе за измирене доспеле обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода. Ове потврде по датуму издавања не 
смеју бити старије од шест месеци од дана објављивања јавног позива, 
рачунајући шест месеци пре објављивања јавног позива.

Уколико се понуђач налази у поступку приватизације доставља 
потврду Агенције за приватизацију . 

Да располаже неопходним финанасијским капацитетом :
а) да je посматрајући претходне три обрачунске године у две године 

исказао позитивно пословање и да у претходних шест месеци није имао 
блокаде текућих рачуна дуже од пет дана отворених код пословних банака 
за обављање платног промета доказује се достављањем Извештаја АПР о 
бонитету (БОНЈН)
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б) у погледу искуства извођача потребно је приказати и доставити 

Референтну листу са потврдама у прилогу са најмање три (3) урађена 
посла из области стажа осигурања који се рачуна са увећаним трајањем 
у последње три године, за потребе Републичког фонда за пензијско и 
инвалидско осигурање или за потребе Покрајинског фонда за пензијско 
и инвалидско осигурање. Под урађеним пословима се подразумевају: 
израда стручне документације у поступку утврђивања и ревизије радних 
места на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем и (или) 
израда стручне анализе и записника о радним местима на којима се стаж 
осигурања рачуна са увећаним трајањем код послодавца. Потребно је 
да је стручна документација била израђена у складу са Методологијом 
и да је разматрана од стране Комисије за утврђивање и ревизију радних 
места на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем и да је 
та документација релевантна за давање мишљења наведене Комисије, као 
и да је на стручну анализу дата сагласност (да је прихваћена) од стране 
представника Фонда и да су записници о радним местима на којима 
се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем потписани од стране 
представника Фонда. 

 доказује се референтном листом и потврдама у прилогу према 
обрасцу из конкурсне документације бр.11,11/1, 11/2. 

Да располаже довољним пословним капацитетом:  Изјава дата под 
материјалном и кривичном одговорношћу, образац бр. из 8. конкурсне 
докуемнтације, коју у прилогу чине:

– Акредитована лабораторија која служи и за обављање послова 
утврђивања података из Методологије за израду стручне документације за 
утврђивање и ревизију радних места на којима се стаж осигурања рачуна 
са увећаним трајањем и то:

 за испитивање хемијских штетности у радној средини (околини) и
 за испитивање физичких штетности (бука, вибрације...) у радној 

средини (околини) са потребним обимом акредитације за 
а) хемијска испитивања ваздуха и б) физичка испитивања ваздуха (на 

основу захтева из Одељка А Тачка 5. Штетности и опасности на радном 
месту, Услови 1 и 2, Методологија).

 Сертификат о акредитацији издаје Акредитационо тело Србије. 
Доказује се сертификатом у прилогу) . 

– Лиценце 
 лиценца за обављање послова безбедности и здравља на раду (на 

основу захтева из Одељка А Тачка 1,2,3,4 и 6; Одељка Б и Одељка В, 
Методологија); 

 лиценца за обављање послова прегледа и испитивања опреме за рад 
 лиценца за обављање послова испитивања услова радне околине, 

хемијских и физичких штетности (осим јонизујућих зрачења), микроклиме 
и осветљености (на основу захтева из Одељка А. Тачка 5. Штетности 
и опасности на радном месту; Подтачка а) Штетности, Услови 1 и 2, 
Методологија); доказује Лиценцама, ко је издаје Министарство за рад и 
социјалну политику Републике Србије ( у прилогу).

– Овлашћење (решење) МУПа Србије за обављање послова 
унапређења заштите од пожара (на основу захтева из Одељка А Тачка 
5. Штетности и опасности на радном месту; Подтачка б) Опасности, 
Методологија). 

Доказује решењем МУПа Србије ( у прилогу).
Да располаже довољним техничким капацитетом Изјава дата под 

материјалном и кривичном одговорношћу о поседовању уређаја и мерних 
инструмената које подносилац пријаве (понуђач) користи при утврђивању 
података из Методологије за израду стручне документације за утврђивање 
и ревизију радних места на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним 
трајањем («Службени гласник РС», број 105/2003), а који су у складу са 
захтеваним акредитацијама, лиценцама и овлашћењем (решењем) из тачке 
3) Пословни капацитет, образац 9.из конкурсне документације.

Да располаже кадровским капацитетом: Изјава дата под 
материјалном и кривичном одговорношћу, образац бр. 10 из конкурсне 
докуемнтације, коју у прилогу чине: 

1.Списак запослених са називом образовног профила и називом 
радног места на које је запослени распоређен, са посебном напоменом 
за запослене који су обављали посао на изради стручне документације 
у поступку ревизије радних места и утврђивању нових радних места и 
(или) запослене који су обављали посао на изради стручних анализа за 
утврђивање радних места на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним 
трајањем код послодавца и изради записника о радним местима на којима 
се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем.

2. Из реда запослених подносилац пријаве (понуђач) сачињава 
и доставља списак чланова Стручног тима који обавезно мора да има 
следеће профиле:

дипломирани инжењер технологије (у складу са захтевима Одељка 
А Тачке 2.,3.,4., и 6. и Одељка В, Методологија);

дипломирани инжењер заштите на раду (у складу са захтевима 
Одељка А Тачке 1.,3.,4.,5. и 6. и Одељка В, Методологија); 

дипломирани инжењер машинства (у складу са захтевима Одељка А 
Тачка 2., Тачка 5. подтачка б), Тачке 6. и Одељка В, Методологија);

дипломирани инжењер електротехнике (у складу са захтевима 
Одељка А Тачка 2 ., Тачка 5. подтачка б), Тачке 6. и Одељка В, 
Методологија);

доктор медицине рада (у складу са захтевима Одељака Б и В, 
Методологија);

дипломирани психолог (у складу са захтевима Одељка А Тачке 3.,4. 
и 6 и Одељка В, Методологија);

дипломирани хемичар или физикохемичар (у складу са захтевима 
Одељка А Тачка 2., Тачка 5 подтачка а, Тачка 6. и Одељка В, Методологија)

дипломирани правник (у складу са захтевима Одељка А Тачка 1 и 
Одељка В Методологије).

3. Увид и преузимање конкурсне документације: Заинтересовани 
подносиоци пријава могу преузети конкурсну документацију до рока 
одређеног за достављање понуда, сваког радног дана од 9 до 14 часова у 
Дирекцији Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање  Др 
Александра Костића бр. 9, канцеларија бр. 4 и 5. у Одељењу за јавне набавке, 
инвестиције и услуге. По истеку назначеног рока конкурсна документација 
се не може преузети. Приликом преузимања конкурсне документације 
прилаже се доказ о уплаћеном износу од 500,00 (петсто динара) на рачун 
број 840165222, сврха уплате преузимање конкурсне документације позив 
на број одобрења: 404.11506/112. Наручилац издаје потврду о преузетој 
конкурсној документацији. Уплаћена средства су неповратна.

4. Подношење пријава: Подносиоци пријава су обавезни да пријаве 
доставе поштом или лично до 10 часова до дана који је одређен као дан за 
отварање понуда у канцеларији број 45. у приземљу где ће се доделити број, 
датум, и час приспећа пошиљке. Благовременом пријавом сматра се пријава 
пристигла на адресу наручиоца до датума и часа одређеног у јавном позиву.

Пријава мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена или 
откуцана и оверена печатом и потписом овлашћеног лица подносиоца пријаве 
на адресу : Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, др 
Александра Костића бр. 9, Београд у једној затвореној и запечаћеној коверти 
са видљивом ознаком: Пријава за признавање квалификације подносиоцима 
пријава у првој фази рестриктивног поступка за набавку услуге и то: 

а) израда стручне документације (стручне анализе) и записника у 
поступку утврђивања радних места на којима се стаж осигурања рачуна са 
увећаним трајањем код послодавца; 

б) израда стручне документације у поступку ревизије радних места 
на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем не отварати. 

На полеђини коверте навести : назив, адресу, телефон и факс 
понуђача као и контакт особу. 

Неблаговремене, незапечаћене, некомплетне понуде и понуде које 
нису у складу са јавним позивом, као и накнадне усмене или писмене 
измене и допуне понуде неће бити разматране. У случају непредвиђених 
околности наручилац задржава право промене рока отварања понуда о 
чему ће сви понуђачи бити благовремено обавештени.

7. Отварање пријава: Обавиће се пред комисијом 25ог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику РС” у 10,30 часова у сали за 
одржавање седница Управног одбора III спрат на адреси наручиоца. 
Отварању понуда могу присуствовати само овлашћени представници који 
ће своја овлашћења предати комисији пре отварања понуда.

8. Рок за доношење одлуке о признавању квалификација: Наручилац 
доноси одлуку о признавању квалификација подносиоца пријава у року од 
30 дана од дана отварања понуда. 

Наручилац признаје квалификације за период до две године, од дана 
доношења одлуке о признавању квалификација (састављања листе кандидата) 

Наручилац задржава право да искључи кандидата са листе кандидата 
из разлога који се заснивају на условима који су унапред предвиђени у 
конкурсној документацији за прву фазу рестриктивног поступка. 

9. Контакт: захтеви за појашњењем у вези са позивом и конкурсном 
документацијом могу се искључиво слати у писаном облику, најкасније 
пет дана пре истека рока за достављање понуда. Писмене захтеве слати 
на адресу: РФ ПИО, Др Александра Костића 9, Београд; Одељење за 
јавне набавке и услуге или на факс: 011/2061368,1305 са назнаком за 
председника Комисије и називом предметне набавке.  Е8907

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ 
11000 Београд, Др Александра Костића 9

об јављује

ЈАВНИ�ПОЗИВ�
за�јавну�набавку�услуге�велике�вредности�у�отвореном�поступку�

(број�јавне�набавке�ЈНВВ�58/2011)

1. Предмет јавне набавке: одржавање хигијене у објектима репу
бличког фонда за пензијско и инвалидско осигурање. 

2. Опис предмета јавне набавке: одржавање хигијене у објектима ре
публичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, подељено по пар
тијама:

Партија 1   дирекција Београд и служба 1 филијале за град Београд 
на Новом Београду,

Партија 2  филијала Ваљево, 
Партија 3  филијала Зајечар,
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Партија 4  филијала Смедерево ,
Партија 5  филијала Ужице, 
Партуја 6  филијале Ћуприја и испостава Јагодина,
Партија 7  филијала Лесковац.
3. Услови за учествовање у поступку: Право учествовања у поступку 

имају сва заинтересована домаћа и страна правна или физичка лица која 
испуњавају услове из члана 44. и 45. Закона о јавним набавкама. Доказе о 
испуњености услова понуђач је обавезан да достави уз понуду:

Да је регистрован код надлежног органа – Извод из регистра надлеж
ног органа (без обзира на датум издавања извода);

Да је основан за обављање делатности која је предмет јавне набавке 
– Оснивачки акт уколико је правно лице;

Да му у року од две године пре објављивања јавног позива није изре
чена правноснажна судска или управна мера забране обављања делатноси 
која је предмет јавне набавке –за правана лица Уверење Привредног суда и 
Уверење судије за прекршаје или само Потврда АПРа, а за физичка лица 
Уверење судије за прекршаје или потврда АПРа.

Потврда (уверење) мора бити издата после дана објављивања јавног 
позива и мора да покрива период од две године пре објављивања јавног 
позива у Службеном гласнику закључно са даном објављивања јавног по
зива.

Да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на ње
ној територији – Доказује се достављањем потврде надлежног органа да 
је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној терито
рији (локални и републички приходи); или потврдама надлежног органа да 
се понуђач налази у поступку приватизације;

Потврда (уверење) Пореске управе за измирене обавезе које адми
нистрира ова управа и потврда (уверење) надлежне локалне самоуправе за 
измирене доспеле обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. 
Ове потврде по датуму издавања не смеју бити старије од шест месеци 
од дана објављивања јавног позива, рачунајући шест месеци пре објављи
вања јавног позива у Службеном гласнику.

Уколико се понуђач налази у поступку приватизације доставља по
тврду Агенције за приватизацију. 

Да располаже неопходним финанасијским капацитетом и пословним 
капацитетом:

а) да посматрајући претходне три обрачунске године, у две године 
није исказао губитак у пословању и да у претходних шест месеци од дана 
објављивања јавног позива није имао блокаде текућих рачуна отворених 
код пословних банака за обављање платног промета дуже од 5 дана дока
зује се достављањем Извештаја АПРа о бонитету (БОНЈН)

б) да уредно исплаћује зараде запослених у смислу закона (до задњег 
дана у месецу за претходни обрачунски месец), а најдуже са кашњењем за 
један обрачунски месец – доказује се достављањем копије задњег обрасца 
ПП ОПЈ овереног код пореске управе o исплаћеним зарадама запослених;

Да располаже довољним кадровским капацитетом
За партију 1
Понуђач испињава услове кадровског капацитета уколико поседује 

минимум;
 25 запослених лица на пословима одржавања хигијене на неодређе

но време, Доказује се достављањем списака запослених лица (минимум 
25) и М образаца за сва наведена лица 

 екипу од два лица који су распоређени за обављање послова на 
висиниДоказује се потписаном и овереном изјавом од стране директора 
понуђача са именима и презименима и ЈМБГом лица и приложеним до
казом о испуњености услова за обављање послова на висини (здравствено 
уверење). 

За партију 2 
Понуђач испињава услове кадровског капацитета уколико поседује 

минимум;
 4 запослена лица на пословима одржавања хигијене на неодређено 

време, Доказује се достављањем списака запослених лица (минимум 4) и 
М образаца за сва наведена лица 

 екипу од два лица која су распоређена за обављање послова на 
висини Доказује се достављањем потписане и оверене изјаве од стране 
директора понуђача са именима и презименима и ЈМБГом лица и при
ложеним доказом о испуњености услова за обављање послова на висини 
(здравствено уверење). 

За партију 3
Понуђач испињава услове кадровског капацитета уколико поседује 

минимум;
 4 запослена лица на пословима одржавања хигијене на неодређено 

време, Доказује се достављањем списака запослених лица (минимум 4) и 
М образаца за сва наведена лица .

За партију 4
Понуђач испињава услове кадровског капацитета уколико поседује 

минимум;
 3 запослена лица на пословима одржавања хигијене на неодређено 

време, Доказује се достављањем списака запослених лица (минимум 3) и 
М образаца за сва наведена лица.

За партију 5 
Понуђач испињава услове кадровског капацитета уколико поседује 

минимум;
 4 запослена лица на пословима одржавања хигијене на неодређено 

време, Доказује се достављањем списака запослених лица (минимум 4) и 
М образаца за сва наведена лица 

 екипу од два лица која су распоређена за обављање послова на 
висини Доказује се достављањем потписане и оверене изјаве од стране 
директора понуђача са именима и презименима и ЈМБГом лица и при
ложеним доказом о испуњености услова за обављање послова на висини 
(здравствено уверење).

За партију 6
Понуђач испињава услове кадровског капацитета уколико поседује 

минимум;
 3 запослена лица на пословима одржавања хигијене на неодређено 

време, Доказује се достављањем списака запослених лица (минимум 3) и 
М образаца за сва наведена лица .

За партију 7
Понуђач испињава услове кадровског капацитета уколико поседује 

минимум;
 6 запослених лица на пословима одржавања хигијене на неодређе

но време, Доказује се достављањем списака запослених лица (минимум 6) 
и М образаца за сва наведена лица .

Да располаже довољним техничким капацитетом:
За Партија 1
Понуђач испињава услове техничког капацитета уколико поседује 

минимум:
 једно доставно возило, Доказује се достављањем фотокопије са

обраћајне дозволе која гласи на име понуђача или уговор о лизингу
 2 хидроусисивача
 9 усисивача за прашину
 машину за прање тврдих подова
 машину за полирање подова, Доказује се достављањем овереног 

списка тражених машина и копије пописне листе основних средстава на 
дан 31.12.2010.године

За Партија 2 
Понуђач испињава услове техничког капацитета уколико поседује 

минимум:
 једно доставно возило, Доказује се достављањем фотокопије са

обраћајне дозволе која гласи на име понуђача или уговор о лизингу
 2 хидроусисивача
 2 усисивача за прашину
 машину за прање тврдих подова
 машину за полирање подова, Доказује се достављањем овереног 

списка тражених машина и копије пописне листе основних средстава на 
дан 31.12.2010. године.

За Партија 3 
Понуђач испињава услове техничког капацитета уколико поседује 

минимум:
 једно доставно возило, Доказује се достављањем фотокопије са

обраћајне дозволе која гласи на име понуђача или уговор о лизингу
 2 хидроусисивача
 2 усисивача за прашину
 машину за прање тврдих подова
 машину за полирање подова, Доказује се достављањем овереног 

списка тражених машина и копије пописне листе основних средстава на 
дан 31.12.2010. године.

За Партија 4 
Понуђач испињава услове техничког капацитета уколико поседује 

минимум:
 једно доставно возило, Доказује се достављањем фотокопије са

обраћајне дозволе која гласи на име понуђача или уговор о лизингу
 1 хидроусисивач
 1 усисивач за прашину
 машину за прање тврдих подова
 машину за полирање подова, Доказује се достављањем овереног 

списка тражених машина и копије пописне листе основних средстава на 
дан 31.12.2010. године.

За Партија 5 
Понуђач испињава услове техничког капацитета уколико поседује 

минимум:
 једно доставно возило, Доказује се достављањем фотокопије са

обраћајне дозволе која гласи на име понуђача или уговор о лизингу
 2 хидроусисивача
 2 усисивача за прашину
 машину за прање тврдих подова
 машину за полирање подова, Доказује се достављањем овереног 

списка тражених машина и копије пописне листе основних средстава на 
дан 31.12.2010. године.
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За Партија 6 
Понуђач испињава услове техничког капацитета уколико поседује 

минимум:
 једно доставно возило, Доказује се достављањем фотокопије са

обраћајне дозволе која гласи на име понуђача или уговор о лизингу
 1 хидроусисивач
 1 усисивач за прашину
 машину за прање тврдих подова
 машину за полирање подова, Доказује се достављањем овереног 

списка тражених машина и копије пописне листе основних средстава на 
дан 31.12.2010. године.

За Партија 7 
Понуђач испињава услове техничког капацитета уколико поседује 

минимум:
 једно доставно возило, Доказује се достављањем фотокопије са

обраћајне дозволе која гласи на име понуђача или уговор о лизингу
 2 хидроусисивача
 2 усисивача за прашину
 машину за прање тврдих подова
 машину за полирање подова, Доказује се достављањем овереног 

списка тражених машина и копије пописне листе основних средстава на 
дан 31.12.2010.године. 

Остали услови за 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 партије; давалац услуге је дужан 
да користи професионална средства за одржавање хигијене 

Доказује се достављањем списка хемиских средстава за рад са изја
вом да ће користити само та средства у одржавању хигијене објеката РФ 
ПИО.

4. Критеријум за оцењивање понуде: У поступку избора понуде биће 
примењен критеријум економски најповољније понуде. Критеријум је 
исти за свих седам партија и то:

1) цена 80 пондера
2) референце 10 пондера
3) цена радног сата за додатно ангажовање спремачице  10 пондера
5. Увид и преузимање конкурсне документације: Заинтересовани по

нуђачи могу извршити увид и преузети конкурсну документацију од дана 
објављивања у Службеном гласнику до рока одређеног за достављање 
понуда, сваког радног дана од 9 до 14 часова у Дирекцији Републичког 
фонда за пензијско и инвалидско осигурање  Др Александра Костића бр. 
9, канцеларија бр. 3. у Одељењу за јавне набавке, инвестиције и услуге. 
По истеку назначеног рока конкурсна документација се не може преузети. 
Приликом преузимања конкурсне документације прилаже се доказ о уп
лаћеном износу од 500,00 (петсто динара) на рачун број 840165222, свр
ха уплате преузимање конкурсне документације позив на број одобрења: 
404.11500/112. Наручилац издаје потврду о преузетој конкурсној доку
ментацији. Уплаћена средства су неповратна. 

6. Подношење понуда: Понуђачи су обавезни да понуде доставе по
штом или лично до 10 часова до дана који је одређен као дан за отварање 
понуда у канцеларији број 45. у приземљу где ће се доделити број, датум, 
и час приспећа пошиљке. Благовременом понудом сматра се понуда прис
тигла на адресу наручиоца до датума и часа одређеног у јавном позиву.

Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документа
цијом и јавним позивом.

Понуда мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена или отку
цана и оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача на адресу 
: Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, др Александра 
Костића бр. 9, Београд у једној затвореној и запечаћеној коверти са видљи
вом ознаком: одржавање хигијене у Републичком фонду за пензијско и ин
валидско осигурање, бр. партије___ не отварати”. 

На полеђини коверте навести: назив, адресу, телефон и факс понуђа
ча као и контакт особу. 

Неблаговремене, незапечаћене, некомплетне понуде и понуде које 
нису у складу са јавним позивом, као и накнадне усмене или писмене 
измене и допуне понуде неће бити разматране. У случају непредвиђених 
околности наручилац задржава право промене рока отварања понуда о 
чему ће сви понуђачи бити благовремено обавештени.

7.Отварање понуда: Обавиће се пред комисијом 30ог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику РС” у 10,30 часова у сали за одржа
вање седница Управног одбора III спрат на адреси наручиоца. Отварању 
понуда могу присуствовати само овлашћени представници који ће своја 
овлашћења предати комисији пре отварања понуда.

8. Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде: Наручилац 
доноси одлуку о избору најповољније понуде у року од 30 дана од дана от
варања понуда. 

9. Контакт: Захтеви за појашњењем у вези са позивом и конкурсном 
документацијом могу се искључиво слати у писаном облику, најкасније 
пет дана пре истека рока за достављање понуда.

Писмене захтеве слати на адресу: РФ ПИО, Др. А. Костића 9, 
Београд; Одељење за јавне набавке или на факс: 011/2061305, 1229 са на
знаком за председника Комисије и називом предметне набавке. 

Особа за контакт која ће пружати додатне информације је Драгана 
Ненадић, телефон 011/2061011.

 Е8918

На основу члана 70. став 1. тачка 2. и члана 72. став 1. тачка 1. Закона 
о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 116/08)

ГСП „БЕОГРАД”

об јављује

ЈАВНИ�ПОЗИВ�
за�достављање�понуда�за�набавку�услуга�

у�отвореном�поступку

Предмет набавке – репрофилисање точка трамваја КТ4. 
Право учешћа имају сва заинтересована правна и физичка лица која 

испуњавају услове за учешће у поступку предвиђене Законом о јавним на
бавкама (члана 44), а испуњеност услова се доказује достављањем доказа 
из члана 45. ЗЈН, у складу са Конкурсном документацијом. 

Понуда мора бити припремљена и поднета у складу са јавним пози
вом и Конкурсном документацијом.

Заинтересовани понуђачи могу извршити увид и преузети конкурсну 
документацију у просторијама ГСП „Београд”, Улица Кнегиње Љубице 29, 
Сектор за планирање и инвестиције, канцеларија 17.

За све додатне информације везане за набавку можете се обрати
ти писаним путем на факс 011/3664087 или на адресу Наручиоца: ГСП 
„Београд”, Књегиње Љубице 29, 11000 Београд, са назнаком: „За набавку 
број ВНУ163/11”.

Приликом преузимања конкурсне документације неопходно је при
ложити доказ о уплати у износу од 1.000,00 динара са ПДВом, на рачун 
број 2901156868 код Универзал банке, сврха уплате: „Трошкови израде 
конкурсне документације: репрофилисање точка трамваја КТ4, позив на 
број ВНУ163/11”. Уплаћена средства се не враћају.

Лице које преузима конкурсну документацију уз доказ о уплати 
прилаже све податке битне за издавање фактуре потенцијалном понуђачу 
(ПИБ, број текућег рачуна, матични број...) и контакт адреса, број телефо
на и факса за доставу појашњења, обавештења,измена.

Понуде се достављају на српском језику у затвореној коверти ове
реној печатом, са назнаком: „Понуда за набавку: репрофилисање точка 
трамваја КТ4 – не отварати до 26. децембра 2011. године до 12,00 часова, 
позив на број ВНУ163/11”.

На полеђини навести назив и адресу, телефон и факс подносиоца по
нуде.

Рок за достављање понуда је 26. децембар 2011. године до 11,30 ча
сова у писарници наручиоца. 

Јавно отварање понуда извршиће се 26. децембра 2011. године у 
12,00 часова, у просторијама ГСП „Београд”, Књегиње Љубице 29, 11000 
Београд, управна зграда.

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена укуп
на вредност понуде.

Врста финансијске гаранције:
– бланко сопствена меница издата по виђењу – за озбиљност пону

де, са картоном депонованих потписа и меничним овлашћењем. Менично 
овлашћење мора да гласи на износ од 5% укупне вредности понуде са по
резом на додату вредност.

Предвиђени период за доношење одлуке Наручиоца је 30 дана од 
дана јавног отварања понуда.

Непотпуне и неблаговремене понуде неће бити разматране.
Важност понуде: 90 дана од дана јавног отварања понуда. E8829

На основу чл. 69, 70. и члана 72. став 1. тачка 1. Закона о јавним на
бавкама („Сл. гласник РС” број 116/08):

ЈП ТРАНСНАФТА 
Панчево Змај Јовина број 1

об јављује

ЈАВНИ�ПОЗИВ�
за�прикупљање�понуда

Врста поступка: отворени поступак ЈН Т 13 / 11.
Предмет јавне набавкa услуге – имплементацију софтвера за финан

сијско пословање ЈП транснафта Панчево.
Опис предмета јавне набавке: ЈП Транснафта жели да имплементира 

набављени софтвер за интегрисано праћење и управљање финансијским 
пословањем Microsoft Dynamics  лиценце за финaнсије и контролинг (3 
корисника) и кадровско пословање (1 корисник). 

Услови за учествовање у поступку:
Право учешћа имају сва заинтересована правна лица која испуњавају 

услове из члана 44. Закона о јавним набавкама и о томе поднесу доказе у 
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складу са чланом 45. Наведеног закона. Понуђачи су дужни да уз понуду 
доставе доказе о испуњености услова из члана 45. Закона о јавним набав
кама у конкурсној документацији.

Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде: 
Оцењивање и рангирање достављених исправних понуда вршиће се 

применом критеријума економски најповољнија понуда, утвђеном у кон
курсној документацији. 

Увид и преузимање конкурсне документације: 
Непосредан увид и преузимање конкурсне документације заинте

ресовани понуђачи могу да изврше од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Републике Србије” на следећој адреси: ЈП транснафта  
Бјелановићева бр.2. 11000 Београд, сваког радног дана од 914 часова.

За преузимање конкурсне документације потребно је писмено овла
шћење потенционалног понуђача и доказ о уплати трошкова конкурсне 
документације.

За услугу која је предмет јавне набавке, трошкови конкурсне до
кументације у износу од 1.000,00 динара уплаћују се на рачун бр. 355
000000107615032 код Војвођанска банка А.Д. Београд, са назнаком за от
куп конкурсне документације ЈН Т 13 / 11. 

Наведена средства уплаћују се неповратно.
Подношење понуда: 
Понуда се подноси непосредно (лично) или путем поште на поме

нуту адресу ЈП ТРАНСНАФТА, ул. Бјелановићева бр 2., 11000 Београд, до 
10:30 часова, с тим да понуђач мора нагласити следеће: „ Понуда за јавну 
набавку услуге: имплементацију софтвера за финансијско пословање ЈП 
транснафта Панчево – не отварати”.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печаом, а на 
полеђини коверте мора бити наведен тачан назив и адреса и телефон по
нуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. Било би пожељно 
да сва документа у понуди буду повезана траком у целини и запечаћена 
тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати 
појединачни листови. Понуђач може да поднесе само једну понуду !

Отварање понуда : 
Јавно отварање понуда одржаће се тридесет дана након објављивања 

јавног позива у „ Сл. Гласнику РС“, у 11:00 часова, на адреси наручиоца: 
ЈП Транснафта, ул. Бјелановићева бр 2., 11000 Београд. Отварању понуда 
могу да присуствују овлашћени представници понуђача. Присутни пред
ставници понуђача, пре почетка отварања понуда, морају комисији нару
чиоца поднети пуномоћје за учешће у поступку јавног отварања понуда.

Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде: 
Одлука о избору најповољније понуде, биће донета у року од 30 дана 

од дана јавног отварања понуда.
Контакт : 
Сва додатна објашњења и информације о конкурсу могу се добити 

искључиво у писаном облику, и то на следећи начин:
Препорученом писаном поштом на адресу: ЈП Транснафта Панчево, ул. 

Бјелановићева бр. 2 11000 Београд или путем електронске поште на email 
адресу: office@trasnafta.rs са назнаком: за конкурсну комисију ЈН Т 13/11

 31606

На осно ву чл. 69, 70. и члана 72 За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу
жбе ни гла сник РС”, број 116/08) 

ЈАВ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ „СР БИ ЈА ШУ МЕ” 
11000 Бе о град, Бу ле вар Mихајла Пу пи на 113 

об  ј а  вљу  ј е

ЈАВ�НИ�ПО�ЗИВ�
за�при�ку�пља�ње�по�ну�да�у�отво�ре�ном�по�ступ�ку�за�на�бав�ку�услу�га�

на�по�сло�ви�ма�ко�ри�шће�ња�шу�ма

Пред мет јав не на бав ке: на бав ка услу га на посло ви ма ко ри шће ња шу
ма (се ча, из ра да, при вла че ње, из но ше ње и пре воз дрв них сор ти ме на та) на 
под руч ју шум ског га здин ства „Ниш” – Ниш, ШУ Со ко ба ња, за 2012. го ди
ну, ЈН број 240/2011.

1) Пред мет на бав ке је об ли ко ван у 33 пар ти ја , и то:
1. Се ча и из ра да дрв них сор ти ме на та – ( тех нич ко, про стор но ме тар

ско и/или про стор но ви ше ме тар ско) др во (твр дих ли шћа ра, че ти на ра),  у 
пе ри о ду 02.07.2012. го ди не, 

На ло ка ци ји: Обла гла ва 6/а, 6/б, 9/а, 15/а, 15б
(техничко 60,00 m3 ; остало техничко 00 m3; просторно: метарско 

461,00m3_, просторно вишеметарско 10,00 m3.
2. Се ча и из ра да дрв них сор ти ме на та – ( тех нич ко, про стор но ме тар

ско и/или про стор но ви ше ме тар ско) др во (твр дих ли шћа ра и че ти на ра), у 
пе ри о ду 07.09..2012. го ди не, 

На ло ка ци ји: Ртањ 2/а, 2/д, 4а
(техничко 57,00 m3 ; остало техничко 00 m3; просторно: метарско 

1.799,00m3_, просторно вишеметарско 00 m3.
3. Се ча и из ра да дрв них сор ти ме на та – ( тех нич ко, про стор но ме тар

ско и/или про стор но ви ше ме тар ско) др во (твр дих ли шћа ра и че ти на ра), у 
пе ри о ду 09.09.2012. го ди не,

На локацији: Озрен  Лесковик 26/а 47/а 44/г 44x 44/ф 44/д 44/б (техничко 
291,00 m3 ; остало техничко 00 m3; просторно: метарско 2.358,00 m3_, 
просторно вишеметарско 72,00 m3.

4. Се ча и из ра да дрв них сор ти ме на та – ( тех нич ко, про стор но ме тар
ско и/или про стор но ви ше ме тар ско) (твр дих ли шћа ра и че ти на ра), у пе ри
о ду 01.03.2012., 09.10.2011 го ди не, 

На ло ка ци ји: Де ви ца 26/ф 27/а
(техничко 15,00 m3 ; остало техничко 00 m3; просторно: метарско 

1.433,00,00m3_, просторно вишеметарско 00 m3.
5. Се ча и из ра да дрв них сор ти ме на та – ( тех нич ко, про стор но ме тар

ско и/или про стор но ви ше ме тар ско) др во (твр дих ли шћа ра и че ти на ра), у 
пе ри о ду 01.05..2012. го ди не, 

На ло ка ци ји: Бу ко вик 3/б 3/ц 4/а 4/б
(техничко 00 m3 ; остало техничко 00 m3; просторно: метарско 

721,39m3_, просторно вишеметарско 00 m3.
6. Се ча и из ра да дрв них сор ти ме на та – ( тех нич ко, про стор но ме тар

ско и/или про стор но ви ше ме тар ско) (твр дих ли шћа ра и че ти на ра), у пе ри
о ду 01.05.2012. го ди не,

На ло ка ци ји: Бу ко вик 4/ц 6//б 6//ц 68/д
(техничко 107,50 m3 ; остало техничко 353,20 m3; просторно: метар

ско 167,20m3_, просторно вишеметарско 00 m3.
7. Се ча и из ра да дрв них сор ти ме на та – ( тех нич ко, про стор но ме тар

ско и/или про стор но ви ше ме тар ско) др во (твр дих ли шћа ра и че ти на ра), у 
пе ри о ду 02.05..2012. го ди не, 

На ло ка ци ји: Бу ко вик 29/а 40//а 40/б 41/а
(техничко 154,29 m3 ; остало техничко 15,00 m3; просторно: метарско 

1.373,25m3_, просторно вишеметарско 00 m3.
8. Се ча и из ра да дрв них сор ти ме на та – ( тех нич ко, про стор но ме тар

ско и/или про стор но ви ше ме тар ско) др во(твр дих ли шћа ра и че ти на ра), у 
пе ри о ду 04.08.2012. го ди не, 

На ло ка ци ји: Бу ко вик 52/а 87/а 87/б 89/а 89/а
(техничко 803,60 m3 ; остало техничко 135,80 m3; просторно: метар

ско 1.661,81m3_, просторно вишеметарско 00 m3.
9. Се ча и из ра да дрв них сор ти ме на та – ( тех нич ко, про стор но ме тар

ско и/или про стор но ви ше ме тар ско) др во (твр дих ли шћа ра и че ти на ра), у 
пе ри о ду 09.11.2012. го ди не, 

На ло ка ци ји: Бу ко вик 112/а 112/б 115/а
(техничко 275,12 m3 ; остало техничко 00 m3; просторно: метарско 

148,60m3_, просторно вишеметарско 00 m3.
10. При вла че ње дрв них сор ти ме на та – ( тех нич ко, оста ло тех нич ко, 

про стор но ме тар ско и/или про стор но ви ше ме тар ско) др во (твр дих ли шћа
ра и че ти на ра), у пе ри о ду – 01.05.2012. го ди не, 

На ло ка ци ји: Бу ко вик 4/ц 68/б 68/ц 68/д
(техничко 24,40 m3 ; остало техничко 353,20 m3; просторно: метарско 

250,30 m3_, просторно вишеметарско 00 m3.
11. При вла че ње дрв них сор ти ме на та – ( тех нич ко, оста ло тех нич ко, 

про стор но ме тар ско и/или про стор но ви ше ме тар ско) др во (твр дих ли шћа
ра и че ти на ра), у пе ри о ду – 02.05.2012. го ди не, 

На ло ка ци ји: Бу ко вик 29/а 40/а 40/б 41/а
(техничко 154,29 m3 ; остало техничко 15,00 m3; просторно: метарско 

16,28m3_, просторно вишеметарско 00 m3.
12. При вла че ње дрв них сор ти ме на та – ( тех нич ко, оста ло тех нич ко, 

про стор но ме тар ско и/или про стор но ви ше ме тар ско) др во (твр дих ли шћа
ра и че ти на ра), у пе ри о ду – 04.08.2012. го ди не, 

На ло ка ци ји: Бу ко вик 52/а 87/а 89/а
(техничко 803,60 m3 ; остало техничко 135,80 m3; просторно: метар

ско 287,03m3_, просторно вишеметарско 00 m3.
13. При вла че ње дрв них сор ти ме на та – ( тех нич ко, оста ло тех нич ко, 

про стор но ме тар ско и/или про стор но ви ше ме тар ско) др во (твр дих ли шћа
ра и че ти на ра), у пе ри о ду – 09.11.2012. го ди не, 

На ло ка ци ји: Бу ко вик 112/а 115/а
(техничко 275,12 m3 ; остало техничко 00 m3; просторно: метарско m3_, 

просторно вишеметарско 00 m3.
14. При вла че ње дрв них сор ти ме на та – ( тех нич ко, оста ло тех нич ко, 

про стор но ме тар ско и/или про стор но ви ше ме тар ско) др во (твр дих ли шћа
ра и че ти на ра), у пе ри о ду – 03.04.2012. го ди не, 

На ло ка ци ји: Обла Гла ва
(техничко 60,00 m3 ; остало техничко00 m3; просторно: метарско m3_, 

просторно вишеметарско 10,00 m3.
15. Из но ше ње дрв них сор ти ме на та – ( тех нич ко, оста ло тех нич ко, 

про стор но ме тар ско и/или про стор но ви ше ме тар ско) др во (твр дих ли шћа
ра и че ти на ра), у пе ри о ду 05.10.2012. го ди не, 

На ло ка ци ји: Обла Гла ва 6/а, б
(техничко 00 m3 ; остало техничко 00 m3; просторно: метарско 119,00 m3_, 

просторно вишеметарско 00 m3.
16. Из но ше ње дрв них сор ти ме на та – ( тех нич ко, оста ло тех нич ко, 

про стор но ме тар ско и/или про стор но ви ше ме тар ско) др во (твр дих ли шћа
ра и че ти на ра), у пе ри о ду 04.05.2012. го ди не, 

На ло ка ци ји: Обла Гла ва 15/а, б
(техничко 00 m3 ; остало техничко 00 m3; просторно: метарско 461,00 m3_, 

просторно вишеметарско 00 m3.
17. Из но ше ње дрв них сор ти ме на та – ( тех нич ко, оста ло тех нич ко, 

про стор но ме тар ско и/или про стор но ви ше ме тар ско) др во (твр дих ли шћа
ра и че ти на ра), у пе ри о ду 04.08.2012. го ди не, 



88 / 24. ХI 2011. 9
На ло ка ци ји: Озрен – Ле ско вик 26/а 47/а 44/г, x
(техничко 00 m3 ; остало техничко 00 m3; просторно: метарско 

2.358,00 m3_, просторно вишеметарско 00 m3.
18. Из но ше ње дрв них сор ти ме на та – ( тех нич ко, оста ло тех нич ко, 

про стор но ме тар ско и/или про стор но ви ше ме тар ско) др во (твр дих ли шћа
ра и че ти на ра), у пе ри о ду 02.04.2012., 09.11.2011.. го ди не, 

На ло ка ци ји: Де ви ца 26/ф 27/а
(техничко 00 m3 ; остало техничко 00 m3; просторно: метарско 

1.433,00 m3_, просторно вишеметарско 00 m3.
19. Из но ше ње дрв них сор ти ме на та – ( тех нич ко, оста ло тех нич ко, 

про стор но ме тар ско и/или про стор но ви ше ме тар ско) др во (твр дих ли шћа
ра и че ти на ра), у пе ри о ду 07.11.2012. го ди не, 

На ло ка ци ји: Ртањ 2/а, д 4/а
(техничко 00 m3 ; остало техничко 00 m3; просторно: метарско 

1.799,00 m3_, просторно вишеметарско 00 m3.
20. Из но ше ње дрв них сор ти ме на та – ( тех нич ко, оста ло тех нич ко, 

про стор но ме тар ско и/или про стор но ви ше ме тар ско) др во (твр дих ли шћа
ра и че ти на ра), у пе ри о ду .2012. го ди не, 

На ло ка ци ји: Бу ко вик 3/б 3/ц 4/а 4/б
(техничко 00 m3 ; остало техничко 00 m3; просторно: метарско 721,39 m3_, 

просторно вишеметарско 00 m3.
21. Из но ше ње дрв них сор ти ме на та – ( тех нич ко, оста ло тех нич ко, 

про стор но ме тар ско и/или про стор но ви ше ме тар ско) др во (твр дих ли шћа
ра и че ти на ра), у пе ри о ду .2012. го ди не, 

На ло ка ци ји: Бу ко вик 29/а 40/а 41/а
(техничко 00 m3 ; остало техничко 00 m3; просторно: метарско 

1.356,97 m3_, просторно вишеметарско 00 m3.
22. Из но ше ње дрв них сор ти ме на та – ( тех нич ко, оста ло тех нич ко, 

про стор но ме тар ско и/или про стор но ви ше ме тар ско) др во (твр дих ли шћа
ра и че ти на ра), у пе ри о ду .2012. го ди не, 

На ло ка ци ји: Бу ко вик 52/а 87/а 87/б 89/а
(техничко 00 m3 ; остало техничко 00 m3; просторно: метарско 

1.374,78 m3_, просторно вишеметарско 00 m3.
23. Из но ше ње дрв них сор ти ме на та – ( тех нич ко, оста ло тех нич ко, 

про стор но ме тар ско и/или про стор но ви ше ме тар ско) др во (твр дих ли шћа
ра и че ти на ра), у пе ри о ду .2012. го ди не, 

На ло ка ци ји: Бу ко вик 112/а 112/б 115/а
(техничко 00 m3 ; остало техничко 00 m3; просторно: метарско 

1.480,60 m3_, просторно вишеметарско 00 m3.
24. Пре воз дрв них сор ти ме на та – ( тех нич ко, оста ло тех нич ко, про

стор но ме тар ско и/или про стор но ви ше ме тар ско) др во (твр дих ли шћа ра и 
че ти на ра), у пе ри о ду 05.11.2012. го ди не, 

На ло ка ци ји: Озрен – Ле ско вик 26/а 47/а 44/г, x
(техничко 00 m3 ; остало техничко 00 m3; просторно: метарско 

2.085,00 m3_, просторно вишеметарско 00 m3.
25. Пре воз дрв них сор ти ме на та – ( тех нич ко, оста ло тех нич ко, про

стор но ме тар ско и/или про стор но ви ше ме тар ско) др во (твр дих ли шћа ра и 
че ти на ра), у пе ри о ду 08,09.2012. го ди не, 

На ло ка ци ји: Ртањ 2/а,д 4/а
(техничко 00 m3 ; остало техничко 00 m3; просторно: метарско 300,00 m3_, 

просторно вишеметарско 00 m3.
26. Пре воз дрв них сор ти ме на та – ( тех нич ко, оста ло тех нич ко, про

стор но ме тар ско и/или про стор но ви ше ме тар ско) др во (твр дих ли шћа ра и 
че ти на ра), у пе ри о ду 04.06.2012., 09.12.2012. го ди не, 

На ло ка ци ји: Де ви ца 26/ф 27/а
(техничко 00 m3 ; остало техничко 00 m3; просторно: метарско 

1.200,00 m3_, просторно вишеметарско 00 m3.
27. Пре воз дрв них сор ти ме на та – ( тех нич ко, оста ло тех нич ко, про

стор но ме тар ско и/или про стор но ви ше ме тар ско) др во (твр дих ли шћа ра и 
че ти на ра), у пе ри о ду 03.12.2012. го ди не, 

На ло ка ци ји: Бу ко вик 40/а 3/ц 52/а 4/б 112/а 115/а
(техничко 00 m3 ; остало техничко 00 m3; просторно: метарско 480,00 m3_, 

просторно вишеметарско 00 m3.
28. Пре воз дрв них сор ти ме на та – ( тех нич ко, оста ло тех нич ко, про

стор но ме тар ско и/или про стор но ви ше ме тар ско) др во (твр дих ли шћа ра и 
че ти на ра), у пе ри о ду 03.12.2012. го ди не, 

На ло ка ци ји: Бу ко вик 40/а 3/ц 52/а 4/б 112/а 115/а
(техничко 00 m3 ; остало техничко 00 m3; просторно: метарско 

2.520,00 m3_, просторно вишеметарско 00 m3.
29. Пре воз дрв них сор ти ме на та – ( тех нич ко, оста ло тех нич ко, про

стор но ме тар ско и/или про стор но ви ше ме тар ско) др во (твр дих ли шћа ра и 
че ти на ра), у пе ри о ду 03.12.2012. го ди не, 

На ло ка ци ји: Бу ко вик 40/а 3/ц 52/а 4/б 112/а 115/а
(техничко 00 m3 ; остало техничко 00 m3; просторно: метарско 440,00 m3_, 

просторно вишеметарско 00 m3.
30. Пре воз дрв них сор ти ме на та – ( тех нич ко, оста ло тех нич ко, про

стор но ме тар ско и/или про стор но ви ше ме тар ско) др во (твр дих ли шћа ра и 
че ти на ра), у пе ри о ду 03.12.2012. го ди не, 

На ло ка ци ји: Бу ко вик 40/а 3/ц 52/а 4/б 112/а 115/а
(техничко 00 m3 ; остало техничко 00 m3; просторно: метарско 390,00 m3_, 

просторно вишеметарско 00 m3.

31. Пре воз дрв них сор ти ме на та – ( тех нич ко, оста ло тех нич ко, про
стор но ме тар ско и/или про стор но ви ше ме тар ско) др во (твр дих ли шћа ра и 
че ти на ра), у пе ри о ду .2012. го ди не, 

На ло ка ци ји: Бу ко вик 41/а 52/а 87/а 89/а 112/а 115/а
(техничко 235,00 m3 ; остало техничко 00 m3; просторно: метарско 00 m3_, 

просторно вишеметарско 00 m3.
32. Пре воз дрв них сор ти ме на та – ( тех нич ко, оста ло тех нич ко, про

стор но ме тар ско и/или про стор но ви ше ме тар ско) др во (твр дих ли шћа ра и 
че ти на ра), у пе ри о ду 02.11.2012. го ди не, 

На ло ка ци ји: Бу ко вик 41/а 52/а 87/а 89/а 112/а 115/а
(техничко 205,00 m3 ; остало техничко 00 m3; просторно: метарско 00 m3_, 

просторно вишеметарско 00 m3.
33. Пре воз дрв них сор ти ме на та – ( тех нич ко, оста ло тех нич ко, про

стор но ме тар ско и/или про стор но ви ше ме тар ско) др во (твр дих ли шћа ра и 
че ти на ра), у пе ри о ду 02.11.2012. го ди не, 

На ло ка ци ји: Бу ко вик 41/а 52/а 87/а 89/а 112/а 115/а
(техничко 240,00 m3 ; остало техничко 00 m3; просторно: метарско 00 m3_, 

просторно вишеметарско 00 m3.
2) Усло ви за уче ство ва ње у по ступ ку (пра во уче шћа, до ка зи о ис пу

ње но сти усло ва..) 
Пра во уче шћа у по ступ ку има ју сви по ну ђа чи ко ји ис пу ња ва ју оба ве

зне усло ве пред ви ђе не чл. 44. За ко на о јав ним на бав ка ма и по себ не усло ве 
из кон курс не до ку мен та ци је. Ис пу ње ност усло ва под но си лац по ну де до ка
зу је на на чин утвр ђен чла ном 45. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни 
гла сник РС”, брoj116/08), а у слу ча ју да под но си лац по ну де има по ди зво ђа
че или уче ству је у за јед нич кој по ну ди ду жан је да до ста ви до ка зе из чл. 49, 
од но сно чл. 50. За ко на.

3) Кри те ри ју ми за из бор нај по вољ ни је по ну де 
Из бор нај по вољ ни је по ну де из вр ши ће се при ме ном кри те ри ју ма еко

ном ски нај по вољ ни је по ну де, пре ма сле де ћим еле мен ти ма кри те ри ју ма: 
(а) нај ни жа по ну ђе на це на, 90 пон де ра и (б) рок пла ћа ња, 10 пон де ра.

4) Увид и пре у зи ма ње до ку мен та ци је (усло ви, ме сто,вре ме, рок, на
кна да тро шко ва ..)

Не по сред ни увид у кон курс ну до ку мен та ци ју и пре у зи ма ње исте за
ин те ре со ва ни по ну ђа чи мо гу из вр ши ти у про сто ри ја ма ШГ „Ниш”, Ниш, 
Пр во мај ска 4б, сва ког рад ног да на од 8,00 до 14,00 са ти, по чев од да на об
ја вљи ва ња јав ног по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, уз прет ход ну на ја ву 
те ле фо ном и пи са но овла шће ње фир ме. При ли ком пре у зи ма ња кон курс
не до ку мен та ци је при ла же се до каз о упла ће ном из но су од 1.000,00 РСД 
на те ку ћи ра чун бр. 245001771210604808 код Агро бан ке АД Бе о град на 
име тро шко ва при пре ма ња и умно жа ва ња кон курс не до ку мен та ци је. Свр ха 
упла те: от куп кон курс не до ку мен та ци је. Упла ће на сред ства се не вра ћа ју.

5) Под но ше ње по ну да (рок, ме сто, вре ме, на чин, на зна ка..)
По ну де се под но се у ро ку од 24 да на од да на об ја вљи ва ња у „Слу

жбе ном гла сни ку РС” , пре по ру че ном по шиљ ком или лич но, на адре су ШГ 
„Ниш”, Ниш, Пр во мај ска 4б, у за тво ре ним ко вер та ма, са на зна ком: „По ну
да за услу ге на ко ри шће њу шу ма за 2012. го ди ну – ШУ Со ко ба ња  пар ти је 
број  не отва ра ти”. На по ле ђи ни ко вер те оба ве зно на ве сти на зив под но
си о ца по ну де, тач ну адре су и кон такт те ле фон. Бла го вре ме ном ће се сма
тра ти све по ну де ко је стиг ну на адре су из ове тач ке, нај ка сни је по след њег 
да на ис те ка ро ка до 9,45 ча со ва. Уко ли ко рок ис ти че на дан ко ји је не рад ни 
или на дан др жав ног пра зни ка, као по след њи дан на ве де ног ро ка ће се сма
тра ти пр ви сле де ћи рад ни дан до 09:45 ча со ва.

6) Отва ра ње по ну да (ме сто,вре ме, при су ство ва ње за ин те ре со ва них ..)
Јав но отва ра ње по ну да оба ви ће се по след њег да на ис те ка ро ка за 

под но ше ње по ну да, у 10,00 ча со ва, у про сто ри ја ма ШГ „Ниш”, Ниш, Пр
во мај ска 4б, уз при су ство овла шће них пред став ни ка по ну ђа ча и дру гих 
за ин те ре со ва них ли ца. Пред став ни ци по ну ђа ча ко ји при су ству ју јав ном 
отва ра њу по ну да оба ве зни су да под не су пи са но овла шће ње за уче шће у 
по ступ ку.

7) Рок за до но ше ње од лу ке о из бо ру нај по вољ ни је по ну де
На ру чи лац ће у ро ку од 30 да на од јав ног отва ра ња по ну да до не ти 

од лу ку о из бо ру нај по вољ ни је по ну де. 
8) Кон такт (осо ба,ме сто,вре ме, тел. број, Еmail адре са ..)
Оба ве ште ња и до дат не ин фор ма ци је у ве зи уче шћа у по ступ ку јав

не на бав ке за ин те ре со ва ни по ну ђа чи мо гу до би ти сва ког да на од 8,00 до 
14,00 са ти, те ле фо ном на број 018/246074 или пу тем те ле фак са на број 
018/246074 кон такт осо ба: Мар ко Ста мен ко вић. Евен ту ал на пи та ња или 
зах те ви за раз ја шње ње кон курс не до ку мен та ци је мо гу се до ста ви ти у пи
са ном об ли ку на адре су на ру чи о ца, нај ка сни је до 5 да на пре ис те ка ро ка за 
под но ше ње по ну да.

9) Оста ле ин фор ма ци је 
По ну де мо ра ју би ти у це ли ни при пре мље не у скла ду са јав ним по

зи вом и кон курс ном до ку мен та ци јом, на ори ги нал ним обра сци ма из кон
курс не до ку мен та ци је и са свим при ло зи ма ко ји су са став ни део кон курс не 
до ку мен та ци је. Рок ва же ња по ну да не мо же би ти кра ћи од 60 да на од да на 
отва ра ња по ну да. По ну де са ва ри јан та ма ни су до зво ље не.

 И37517
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На осно ву чла на 72. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 

РС”, број 116/08)

ЈАВ НО ВО ДО ПРИ ВРЕД НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ „ВО ДЕ ВОЈ ВО ДИ НЕ” 
21000 Но ви Сад, Бу ле вар Ми хај ла Пу пи на 25

об  ј а  вљу  ј е

ЈАВ�НИ�ПО�ЗИВ�
за�при�ку�пља�ње�по�ну�да�
у�отво�ре�ном�по�ступ�ку

Пред мет јав не на бав ке: из ра да глав ног про јек та са на ци је ла те рал ног 
ка на ла по ред од брам бе не ли ни је л.о. Ду на ва од km 20+100 до km 23+000, 
од km 30+000 до km 39+000, од km 44+000 до km 46+000.

Опис пред ме та: услу га из ра де глав ног про јек та са на ци је ла те рал ног 
ка на ла по ред од брам бе не ли ни је л.о. Ду на ва од km 20+100 до km 23+000, 
од km 30+000 до km 39+000, од km 44+000 до km 46+000, број ЈН VI850/2
11, а пре ма спе ци фи ка ци ји да тој у кон курс ној до ку мен та ци ји.

Пра во уче шћа у по ступ ку има ју сва прав на и фи зич ка ли ца ко ја ис
пу ња ва ју усло ве из чла на 44. За ко на о јав ним на бав ка ма. По ну ђа чи су ду
жни да уз по ну ду до ста ве до ка зе о ис пу ње но сти усло ва из чла ну 45. За ко
на о јав ним на бав ка ма, на ве де не у кон курс ној до ку мен та ци ји.

Кри те ри ју ми за из бор нај по вољ ни је по ну де: од лу ка о из бо ру нај по вољ
ни је по ну де до не ће се при ме ном кри те ри ју ма еко ном ски нај по вољ ни је по ну де. 
По је ди нач ни кри те ри ју ми и пон де ри са др жа ни су у кон курс ној до ку мен та ци ји.

Увид и пре у зи ма ње кон курс не до ку мен та ци је вр ши се у про сто ри
ја ма ЈВП „Во де Вој во ди не”, Но ви Сад, Бу ле вар Ми хај ла Пу пи на 25, со ба 
број 9, на II спра ту, сва ког рад ног да на од 10,00 до 13,00 ча со ва. 

Пре у зи ма ње кон курс не до ку мен та ци је вр ши се уз при ло жен до каз о 
упла ти из но са од 500,00 ди на ра на име тро шко ва кон курс не до ку мен та ци је, 
на те ку ћи ра чун ЈВП „Во де Вој во ди не”, Но ви Сад, број 16092000405, са 
на зна ком „по по зи ву број ЈН VI850/211”. Упла ће на сред ства се не вра ћа ју.

Пре у зи ма ње кон курс не до ку мен та ци је пре ко emailа се не на пла ћу је.
Рок за до ста вља ње по ну да је 30 да на ра чу на ју ћи од пр вог на ред ног 

да на од да на об ја вљи ва ња овог по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, та ко 
да по след њег да на ро ка стиг не на ру чи о цу до ча со ва.

Уко ли ко рок ис ти че у дан ко ји је не ра дан (су бо та или не де ља) или у 
дан др жав ног пра зник, као по след њи дан на ве де ног ро ка сма тра ће се пр ви 
сле де ћи рад ни дан, до ча со ва.

Бла го вре ме ним ће се сма тра ти све по ну де ко је у да том ро ку стиг ну 
на го ре на зна че ну адре су на ру чи о ца, до ча со ва, без об зи ра на на чин до ста
вља ња. Не бла го вре ме не и не за тво ре не по ну де не ће се раз ма тра ти.

По ну ђа чи сво је по ну де под но се у за тво ре ним ко вер та ма, са на зна ком 
на зи ва и адре се по ну ђа ча, по штом или не по сред но пу тем пи сар ни це на ру
чи о ца, на адре су: Јав но во до при вред но пред у зе ће „Во де Вој во ди не”, Но ви 
Сад, Бу ле вар Ми хај ла Пу пи на 25, са на зна ком „по ну да за из ра ду глав ног 
про јек та са на ци је ла те рал ног ка на ла по ред од брам бе не ли ни је Л.О. Ду на ва 
од km 20+100 до km 23+000, од km 30+000 до km 39+000, од km 44+000 до 
km 46+000, број ЈН VI850/211 – не отва ра ти”. На по ле ђи ни ко вер те на
ве сти на зив, адре су, еmail, број те ле фо на по ну ђа ча и име ли ца за кон такт.

Отва ра ње по ну да оба ви ће се јав но, на дан ис те ка ро ка за под но ше ње 
по ну да, 2011. го ди не са по чет ком у ча со ва, у про сто ри ја ма ЈВП „Во де 
Вој во ди не”, Но ви Сад, Бу ле вар Ми хај ла Пу пи на 25, на IV спра ту, со ба 32.

Отва ра њу по ну да мо гу да при су ству ју овла шће ни или опу но мо ће
ни пред став ни ци по ну ђа ча ко ји под не су пу но моћ је за уче шће у по ступ ку 
отва ра ња по ну да.

За пи сник о отва ра њу по ну да до ста ви ће се по ну ђа чи ма од мах по 
окон ча њу јав ног отва ра ња или у ро ку од три да на од да на окон ча ња по
ступ ка јав ног отва ра ња по ну да.

Рок за до но ше ње од лу ке о из бо ру нај по вољ ни је по ну де: на ру чи лац 
ће у ро ку од 14 да на од јав ног отва ра ња по ну да до не ти од лу ку о из бо ру 
нај по вољ ни је по ну де.

Кон такт: Ра де Мар че тић, тел. 021/4881467; 066/331032.
По ну да се да је на срп ском је зи ку. 
По ну да са ва ри јан та ма ни је до зво ље на. По ну ђач је уз по ну ду ду жан 

до ста ви ти сред ство фи нан сиј ског обез бе ђе ња за озбиљ ност по ну де. Вр ста 
и из нос сред ста ва фи нан сиј ског обез бе ђе ња де фи ни са ни су у кон курс ној 
до ку мен та ци ји. Е8779

ОП ШТА БОЛ НИ ЦА – СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА 
22000 Срем ска Ми тро ви ца, Ста ри шор 65

огла  ша  ва

ЈАВ�НИ�ПО�ЗИВ�
за�при�ку�пља�ње�по�ну�да�у�отво�ре�ном�по�ступ�ку�за�јав�ну�на�бав�ку�услу�га�

број�15�по�пар�ти�ја�ма�–�Сер�ви�си�ра�ње�ме�ди�цин�ских�апа�ра�та�–

Пред мет јав не на бав ке об у хва та на бав ку услу га сер ви си ра ња ме ди
цин ских апа ра та по пар ти ја ма и то:

– пар ти ја 1 – ДИ А ТЕР МИ ЈА ПРО ИЗ ВО ЂА ЧА „AESCU LAP”,
– пар ти ја 2 –  ПНЕ У МАТ СКА ОР ТО ПЕД СКА ОПРЕ МА ПРО ИЗ ВО

ЂА ЧА „AESCU LAP”,

– пар ти ја 3 – ЦЕН ТРИ ФУ ГЕ РАЗ НЕ,
– пар ти ја 4 –  ИН ФУ ЗИ О НЕ, ПЕР ФУ ЗИ О НЕ И ЕН ТЕ РАЛ НЕ ПУМ

ПЕ ПРО ИЗ ВО ЂА ЧА „AR CO MED AG”,
– пар ти ја 5 – ОПЕ РА ЦИ О НИ СТО ПРО ИЗ ВО ЂА ЧА „AREL”,
– пар ти ја 6 –  АПА РАТ ЗА ЗА ВА РИ ВА ЊЕ ФО ЛИ ЈА ЗА СТЕ РИ ЛИ

ЗА ЦИ ЈУ, ПРО ИЗ ВО ЂА ЧА „ASP”,
– пар ти ја 7 –  АНА ЛИ ЗА ТОР ЗА ЕЛЕК ТРО ЛИ ТЕ ПРО ИЗ ВО ЂА ЧА 

„AVL”,
– пар ти ја 8 – АПА РАТ ЗА БИ О ХЕ МИ ЈУ „AVL”, VI TA LAB EC LIP SE,
– пар ти ја 9 –  ЛА БО РА ТО РИЈ СКИ АПА РАТ NYCO CARD, ПРО ИЗ

ВО ЂА ЧА „AXISSHI ELD”,
– пар ти ја 10 –  АПА РАТ ЗА ХЕ МО ГЛО БИН A1C „BAYER” DCA 

2000+
– пар ти ја 11 –  ЛА БО РА ТО РИЈ СКИ АПА РА ТИ ПРО ИЗ ВО ЂА ЧА 

„BEC KMAN CO UL TER” И „ИL”,
– пар ти ја 12 – АПА РА ТИ ПРО ИЗ ВО ЂА ЧА „BIN DER”,
– пар ти ја 13 – КОЛ ПО СКО ПИ ПРО ИЗ ВО ЂА ЧА „CEN TREL”,
– пар ти ја 14 –  АПА РА ТИ ПРО ИЗ ВО ЂА ЧА „BИO CO DE HYCELL”, 

„BИO MERИE UX”, „BИO TEC NИCA ИNSTRU
MENTS”, „EKF DИAG NOSTИCS” И „TROM BO
TRACK”,

– пар ти ја 15 – MИKRO SKOPИ PROИ ZVO ĐA ČA „CARL ZE ISS”,
– пар ти ја 16 – АПА РА ТИ ПРО ИЗ ВО ЂА ЧА „BER CHTOLD”,
– пар ти ја 17 – АПА РА ТИ ПРО ИЗ ВО ЂА ЧА „DRÄ GER”,
– пар ти ја 18 – АПА РА ТИ ПРО ИЗ ВО ЂА ЧА „DA TEX OH ME DA”,
– пар ти ја 19 – АПА РА ТИ ПРО ИЗ ВО ЂА ЧА „FRE SE NI US”,
– пар ти ја 20 – АПА РА ТИ ПРО ИЗ ВО ЂА ЧА „ER BE”,
– пар ти ја 21 – АПА РА ТИ ПРО ИЗ ВО ЂА ЧА „FU JI NON”,
– пар ти ја 22 – АПА РА ТИ ПРО ИЗ ВО ЂА ЧА „MMS”,
– пар ти ја 23 – АПА РА ТИ ПРО ИЗ ВО ЂА ЧА „RIC HARD WOLF”,
– пар ти ја 24 – АПА РА ТИ ПРО ИЗ ВО ЂА ЧА „TEK NO”,
– пар ти ја 25 – АПА РА ТИ ПРО ИЗ ВО ЂА ЧА „THER MO SCI EN TI FIC”,
– пар ти ја 26 – АПА РА ТИ ПРО ИЗ ВО ЂА ЧА „TOS HI BA”,
– пар ти ја 27 – TCD АПА РАТ „DWL” МУЛ ТИ DOP T,
– пар ти ја 28 – RÖNT GEN АПА РА ТИ СТА РИ ЈЕ ГЕ НЕ РА ЦИ ЈЕ,
– пар ти ја 29 –  АПА РА ТИ ПРО ИЗ ВО ЂА ЧА „ET HI CON EN DOSUR

GERY”,
– пар ти ја 30 –  АПА РАТ ЗА РАЗ БИ ЈА ЊЕ КА МЕ НА ПРО ИЗ ВО ЂА ЧА 

„EMS” LIT HO CLAST2,
– пар ти ја 31 – ЛА МИ НАР НА КО МО РА ПРО ИЗ ВО ЂА ЧА „EHRET”,
– пар ти ја 32 – ФРИ ЖИ ДЕР ЗА КРВ „FI OC CHET TI” EMO TE CA 400,
– пар ти ја 33 –  АПА РА ТИ ЗА ДИ ЈА ЛИ ЗУ ПРО ИЗ ВО ЂА ЧА „GAM

BROHO SPAL”QU ET,
– пар ти ја 34 – ПРИН ТЕР ЗА ФИЛ МО ВЕ „FU JI” DRY PIX 4000,
– пар ти ја 35 – АПА РА ТИ ПРО ИЗ ВО ЂА ЧА „GE HE AL THCA RE”,
– пар ти ја 36 –  ДИ ЈАГ НО СТИЧ КИ УЛ ТРА ЗВУЧ НИ АПА РА ТИ ПРО

ИЗ ВО ЂА ЧА „GE HE AL THCA RE”,
– пар ти ја 37 – АПА РА ТИ ПРО ИЗ ВО ЂА ЧА „GE TIN GE”,
– пар ти ја 38 –  ОПЕ РА ЦИ О НЕ ЛАМ ПЕ ПРО ИЗ ВО ЂА ЧА „HE RA E

US”,
– пар ти ја 39 – ЦЕН ТРИ ФУ ГЕ ПРО ИЗ ВО ЂА ЧА „HET TICH”,
– пар ти ја 40 –  CTG АПА РА ТИ ПРО ИЗ ВО ЂА ЧА „HUN TLE IGH HE

AL THCA RE”,
– пар ти ја 41 – АПА РА ТИ ПРО ИЗ ВО ЂА ЧА „IN TER A CO U STICS”,
– пар ти ја 42 – ХОЛ ТЕ РИ ПРО ИЗ ВО ЂА ЧА „ME DI TECH”,
– пар ти ја 43 – АПА РА ТИ ПРО ИЗ ВО ЂА ЧА „LE I CA”,
– пар ти ја 44 – РО ТА ЦИ О НИ МИ КРО ТОМ „MIC ROM” HM 340 E,
– пар ти ја 45 –  СУ ВИ СТЕ РИ ЛИ ЗА ТО РИ ПРО ИЗ ВО ЂА ЧА „ME DI

KA PRO JEKT”,
– пар ти ја 46 – RÖNT GEN АПА РА ТИ ПРО ИЗ ВО ЂА ЧА „SI E MENS”,
– пар ти ја 47 – АПА РА ТИ ПРО ИЗ ВО ЂА ЧА „SCHIL LER”,
– пар ти ја 48 –  ДИ ЈАГ НО СТИЧ КИ УЛ ТРА ЗВУК „ME DI SON” SO NO

A CE 8000 SE,
– пар ти ја 49 – EEG АПА РАТ ПРО ИЗ ВО ЂА ЧА „MIC RO MED”,
– пар ти ја 50 –  АПА РАТ ЗА ЗА ВА РИ ВА ЊЕ КЕ СА „LJUNG BERG & 

KÖ GEL AB” BИO SE A LER CR 6,
– пар ти ја 51 – АПА РА ТИ ПРО ИЗ ВО ЂА ЧА „OR GA NON TEK NI KA”,
– пар ти ја 52 – EKG АПА РА ТИ РА ЗНИ,
– пар ти ја 53 – АПА РА ТИ ПРО ИЗ ВО ЂА ЧА „ME TRAX”,
– пар ти ја 54 – АПА РА ТИ ПРО ИЗ ВО ЂА ЧА „BI O NET” и „GI MA”,
– пар ти ја 55 – КО МО РА ЗА РАЗ ВИ ЈА ЊЕ ФИЛ МО ВА „PRO TEC”,
– пар ти ја 56 – АПА РА ТИ ПРО ИЗ ВО ЂА ЧА „HP”,
– пар ти ја 57 –  ИН ФУ ЗИ О НЕ ПУМ ПЕ ПРО ИЗ ВО ЂА ЧА „CON DAN 

AR GUS”,
– пар ти ја 58 – ИН ФУ ЗИ О НА ПУМ ПА „GREEN STRE AM VOP”,
– пар ти ја 59 – СКО ПИ ЈА „PHI LIPS” DU O DI AG NOST,
– пар ти ја 60 – EMG АПА РАТ ПРО ИЗ ВО ЂА ЧА „NE U RO WERK”,
– пар ти ја 61 –  ДЕ ФИ БРИ ЛА ТО РИ ПРО ИЗ ВО ЂА ЧА „NI HON KOH

DEN”,
– пар ти ја 62 –  КО ЛО НО СКОП И ИЗ ВОР СВЕ ТЛА ПРО ИЗ ВО ЂА ЧА 

„PEN TAX”,
– пар ти ја 63 – АПА РА ТИ ПРО ИЗ ВО ЂА ЧА „CHE I RON”,
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– пар ти ја 64 – МА МО ГРАФ „ITAL RAY”,
– пар ти ја – 65 –  ЕЛЕК ТРИЧ НИ КРЕ ВЕТ ЗА ИН ТЕН ЗИВ НУ НЕ ГУ 

„MAL VE STIO”,
– пар ти ја 66 – ПУЛС НИ ОК СИ МЕ ТАР „NO NIN” AVANT 9600,
– пар ти ја 67 –  АПА РАТ ЗА ПРИ ПРЕ МУ ВО ДЕ ПРО ИЗ ВО ЂА ЧА 

„CST”,
– пар ти ја 68 – АПА РАТ ЗА УРИН „CYBOW”,
– пар ти ја 69 – РЕ А НИ МА ЦИ О НИ СТО ЛО ВИ „FIS HER & PAYKEL”,
– пар ти ја 70 – ГЛУ ВА КО МО РА „SI BEL MED”,
– пар ти ја 71 – АУТО КЛА ВИ „TUT TNA U ER”,
– пар ти ја 72 –  АПА РА ТИ ПРО ИЗ ВО ЂА ЧА „ORION DI AG NO

STICS”,
– пар ти ја 73 – СПИ РО МЕ ТАР „JA E GER”,
– пар ти ја 74 –  АУТО МАТ СКИ ПАР НИ СТЕ РИ ЛИ ЗА ТО РИ „SU TJE

SKA” APS 669,
– пар ти ја 75 – АСПИ РА ТО РИ РА ЗНИ,
– пар ти ја 76 – АПА РА ТИ ПРО ИЗ ВО ЂА ЧА „DA TA SCO PE”,
– пар ти ја 77 – ЛА МИ НАР НА КО МО РА „MI NI FIL”,
– пар ти ја 78 – АПА РА ТИ ПРО ИЗ ВО ЂА ЧА „KO DAK”,
– пар ти ја 79 – АПА РАТ „ROC HE” RE FLO TRON PLUS,
– пар ти ја 80 – ИН КУ БА ТО РИ РА ЗНИ,
– пар ти ја 81 – АПА РАТ ЗА АНЕ СТЕ ЗИ ЈУ „ME DEC” SA TURN EVO,
– пар ти ја 82 – ЕКГ ХОЛ ТЕР „CAR DIO SCAN”,
– пар ти ја 83 – ХОЛ ТЕ РИ ПРИ ТИ СКА „MO BI LO GRAPH NG”,
– пар ти ја 84 –  АУДИ О МЕ ТАР „MAD SEN ELEC TRONИCS” OR

BИTER 922,
– пар ти ја 85 – ЕЛЕК ТРО КА У ТЕР „KRU U SE” HFS 45,
– пар ти ја 86 – РЕ А НИ МА ЦИ О НИ СТО „AL FA ME DIC”,
– пар ти ја 87 – АПА РА ТИ ПРО ИЗ ВО ЂА ЧА „OLYMPUS”,
– пар ти ја 88 – МО НИ ТО РИ „IN NO CA RE T”,
– пар ти ја 89 – ЕН ДО СКОП – АР ТРО СКОП „STORZ”,
– пар ти ја 90 – МИ КРО СКО ПИ РА ЗНИ,
– пар ти ја 91 – ИН ХА ЛА ТО РИ РА ЗНИ,
– пар ти ја 92 – PHМЕ ТАР „DEN VER ИNSTRU MENTS”,
– пар ти ја 93 – АПА РА ТИ ЗА ФИ ЗИ КАЛ НУ ТЕ РА ПИ ЈУ РА ЗНИ,
– пар ти ја 94 – ЕН ДО СКОП „ZO OM SCO PE”,
– пар ти ја 95 – ЕЛЕК ТРО КА У ТЕ РИ „VAL LEYLAB”,
– пар ти ја 96 – ЛА БО РА ТО РИЈ СКЕ ПИ ПЕ ТЕ РАЗ НЕ,
– пар ти ја 97 – ЛА БО РА ТО РИЈ СКЕ ВА ГЕ РАЗ НЕ.
Пра во уче шћа у по ступ ку има ју сви по ну ђа чи ко ји ис пу ња ва ју оба

ве зне усло ве за уче шће у по ступ ку јав не на бав ке у скла ду са чла ном 44. 
За ко на о јав ним на бав ка ма, а ис пу ње ност ових усло ва ду жни су да до ка жу 
на на чин про пи сан у чла ну 45. За ко на о јав ним на бав ка ма.

Као кри те ри јум за оце ни ва ње и из бор нај по вољ ни је по ну де утвр ђу је 
се – нај ни жа по ну ђе на це на.

До ку мен та ци ја за под но ше ње по ну да мо же се пре у зе ти у про сто ри
ја ма Од се ка на бав ки Оп ште бол ни це Срем ска Ми тро ви ца сва ког рад ног 
да на 8,00 до 14,00 ча со ва или по штом о че му нас мо же те оба ве сти ти пи
сме ним пу тем са на зна ком бро ја јав ног по зи ва и пар ти је за ко ји сте за
ин те ре со ва ни на факс 022/610222, ло кал 169, 022/621391 или на ема ил 
адре су: slu zba na bav ki @obsm.rs. Увид у кон курс ну до ку мен та ци ју сви за
ин те ре со ва ни по ну ђа чи мо гу из вр ши ти у Од се ку на бав ки Оп ште бол ни це 
Срем ска Ми тро ви ца, ули ца Ста ри шор 65, сва ког рад ног да на од да на об
ја вљи ва ња јав ног по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, у вре ме ну од 7,00 
до 14,00 ча со ва. Тро шко ви за от куп кон курс не до ку мен та ци је се утвр ђу ју 
на из нос 289,10 ди на ра по пар ти ји или 4.720,00 ди на ра за от куп це ло куп
не кон курс не до ку мен та ци је. Сред ства се упла ћу ју на те ку ћи ра чун 840
78166705 Оп ште бол ни це Срем ска Ми тро ви ца. Упла те за от куп кон курс не 
до ку мен та ци је вр ши ти ис кљу чи во на име фир ме, са на зна ком бро ја јав не 
на бав ке за ко ју се вр ши упла та. Упла ће на сред ства за от ку пље ну кон курс
ну до ку мен та ци ју се не вра ћа ју. По ну ђа чи су у оба ве зи да пре пре у зи ма ња 
кон курс не до ку мен та ци је до ста ве зах тев са тач ном на зна ком јав не на бав ке 
и до каз о упла ти. У зах те ву је по треб но на ве сти на зив, адре су, те ле фон и 
осо бу за кон такт по ну ђа ча ко ји од ку пљу је кон курс ну до ку мен та ци ју. Уко
ли ко по ну ђач лич но пре у зи ма кон курс ну до ку мен та ци ју по треб но је да 
при ло жи пи сме но овла шће ње за пре у зи ма ње исте. 

По ну де се до ста вља ју лич но или по штом али оба ве зно на ори ги нал
ном обра сцу Оп ште бол ни це Срем ска Ми тро ви ца у за тво ре ним ко вер та ма 
(на ко вер ти на зна чи ти број јав не на бав ке и пар ти је за ко је се да је по ну да 
као и на зна ку «не отва рај”), на адре су Оп шта бол ни ца Срем ска Ми тро ви ца 
ули ца Ста ри шор 65. На по ле ђи ни ко вер те на зна чи ти на зив по ну ђа ча, адре
су, те ле фон и кон такт осо бу.

Рок за до ста вља ње по ну да је 30 да на од да на об ја вљи ва ња у „Слу
жбе ном гла сни ку РС”по штом или пре да те лич но у при јем ну кан це ла ри ју 
Оп ште бол ни це Срем ска Ми тро ви ца, Ста ри шор 65 до 10,00 ча со ва. Уко
ли ко рок ис ти че у дан ко ји је не рад ни (су бо та или не де ља) или на дан др
жав ног пра зни ка, као по след њи дан сма тра ће се пр ви сле де ћи рад ни дан. 
По ну ђа чи су оба ве зни да по ну де све тра же не став ке по спе ци фи ка ци ји. 
По ну де са ва ри јан та ма не ће се узи ма ти у раз ма тра ње. Це не у по ну ди мо ра
ју би ти фик сне и ис ка за не у ди на ри ма, без ура чу на тог ПДВа, за о кру же не 
на две де ци ма ле.

Јав но отва ра ње по ну да оба ви ће Ко ми си ја 30тог да на од да на об ја
ве у „Слу жбе ном гла сни ку РС” у 12,00 ча со ва у про сто ри ја ма Хи рур шког 
бло ка – Са ла за са стан ке Оп ште бол ни це Срем ска Ми тро ви ца.

Пред став ни ци по ну ђа ча ко ји при су ству ју отва ра њу по ну да ду жни су 
пре по чет ка отва ра ња по ну да до ста ви ти пу но моћ за при су ство ва ње отва
ра њу по ну да.

Од лу ку о из бо ру нај по вољ ни је по ну де на ру чи лац ће до не ти у ро ку 
од 20 да на од да на јав ног отва ра ња по ну да. Од лу ка о из бо ру нај по вољ ни је 
по ну де би ће до ста вље на свим По ну ђа чи ма у ро ку од 3 да на од да на до
но ше ња од лу ке. Не бла го вре ме не, не за пе ча ће не и не пот пу не по ну де не ће 
би ти узе те у раз ма тра ње.

Све ин фор ма ци је ве за не за по сту пак јав не на бав ке мо гу се до би ти на 
тел: 022/610222 ло кал 169 и 115. 38577

раДоВи
На осно ву чла на 70. став 1. тач ка 2. и чла на 72. став 1. тач ка 1. За ко на 

о јав ним на бав ка ма (,,Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08) 

ОП ШТИ НА ЛЕ БА НЕ 
Ца ра Ду ша на 116

огла  ша  ва

ЈАВ�НИ�ПО�ЗИВ�
за�при�ку�пља�ње�по�ну�да�у�отво�ре�ном�по�ступ�ку�за�на�бав�ку�ра�до�ва�
из�град�ња�фил�тер�ских�по�ља�на�во�до�по�стро�је�њу�у�Гр�гу�ров�цу

Пред мет јав не на бав ке број 16ВВ/2011 је из град ња фил тер ских по
ља на во до по стро је њу у Гр гу ров цу – оп шти на Ле ба не. 

Пра во уче шћа у по ступ ку јав не на бав ке има ју свa фи зич ка и прав на 
ли ца ко ја ис пу ња ва ју усло ве из чла на 44. За ко на о јав ним на бав ка ма. Ис пу
ње ност на ве де них усло ва по ну ђач до ка зу је на на чин пред ви ђен чла ном 45. 
За ко на. Усло ви ко је сва ки по ну ђач тре ба да ис пу ни као и на чин на ко ји се до
ка зу је ис пу ње ност усло ва су бли же од ре ђе ни кон курс ном до ку мен та ци јом.

Кон курс ну до ку мен та ци ју сви за ин те ре со ва ни по ну ђа чи мо гу пре у
зе ти у ро ку од 30 да на од да на об ја вљи ва ња јав ног по зи ва у ,,Слу жбе ни 
гла сни ку РС”, сва ког рад ног да на од 7,00 до 15,00 ча со ва, у про сто ри ја ма 
Слу жбе за јав не на бав ке, уз до каз о упла ти не по врат ног из но са од 3.000,00 
ди на ра на те ку ћи ра чун на ру чи о ца број 84074515184303, по зив на број 
24057, на име тро шко ва из ра де кон курс не до ку мен та ци је. Кон курс на до
ку мен та ци ја мо же би ти до ста вље на и по штом.

Понудe са са при ло же ном до ку мен та ци јом, у све му пре ма упут ству 
из кон курс не до ку мен та ци је, до ста вља ју се по штом или не по сред но, на 
ори ги нал ним обра сци ма из кон курс не до ку мен та ци је, на срп ском је зи ку, у 
за пе ча ће ној ко вер ти, лич но или пре по ру че ном по шиљ ком, на адре су: Оп
шти на Ле ба не, Ца ра Ду ша на 116, 16230 Ле ба не, са на зна ком: „По ну да за 
из град њу фил тер ских по ља на во до по стро је њу у Гр гу ров цу – не отва ра
ти”, а на по ле ђи ни на зив по ну ђа ча, адре су и те ле фон за кон такт. Рок за 
под но ше ње по ну да је 30 да на од да на об ја вљи ва ња јав ног по зи ва у ,,Слу
жбе ном гла сни ку РС”. Бла го вре ме ним ће се сма тра ти све по ну де ко је стиг
ну на адре су на ру чи о ца нај ка сни је по след њег да на на ве де ног ро ка до 12,00 
ча со ва. Уко ли ко рок ис ти че на дан ко ји је не рад ни или др жав ни пра зник, 
као по след њи дан на ве де ног ро ка сма тра ће се пр ви сле де ћи рад ни дан.

Не бла го вре ме не, не пот пу не и не ис прав не по ну де не ће би ти раз ма
тра не.

Јав но отва ра ње по ну да оба ви ће се ко ми сиј ски у про сто ри ја ма на ру чи о
ца истог да на по ис те ку ро ка за под но ше ње по ну да са по чет ком у 12,30 ча со ва.

Кри те ри ју ми за из бор нај по вољ ни је по ну де би ће еко ном ски нај по
вољ ни ја по ну да, на осно ву кри те ри ју ма ко ји ће би ти бли же од ре ђе ни у 
кон курс ној до ку мен та ци ји. 

Од лу ка о из бо ру нај по вољ ни је по ну де би ће до не та у ро ку од 15 да на 
од да на отва ра ња по ну да. На ве де ну од лу ку на ру чи лац ће до ста ви ти свим 
под но си о ци ма по ну да у ро ку од три да на од да на ње ног до но ше ња.

До дат не ин фор ма ци је о овом јав ном по зи ву мо гу се до би ти на те ле
фон 016/843710 ло кал 120. 38505

На осно ву чл. 69, 70 и чла на 72. став 1. тач ка 1. За ко на о јав ним на
бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08)

ЈП ЕПС „ЕЛЕК ТРО СР БИ ЈА” ДОО КРА ЉЕ ВО 
ОГРА НАК ЕЛЕК ТРО ДИ СТРИ БУ ЦИ ЈА ЈА ГО ДИ НА 

35000 Ја го ди на, 7. ју ли 62

об  ј а  вљу  ј е

ЈАВ�НИ�ПО�ЗИВ�
за�при�ку�пља�ње�по�ну�да�у�отво�ре�ном�по�ступ�ку��

број�Т-13/2011�

Пред мет јав не на бав ке су ра до ви: на са на ци ји мо крих чво ро ва у 
управ ној згра ди по гон Па ра ћин

Пра во уче шћа у отво ре ном по ступ ку јав не на бав ке има ју свa до ма ћа 
и стра на прав на и фи зич ка ли ца, ко ја ис пу ња ва ју оба ве зне усло ве за уче
шће из чла на 44. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
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116/08). Ис пу ње ност на ве де них усло ва по ну ђач до ка зу је на на чин пред ви
ђен чла ном 45. на ве де ног За ко на. Усло ви ко је сва ки по ну ђач тре ба да ис пу
ни као и на чин на ко ји се до ка зу је ис пу ње ност усло ва бли же су од ре ђе ни 
кон курс ном до ку мен та ци јом.

Нај по вољ ни ја по ну да ће би ти иза бра на при ме ном кри те ри ју ма нај
ни же по ну ђе на це на у скла ду са чла ном 52. став 8. За ко на о јав ним на
бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08) ко ји се за сни ва на нај ни жој 
це ни као је ди ном кри те ри ју му.

За ин те ре со ва ни по ну ђа чи мо гу из вр ши ти увид у кон курс ну до ку
мен та ци ју у про сто ри ја ма Елек тро ди стри бу ци је Ја го ди на, у Ја го ди ни, 7. 
ју ли 62, сва ког рад ног да на у вре ме ну од 10,00 до 13,00 ча со ва. Кон курс ну 
до ку мен та ци ју за ин те ре со ва ни по ну ђа чи мо гу да пре у зму сва ког рад ног 
да на у про сто ри ја ма Елек тро ди стри бу ци је Ја го ди на, у Ја го ди ни, 7. ју ли 62, 
на кон об ја вљи ва ња јав ног по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС”. 

Кон курс на до ку мен та ци ја мо же би ти до ста вље на и по штом.
При ли ком пре у зи ма ња кон курс не до ку мен та ци је по треб но је при ло

жи ти до каз о бес по врат ној упла ти из но са од 430,00 ди на ра (у уку пан из нос 
ура чу нат је ПДВ), на име ЈП ЕПС „Елек тро ср би ја” д.о.о. Кра ље во Огра нак 
ЕД Ја го ди на, на те ку ћи ра чун 155240182, са по зи вом на број 975913 код 
Ча чан ске бан ке а.д. ПЈ Ја го ди на, са на зна ком: „За тро шко ве кон курс не до
ку мен та ци је, ЈН T13/2011”.

По ну де са ком плет но зах те ва ном до ку мен та ци јом се под но си у за
тво ре ној и за пе ча ће ној ко вер ти на адре су на ру чи о ца: ЈП ЕПС „Елек тро
ср би ја” д.о.о. Кра ље во Огра нак Елек тро ди стри бу ци ја Ја го ди на, 35000 Ја
го ди на, 7. ју ли 62, са на зна ком „Не отва ра ти – по ну да – за јав ну на бав ку 
ра до ва – на са на ци ји мо крих чво ро ва у управ ној згра ди – по гон Па ра ћин 
број Т13/2011”. На по ле ђи ни ко вер те упи су је се на зив и адре са по ну ђа ча.

Рок за под но ше ње по ну да је 31 дан од да на об ја вљи ва ња јав ног по зи
ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС”.

Бла го вре ме ним се сма тра ју по ну де при спе ле на ру чи о цу до 10,00 ча
со ва по след њег да на ис те ка ро ка за под но ше ње по ну да.

Уко ли ко по след њи дан за под но ше ње по ну да па да у не рад ни дан, 
сма тра ће се бла го вре ме ном по ну да при мље на код на ру чи о ца пр вог на ред
ног рад ног да на до 10,00 ча со ва.

По ну де при спе ле по сле на ве де ног ро ка сма тра ће се не бла го вре ме ним.
По ну де са ва ри јан та ма ни су до зво ље не.
Јав но отва ра ње по ну да оба ви ће се по след њег да на ис те ка ро ка за 

под но ше ње по ну да у 10,15 ча со ва у про сто ри ја ма ЈП ЕПС „Елек тро ср би
ја” д.о.о. Кра ље во, Огра нак ЕД Ја го ди на, у Ја го ди ни, 7. ју ли 62.

Уко ли ко рок па да у не рад ни дан, отва ра ње по ну да оба ви ће се пр вог 
на ред ног рад ног да на у 10,15 ча со ва.

Отва ра њу по ну да мо гу при су ство ва ти сва за ин те ре со ва на ли ца. 
Пред став ни ци по ну ђа ча мо ра ју има ти овла шће ње ко је ће пре да ти ко ми си ји 
за јав ну на бав ку при ли ком отва ра ња по ну да.

Од лу ка о из бо ру нај по вољ ни је по ну де би ће до не та у оквир ном ро ку 
од 60 да на од да на отва ра ња по ну да. На ве де ну од лу ку на ру чи лац ће до ста
ви ти свим под но си о ци ма по ну да у ро ку од 3 да на од да на ње ног до но ше ња.

Осо ба за кон такт Је ле на Ми ле тић, дипл. ел. инж., кон такт те ле фон 
035/561158.

Кон такт те ле фон за пре у зи ма ње кон курс не до ку мен та ци је 035/200
694, факс 035/226148. 38696

На основу чл. 69, 70. и члана 72. став 1. тачка 1. Закона о јавним на
бавкама („Сл. гласник РС” број 116/08):

ЈП ТРАНСНАФТА 
Панчево Змај Јовина број 1

об јављује

ЈАВНИ�ПОЗИВ�
за�прикупљање�понуда

Врста поступка: отворени поступак ЈН Т 19 / 11.
Предмет јавне набавке рдова: Изградња котларнице и реконструк

ција система грејања.
Опис предмета јавне набавке: Изградња котларнице и реконструк

ција система грејања у складу са захтевима садржаним у Техничком опису 
Конкурсне документације. За изградњу котларнице и реконструкцију сис
тема грејања урађена је пројектнотехничка документација (Геомеханички 
елаборат, Главни архитектонскограђевински пројекат, Главни пројекат 
конструкције, Главну пројекат електричних инсталација, Главни пројекат 
машинских инсталација, Главни пројекат инсталација водовода и канали
зације, Главни пројекат заштите од пожара). 

Услови за учествовање у поступку:
 Право учешћа имају сва заинтересована правна лица која испуња

вају услове из члана 44. Закона о јавним набавкама и о томе поднесу до
казе у складу са чланом 45. Наведеног закона. Понуђачи су дужни да уз 
понуду доставе доказе о испуњености услова из члана 45. Закона о јавним 
набавкама у конкурсној документацији.

Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде: 
Оцењивање и рангирање достављених исправних понуда вршиће се 

применом критеријума економски најповољнија понуда, утвђеном у кон
курсној документацији. Критеријуми за вредновање су: 

Критеријум Пондер
1. понуђена цена 60
2. стручне референце 30
3. начин плаћања 10

Укупно: 100

Увид и преузимање конкурсне документације: 
Непосредан увид и преузимање конкурсне документације заинте

ресовани понуђачи могу да изврше у року од 30 дана од дана објављи
вања у „Службеном гласнику Републике Србије“ на следећој адреси: ЈП 
Транснафта, Бјелановићева бр. 2. 11000 Београд сваког радног дана од 914 
часова.

За преузимање конкурсне документације потребно је писмено овла
шћење потенцијалног понуђача и доказ о уплати трошкова конкурсне до
кументације.

За радове, који су предмет ове јавне набавке, трошкови конкурсне 
документације у износу од 2.000,00 динара уплаћују се на рачун бр. 355 
000000107615032 код Војвођанска банка А.Д. Београд, са назнаком  от
куп конкурсне документације ЈН Т 19 / 11. 

Страни понуђачи обавезни су да уплате неповратни износ од EUR 
30,00 према следећим инструкцијама: СВРХА  Откуп Конкурсне доку
ментације за ЈН T19/11

Intermediary: COBADEFF ( Commerzbank AG, Frankfurt/Main )
Account: with Institution: 400/876838400 VBUBRS 22 (Vojvođanska 

banka a.d., Novi Sad, Serbia)
Beneficiary Customer: RS35 3550 0000 0200 2684 62
JP „Transnafta”, Zmaj Jovina 1, 26000 Pančevo
Наведена средства уплаћују се неповратно.
Подношење понуда: 
Понуда се подноси у року од 30 ( тридесет ) дана од дана објављи

вања у „ Сл. Гласнику РС“ до 12:00 часова,непосредно (лично) или путем 
поште на поменуту адресу ЈП ТРАНСНАФТА, Бјелановићева бр.2., 11000 
Београд с тим да понуђач мора нагласити следеће: „Понуда за јавну на
бавку: Изградња котларнице и реконструкција система грејања, ЈН Т 19 / 
11 – не отварати”. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној 
печатом, а на полеђини коверте мора бити наведен тачан назив, адреса и 
телефон понуђача, као и име и презиме лица за контакт. Било би пожељно 
да сва документа у понуди буду повезана траком у целини и запечаћена 
тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати 
појединачни листови. Понуђач може да поднесе само једну понуду !

Отварање понуда: 
Јавно отварање понуда одржаће се тридесетог дана након објављи

вања јавног позива у „ Сл. гласнику РС“, у 12:30 часова, на адреси нару
чиоца: ЈП ТРАНСНАФТА; Бјелановићева бр. 2, 11000 Београд, Отварању 
понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача. Присутни 
преставници понуђача, пре почетка отварања понуда, морају комисији на
ручиоца поднети пуномоћје за учешће у поступку јавног отварања понуда.

Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде: 
Одлука о избору најповољније понуде, биће донета у року од десет 

дана од дана јавног отварања понуда.
Контакт: 
Сва додатна обавештења у вези са овим јавним позивом заинтересо

вани понуђачи могу тржити електронским путем, за технички део, Зоран 
Ђаковић, email: zoran.djakovic@transnafta.rs, а за остале информације 
Предраг Костић, email: predrag.kostic@transnafta.rs, или пошотом на адре
су наручиоца: ЈП ТРАНСНАФТА, 11000 Београд, ул. Бјелановићева бр. 2. 
са назнаком:„ Питање за конкурсну комисију ЈН Т 19 / 11”. 317361

оДлУКЕ
На основу члана 24. став 1. тачка 7. и члана 81. Закона о јавним на

бавкама набавкама („Службени гласник РС”, број 116/08), директор

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 
ДЕВИЗНИ ИНСПЕКТОРАТА

доно си

ОДЛУКУ�
о�избору�најповољније�понуде

1. У поступку јавне набавке који је спроведен у преговарачком 
поступку без објављивања јавног позива, редни број 2/11, чији је предмет 
набавка услуга: „Унапређење софтвера за праћење и контролу девизног и 
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спољнотрговинског пословања”, за најповољнију понуду бира се понуда 
понуђача компаније „Comtrade IT Solutions and Services” d.о.о, Београд, 
Савски насип 7.

2. Против ове одлуке, може се поднети захтев за заштиту права, у 
року од 8 дана од дана објављивања обавештења о избору најповољније 
понуде у „Службеном гласнику РС”.

Образложење
Министарство финансијаДевизни инспекторат. Београд, Кнеза 

Милоша 20, као наручилац, одлуком бр. 1434040000006/201107001 од 
8. новембра 2011. године, покренуо је поступак јавне набавке у прегова
рачком поступку без објављивања јавног позива, редни број 2/11, чији је 
предмет набавка услуга: „Унапређење софтвера за праћење и контролу де
визног и спољнотрговинског пословања”.

Процењена вредност предметне јавне набавке је 5.084.700,00 динара 
без урачунатог пореза на додату вредност.

Вредност уговора о јавној набавци је 5.060.000,00 динара без урачу
натог пореза на додату вредност.

Предметни поступак јавне набавке, спроведен је у складу са одред
бом члана 24. став 1. тачка 7. Закона о јавним набавкама („Службени гла
сник РС”, број 116/08), којом је предвиђено да наручилац може спроводити 
преговарачки поступак без објављивања јавног позива у случају додатних 
услуга или радова који нису били укључени у првобитни пројекат или у 
прву јавну набавку, а који су због непредвидљивих околности постали не
опходни за извршење уговора о јавној набавци, под условом да се уговор 
закључи са првобитним пружаоцем услуга, односно извођачем радова и 
да укупна вредност свих додатних услуга или радова није већа од 25% од 
укупне вредности првобитно закљученог уговора, као и да:

(а) се такве додатне услуге или радови не могу раздвојити, у 
техничком или економском погледу, од прве јавне набавке, а да се при томе 
не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће или несразмерно ве
лики трошкови за наручиоца, или

(б) су такве услуге или радови, које би наручилац могао набавити од
војено од извршења првобитног уговора, неопходне за даље фазе пружања 
услуга односно извршење радова.

Имајући у виду да не постоји техничка могућност да се одговорност 
за исправан рад Информационог система подели са другим испоручио
цем услуге који би унео одређене измене у Информациони систем и да би 
увођење другог испоручиоца у систем и извођењем радова на постојећем 
Информационом систему потенцијално узроковала неоперативност и не
функционисање Информационог система, те да Девизни инспекторат у 
том случају не би имао право на накнаду штете (у складу са законом) и на 
раскид уговора, нити би постојала могућност реализовања банкарске гаран
ције, спроводи се преговарачки поступак без објављивања јавног позива.

Позив за достављање понуде са Конкурсном документацијом за 
предметну јавну набавку је 11. новембра 2011. године преузео понуђач ком
панија „Comtrade IT Solutions and Services” d.о.о, Београд, Савски насип 7.

Јавно отварање приспеле понуде, обављено је 21. новембра 2011. го
дине, о чему је сачињен записник.

Пошто је Комисија констатовала да је понуда исправна, одговарајућа 
и прихватљива и да су приложени сви тражени докази о испуњености ус
лова из конкурсне документације, спроведен је поступак преговарања.

У поступку преговарања учествовали су: чланови Комисије за јавну 
набавку 2/11, као представник наручиоца и Вук Терзић, као овлашћени 
представник понуђача, а по овлашћењу за преговарање број: 6992 од 21. 
новембра 2011. године.

Елемент уговора о коме се преговарало је цена.
Записником о отварању и записником о преговарању утврђени су 

следећи елементи уговора: 
– Укупна цена исказана без ПДВа 5.060.000,00 динара.
– Укупна цена исказана са ПДВом 5.970.800,00 динара.
– Начин и рок плаћања: 100% након испоруке, 15 дана након завр

шетка посла и потписивања документа о пријему система.
– Рок важења понуде: 90 дана од дана отварања понуде.
– Рок завршетка посла: 25 дана од обостраног потписивања уговора.
На основу свих елемената из понуде и након спроведених поступа

ка отварања и преговарања, Комисија за јавну набавку је констатовала, у 
извештају о стручној оцени понуде број 1434040000006/201107008 од 
22. новембра 2011. године, да се у поступку јавне набавке у преговарачком 
поступку без објављивања јавног позива бр. 2/11, чији је предмет набавка 
услуге „Унапређење софтвера за праћење и контролу девизног и спољно
трговинског пословања”, за корисника Министарство финансијаДевизни 
инспекторат, понуда компаније „Comtrade IT Solutions and Services” d.о.о, 
Београд, Савски насип 7, прихвати као најповољнија понуда.

На основу свега наведеног, донета је одлука као у диспозитиву.
 П31874
На осно ву чла на 23. Ста ту та Кли нич ко бол нич ког цен тра Зе мун 

– Бе о град, Ву ко ва 9, број 3095 од 9. 9. 2009. го ди не и чла на 131. За ко на о 
здрав стве ној за шти ти („Слу жбе ни гла сник РС”, број 107/05) 

КЛИ НИЧ КО БОЛ НИЧ КИ ЦЕН ТАР 
ЗЕ МУН – БЕ О ГРАД 

11080 Зе мун, Ву ко ва 9

до  но  си

ОД�ЛУ�КУ��
о�обустављању�поступка�јавне�набавке

Об у ста вља се отво ре ни по сту пак јав не на бав ке до ба ра, на бав ке ци
то ста ти ка за по тре бе КБЦ Зе мун – Бе о град, за 2011. го ди ну, број ЈН 38/11 у 
де лу ко ји се од но си на пар ти је 1, 6, 8, 17 и 21.

Обра зло же ње :на ру чи лац КБЦ Зе мун – Бе о град је да на 6. 9. 2011. 
го ди не по кре нуо отво ре ни по сту пак јав не на бав ке до ба ра, на бав ке ци то
ста ти ка за по тре бе КБЦ Зе мун – Бе о град.

При ли ком са чи ња ва ња За пи сни ка о отва ра њу по ну да 38/11651/2 да
на 24. 10. 2011. го ди не кон ста то ва но је сле де ће:

– за пар ти је 1, 6, 8, 17 и 21 ни је би ло под не тих по ну да.
Сход но го ре на ве де ном, а при ме ном про пи са из уво да, од лу че но је 

као у дис по зи ти ву. 38704

обаВЕштЕња
На основу члана 24. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС”, број 116/08)

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
11000 Београд, Краља Милана 14

об јављује

ОБАВЕШТЕЊЕ�
о�избору�најповољније�понуде

У преговарачком поступку без објављивања јавног позива, спроведе
ном на основу члана 24. став 1. тач. 5, 7. и 8 . Закона о јавним набавкама, 
у предмету јавне набавке број 53/11 – додатни радови и набавка додатне 
опреме за адаптацију и санацију постојећег декортивног осветљења Дома 
Народне скупштине Републике Србије у Београду, Трг Николе Пашића 13, 
са вишком и мањком радова, по уговору број 4047/70907 од 07.12.2009. 
године, донета је одлука којом је за најповољнију понуду изабрана зајед
ничка понуда групе понуђача:

– ЈКП „Јавно осветљењеИ д.о.о. Београд, Булевар Краља Александра 
73а, „S&R Magma” д.о.о. Београд, Булевар Војводе Мишића 14 и „OMNI 
STOCK” д.o.o. Београд, Булевар Краља Александра 174, у којој је носи
лац – водећи члан групе понуђача ЈКП „Јавно осветљење” д.о.о. Београд, 
Булевар Краља Александра 73а. Укупна цена без ПДВа је 13.996.973,04 
динара.

 П31149

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС”, број 116/08, у даљем тексту: ЗЈН) и члана 14. Правилника о поступку 
јавне набавке мале вредности („Службени гласник РС”, број 50/09, у 
даљем тексту: Правилник)

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА 
11000 Београд, Немањина 2226

об јављује

ОБАВЕШТЕЊЕ�
о�закљученом�уговору�о�јавној�набавци�

(број�8/2011)

На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности – на
бавка „ELISA” тестова за дијагностику ХИВа, хепатитиса Б, хепатитиса 
Ц и потврдних тестова за ХИВ, за потребе спровођења пројекта „Јачање 
националног одговора на ХИВ/АИДС децентрализацијом кључних здрав
ствених услуга”, која је обликована у две патрије, закључени су уговори са 
следећим понуђачима за:

 – партију 1 – „Jugomontana farmacija i medicinska oprema” д.o.o. из 
Београда, Обилићев венац 4/4;

 – партију 2 – „Probo” д.о.о. из Београда, Сезанова 108/12.
 39428
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На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС”, број 116/08, у даљем тексту: ЗЈН) и члана 14. Правилника о поступку 
јавне набавке мале вредности („Службени гласник РС”, број 50/09, у 
даљем тексту: Правилник)

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА 
11000 Београд, Немањина 2226

об јављује

ОБАВЕШТЕЊЕ�
о�закљученом�уговору�о�јавној�набавци�

(број�7/2011)

На основу спроведеног поступка јавне набавке тестова за дијаг
ностику ХИВа, хепатитиса Б и хепатитиса Ц, за апарате затвореног типа 
„Аbbott”, за потребе спровођења пројекта „Јачање националног одговора 
на ХИВ/АИДС децентрализацијом кључних здравствених услуга”, као нај
повољнија, изабрана је понуда предузећа „Laviefarm” д.о.о. из Београда, и 
уговор о јавној набавци је закључен са предузећем:

 – „Laviefarm” д.о.о. из Београда, Бањалучка 14. 39427

На осно ву чла на 24. став 2, а сход но чла ну 70. став 1. За ко на о јав ним 
на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08)

РЕ ПУ БЛИЧ КИ ФОНД ЗА ЗДРАВ СТВЕ НО ОСИ ГУ РА ЊЕ 
11000 Бе о град, Јо ва на Ма ри но ви ћа 2

об  ј а  вљу  ј е

ОБА�ВЕ�ШТЕ�ЊЕ�
о�из�бо�ру�нај�по�вољ�ни�је�по�ну�де�за�јав�ну�на�бав�ку�

ци�то�ста�ти�ка�са�„Ц”�ли�сте�–�IMA�TI�NIB�caps.�a�100�mg

Вр ста по ступ ка: пре го ва рач ки по сту пак без об ја вљи ва ња јав ног по
зи ва на осно ву чла на 24. став 1. тач ка 3. За ко на о јав ним на бав ка ма

Ре пу блич ки фонд за здрав стве но оси гу ра ње спро вео је пре го ва рач ки 
по сту пак без об ја вљи ва ња јав ног по зи ва за јав ну на бав ку ци то ста ти ка са 
„Ц” ли сте – ima ti nib caps. A 100 mg.

Ред ни број ЈН: 4043110/1187
Пред мет јав не на бав ке је: ци то ста тик са „Ц” ли сте – ima ti nib caps. A 

100 mg
По зив за под но ше ње по ну де број 404179/113 од 24. октобра 2011. 

го ди не про сле ђен је потенцијалнoм по ну ђа чу.
До ис те ка ро ка за под но ше ње по ну да, тј. до да на 31. октобра 2011. 

го ди не до 9,30 ча со ва, на адре су На ру чи о ца при сти гла је по ну да сле де ћег 
по ну ђа ча:

„PHO E NIX PHAR MA” d.o.o. Бо ре Стан ко ви ћа 2, Бе о град.
Ко ми си ја за спро во ђе ње пред мет не јав не на бав ке, по сле струч не 

оце не по ну де, а у скла ду са За пи сни ком са отва ра ња по ну да број 4041
79/114 од 31. октобра 2011. го ди не и За пи сни ком о пре го ва ра њу број 404
179/115 од 31. октобра 2011. го ди не, као и Из ве шта јем о струч ној оце ни 
по ну да број 404179/117 од 1. новембра 2011. го ди не кон ста то ва ла да је 
нај по вољ ни ја по ну да по ну ђа ча

– „PHO E NIX PHAR MA” d.o.o. Бо ре Стан ко ви ћа 2, Бе о град.
На зив ле ка ima ti nib
Па ко ва ње sc.
Ја чи на ле ка у mg 100 mg
Ко ли чи на 438
Је ди нич на це на 203.801,40
Укуп но 89.265.013,20
4. Окол но сти ко је оправ да ва ју при ме ну пре го ва рач ког по ступ ка без 

об ја вљи ва ња јав ног по зи ва:
Члан 24. став 1. тач ка 3. За ко на о јав ним на бав ка ма пред ви ђа да на

ру чи лац мо же спро во ди ти пре го ва рач ки по сту пак без об ја вљи ва ња јав ног 
по зи ва ако због тех нич ких, од но сно умет нич ких раз ло га пред ме та јав не 
на бав ке или из раз ло га по ве за них са за шти том ис кљу чи вих пра ва, на бав ку 
мо же ис пу ни ти са мо од ре ђе ни по ну ђач.

Пред мет јав не на бав ке је Ци то ста тик са „Ц” ли сте – ima ti nib caps. a 
100 mg. Има ју ћи у ви ду да је ко ли чи на на ба вље на за 2011. го ди ну утро
ше на, а да по сто ји оба ве за на ру чи о ца да, у скла ду са од ред ба ма За ко на 
о здрав стве ном оси гу ра њу, оси гу ра ним ли ци ма обез бе ди пра во на здрав
стве ну за шти ту, од но сно на ста вак те ра пи је ле ком ima ti nib caps. a 100 mg, 
а има ју ћи у ви ду да по сто ји ме ди цин ско оправ да ње да за по че та те ра пи ја 
мо ра да бу де спро ве де на до кра ја, на ру чи лац је у оба ве зи да по кре не по
сту пак јав не на бав ке пред мет ног ле ка. 

Ка ко је на осно ву до пи са Аген ци је за ле ко ве и ме ди цин ска сред ства 
Ср би је утвр ђе но да по сто ји са мо је дан про из во ђач, а на осно ву до ста вље
ног пи сма ауто ри за ци је од стра не про из во ђа ча је дан екс клу зив ни ди стри
бу тер пред мет ног ле ка за под руч је Ре пу бли ке Ср би је, на ру чи лац спро во ди 

на ве де ни по сту пак, об зи ром да на бав ку из раз ло га по ве за них са за шти том 
ис кљу чи вих пра ва мо же ис пу ни ти са мо од ре ђе ни по ну ђач.

У скла ду са го ре на ве де ним Ди рек тор Ре пу блич ког фон да за здрав
стве но оси гу ра ње је, на пред лог Ко ми си је за пред мет ну јав ну на бав ку, 
до нео Од лу ку о из бо ру нај по вољ ни је по ну де по ну ђа ча „PHO E NIX PHAR
MA” d.o.o. Бо ре Стан ко ви ћа 2, Бе о град. 39265

На осно ву чла на 24. став 2. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 116/08)

ДОМ ЗДРА ВЉА ША БАЦ 
15000 Ша бац, По па Ка ра на 2

об  ј а  вљу  ј е

ОБА�ВЕ�ШТЕ�ЊЕ�
о�из�бо�ру�нај�по�вољ�ни�је�по�ну�де�без�об�ја�вљи�ва�ња�јав�ног�по�зи�ва�

у�на�бав�ци�број�04-11�
�(на�бав�ка�по�пар�ти�ја�ма)

У по ступ ку без об ја вљи ва ња јав ног по зи ва за на бав ку Ле ко ва за по
тре бе ДЗ Ша бац, број 0411 од 11. 11. 2011. го ди не, иза бра ни су сле де ћи 
нај по вољ ни ји по ну ђа чи:

1. „Ме ди ком” д.о.о., за пар ти је: 1; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 12; 15; 16.
2. „Ве га” д.о.о., за пар ти је: 3; 8; 13.
3. „Фе никс фар ма” д.о.о., за пар ти је: 2; 11; 14.
 39523

На осно ву чла на 70. став 1. тач ка 3) а у ве зи са чла ном 24. став 2. За
ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, брoj 116/08) и Од лу ке о 
из бо ру нај по вољ ни је по ну де број 623/2011 од 15. 11. 2011. го ди не

ИЗ ДА ВАЧ КИ ЗА ВОД „ФО РУМ” 
21000 Но ви Сад, Вој во де Ми ши ћа 1

об  ј а  вљу  ј е

ОБА�ВЕ�ШТЕ�ЊЕ��
о�из�бо�ру�нај�по�вољ�ни�је�по�ну�де

Пред мет на бав ке је јав на на бав ка услу ге – ко рек ту ра тек ста за књи ге: 
„Bu rány Nán dor: Ar tic só ka, Jung Ká roly: Magyar Fol klór té mák, Far kas Zsuz
sa: Má so kért Vi lá gí tva, Úri Fe renc: A Magyar Gim ná zi u mi Ok ta tás Tör té ne te 
Új vi dé ken, Szen te leky Kor nél Iro dal mi Le ve lei”, по по зи ву број 619/2011 од 
1. 11. 2011. го ди не упу ће ног Мар ти Бу заш.

Иза бра на је по ну да
– Мар те Бу заш, из Но вог Са да.
Основ за спро во ђе ње пре го ва рач ког по ступ ка: спро ве ден је пре го ва

рач ки по сту пак без об ја вљи ва ња јав ног по зи ва сход но чла ну 21. став 1. 
тач ка 3) За ко на о јав ним на бав ка ма, из раз ло га: због тех нич ких, од но сно 
умет нич ких раз ло га пред ме та јав не на бав ке, на бав ку мо же из вр ши ти са мо 
од ре ђе ни, го ре на ве де ни по ну ђач.

 39455

На осно ву чла на 70. став 1. тач ка 3), а у ве зи са чла ном 24. став 2. За
ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08) и Од лу ке о 
из бо ру нај по вољ ни је по ну де број 631/2011 од 16. 11. 2011. го ди не

ИЗ ДА ВАЧ КИ ЗА ВОД „ФО РУМ” 
21000 Но ви Сад, Вој во де Ми ши ћа 1 

об  ј а  вљу  ј е

ОБА�ВЕ�ШТЕ�ЊЕ��
о�из�бо�ру�нај�по�вољ�ни�је�по�ну�де

Пред мет на бав ке је јав на на бав ка услу ге – уре ђи ва ње књи ге: „Úri 
Fe renc: A Magyar Gim ná zi u mi Ok ta tás Tör té ne te Új vi dé ken”, по по зи ву број 
627/2011 од 2. 11. 2011. го ди не упу ће ног Кин ги Ша ги Вар га.

Иза бра на је по ну да
– Kin ge Ša gi Var ga, из Но вог Са да.
Основ за спро во ђе ње пре го ва рач ког по ступ ка: спро ве ден је пре го ва

рач ки по сту пак без об ја вљи ва ња јав ног по зи ва сход но чла ну 21. став 1. 
тач ка 3) За ко на о јав ним на бав ка ма, из раз ло га: због тех нич ких, од но сно 
умет нич ких раз ло га пред ме та јав не на бав ке, на бав ку мо же из вр ши ти са мо 
од ре ђе ни, го ре на ве де ни по ну ђач.

 39452
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На осно ву чла на 70. став 1. тач ка 3) а у ве зи са чла ном 24. став 2. За

ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08) и Од лу ке о 
из бо ру нај по вољ ни је по ну де број 639/2011 од 16. 11. 2011. го ди не

ИЗ ДА ВАЧ КИ ЗА ВОД „ФО РУМ” 
21000 Но ви Сад, Вој во де Ми ши ћа 1 

об  ј а  вљу  ј е

ОБА�ВЕ�ШТЕ�ЊЕ��
о�из�бо�ру�нај�по�вољ�ни�је�по�ну�де

Пред мет на бав ке је јав на на бав ка услу ге – уре ђи ва ње књи ге: „Jung 
Ká roly: Magyar Fol klór té mák, Far kas Zsuz sa: Má so kért Vi lá gí tva”, по по зи ву 
број 635/2011 од 2. 11. 2011. го ди не упу ће ног Мар ти Бу заш.

Иза бра на је по ну да
– Mar te Bu zaš, из Но вог Са да.
Основ за спро во ђе ње пре го ва рач ког по ступ ка: спро ве ден је пре го ва

рач ки по сту пак без об ја вљи ва ња јав ног по зи ва сход но чла ну 21. став 1. 
тач ка 3) За ко на о јав ним на бав ка ма, из раз ло га: због тех нич ких, од но сно 
умет нич ких раз ло га пред ме та јав не на бав ке, на бав ку мо же из вр ши ти са мо 
од ре ђе ни, го ре на ве де ни по ну ђач. 39453

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СРБИЈАШУМЕ”  
ШГ „НИШ” 

 Ниш, Првомајска 4б

об јављује

ОБАВЕШТЕЊЕ�
о�обустави�поступка�ЈН�број�239/2011�објављеног��

у�„Службеном�гласнику�РС”,�број�85�од�16.�новембра�2011.�године

С обзиром да је исти јавни позив ЈН број 239/2011 грешком обја
вљен два пута у „Службеном гласнику РС”, број 83/11 као и у „Службеном 
гласнику РС”, број 85/11, обавештавамо да сви рокови важе из јавног по
зива објављеног у „Службеном гласнику РС”, број 83 од 9. новембра 2011. 
године.  И375171

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08)

ПО РЕ СКА УПРА ВА – РЕ ГИ О НАЛ НИ ЦЕН ТАР НИШ 
18000 Ниш, Стра хи њи ћа ба на б.б.

об  ј а  вљу  ј е

ОБА�ВЕ�ШТЕ�ЊЕ�
о�до�де�ли�уго�во�ра�о�јав�ној�на�бав�ци�

По ре ска упра ва – Ре ги о нал ни цен тар Ниш, као на ру чи лац, по спро
ве де ном пре го ва рач ком по ступ ку јав не на бав ке сход но чла ну 23.1.1. ЗЈН, 
услу га сер ви си ра ња и от кла ња ња ква ро ва на апа ра ти ма за фо то ко пи ра
ње Ko ni ca Mi nol ta у ван га рант ном ро ку ка ко би исти кон ти ну и ра но би ли 
функ ци о нал но ис прав ни, са обез бе ђи ва њем и за ме ном ре зер вних де ло ва, 
уго вор о јав ној на бав ци до де ли ла је по ну ђа чу

– „Би ро тех ни ка” д.о.о., 35000 Ја го ди на, ул. Но во сад ска 1. 38935

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08)

МИ НИ СТАР СТВО СПОЉ НИХ ПО СЛО ВА 
11000 Бе о град, Кне за Ми ло ша 24

об  ј а  вљу  ј е

ОБА�ВЕ�ШТЕ�ЊЕ�
о�за�кљу�че�ном�уго�во�ру�

у�по�ступ�ку�јав�не�на�бав�ке�ма�ле�вред�но�сти�
на�осно�ву�чла�на�26.�За�ко�на

1) Пред мет јав не на бав ке: до бра – на бав ка ком по нен ти за одр жа ва ње 
PC ра чу на ра, сер ве ра и мре жне опре ме.

2) На зив/име по ну ђа ча са ко јим је за кљу чен уго вор о јав ној на бав ци
– „In for ma ti ka” д.о.о. из Бе о гра да, Је вреј ска 32.
3) Да тум за кљу че ња уго во ра: 28. 10. 2011. го ди не.
4) Вред ност уго во ра о јав ној на бав ци: 1.494.379,95 ди на ра без 

ПДВа. 38689

На осно ву чла на 24. став 2, чла на 70. став 1. тач ка 3. и чла на 69. За ко
на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08)

ЈАВ НО КО МУ НАЛ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ „БЕ О ГРАД СКЕ ЕЛЕК ТРА НЕ” 
11070 Но ви Бе о град, Сав ски на сип 11

об  ј а  вљу  ј е

ОБА�ВЕ�ШТЕ�ЊЕ�
о�из�бо�ру�нај�по�вољ�ни�је�по�ну�де

ЈКП „Бе о град ске елек тра не”, Но ви Бе о град, Сав ски на сип 11, у пре
го ва рач ком по ступ ку без об ја вљи ва ња јав ног по зи ва број 226 ППУИ/11, 
до дат на услу га кон тро ле тех нич ке до ку мен та ци је – гру па II – ма ги страл ни 
то пло вод (ве за јав ни по зив 0529 РУИ496/03 од но сно уго вор 14042 од 24. 
ју на 2004. го ди не), на кон спро ве де ног по ступ ка, до не ло је од лу ку о из бо ру 
нај по вољ ни је по ну де пред у зе ћа

– „Ко со во про јект Ша ле терм” д.о.о. из Бе о гра да, Зве чан ска 1, укуп не 
вред но сти 250.000,00 ди на ра, на осно ву чла на 24. став 1. тач ка 7а. За ко на 
о јав ним на бав ка ма.

Рок за под но ше ње зах те ва за за шти ту пра ва је осам да на од да на об ја
вљи ва ња овог оба ве ште ња у „Слу жбе ном гла сни ку РС” (члан 107. став 5. ЗЈН).

 39022

ЈКП ЗЕ ЛЕ НИ ЛО–БЕ О ГРАД 
11000 Бе о град, Ма ли Ка ле мег дан 8

oб јављује

ОБА�ВЕ�ШТЕ�ЊЕ��
о�за�кљу�че�ном�уго�во�ру

Вр ста по ступ ка: II фа за ре стрик тив ног по ступ ка.
1) По да ци о на ру чи о цу: ЈКП Зе ле ни ло–Бе о град, Ма ли Ка ле мег дан 8, 

Бе о град.
2) Пред мет јав не на бав ке: 03Р12/2011 – из во ђе ње ра до ва на ин ве

сти ци о ном одр жа ва њу у Ака дем ском пар ку.
3) На зив, од но сно име по ну ђа ча са ко јим је за кљу чен уго вор о јав ној 

на бав ци
– „Би о де кор” д.о.о. 
4) Да тум за кљу че ња уго во ра: 14. 11. 2011. го ди не.
5) Вред ност уго во ра о јав ној на бав ци: 31.395.910,00 ди на ра (без 

ПДВа). E8722

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС”, број 116/08)

ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ 
 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25

об јављује 

ОБАВЕШТЕЊЕ�
о�закљученом�уговору�о�јавној�набавци

На основу спроведеног oтвореног поступка јавне набавке број VI
785/211 за набавку рибље млађи за порибљавање канала, закључен је уго
вор о јавној набавци са понуђачем

 – „Свети Никола” д.о.о., Сечањ, Партизански пут 54. 39233

УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ У НО ВОМ СА ДУ 
ФА КУЛ ТЕТ ТЕХ НИЧ КИХ НА У КА 

21000 Но ви Сад, Трг До си те ја Об ра до ви ћа 6

об  ј а  вљу  ј е 

ОБА�ВЕ�ШТЕ�ЊЕ�
о�об�у�ста�ви�по�ступ�ка�јав�не�на�бав�ке�ма�ле�вред�но�сти�

број�20УР-2011

Об у ста вља се по сту пак јав не на бав ке ма ле вред но сти услу ге Из ра
де из ме не и допуне глав ног про јек та са глав ним про јек том кон струк ци је и 
про јек ти ма инсталаци ја за адап та ци ју, ре кон струк ци ју и до град њу објек та 
„На род но позориште – На род но Ка за ли ште” – у Су бо ти ци број 20УР2011 
по по зи ву упућеном од 17. јуна 2011. го ди не по ну ђа чи ма: „Ku zma nov and 
Part ners” Но ви Сад, „North en gi ne e ring” Су бо ти ца и „Ну ме рус ин же ње
ринг” из Но вог Са да.
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По ну ђач „North en gi ne e ring” из Су бо ти це, чи ја је по ну да нај по вољ

ни ја од у стао је од за кљу че ња уго во ра о јав ној на бав ци.
Обра зло же ње: у ро ку за под но ше ње по ну да на ру чи лац је при мио јед

ну ис прав ну, одговарајућу и при хва тљи ву по ну ду по ну ђа ча „North en gi ne e
ring” из Су бо ти це, који је до ста вио ис прав ну, од го ва ра ју ћу и прихва тљи ву 
по ну ду је од у стао од закљу че ња уго во ра о пред мет ној на бав ци.

С об зи ром на то да је на ру чи лац при ба вио са мо јед ну ис прав ну и 
од го ва ра ју ћу пону ду и ни је мо гао по ну ди ти за кљу че ње уго во ра о јав ној 
на бав ци сле де ћем најповољ ни јем по ну ђа чу, до не та је од лу ка као у дис по
зи ти ву. 38690

ЈП „СР БИ ЈА ГАС” 
 21000 Но ви Сад, На род ног фрон та 12

об  ј а  вљу  ј е

ОБА�ВЕ�ШТЕ�ЊЕ��
о�за�кљу�че�ном�уго�во�ру

Вр ста по ступ ка: II фа за ква ли фи ка ци о ног по ступ ка.
1) По да ци о на ру чи о цу: ЈП „Ср би ја гас”, На род ног фрон та 12, Но ви 

Сад.
2) Пред мет јав не на бав ке: гра ђе вин ски ра до ви на са на ци ји оште ће ња 

на га со во ди ма ко ји су ис пи ти ва ни ин те ли гент ним кра це ром по пар ти ји 5, 
ко ја об у хва та ре јон Бе о град, Сме де ре во, Сме де рев ска Па лан ка и Аран ђе
ло вац.

3) На зив, од но сно име по ну ђа ча са ко јим је за кљу чен уго вор о јав ној 
на бав ци:

– „Ин ду стро град ња” Бе о град, Та де у ша Ко шћу шка 80.
4) Да тум за кљу че ња уго во ра: 10. 11. 2011. го ди не. 
5) Вред ност уго во ра јав не на бав ке: 343.500,00 ди на ра.
 38634

ЈП „СР БИ ЈА ГАС” 
 21000 Но ви Сад, На род ног фрон та 12

об  ј а  вљу  ј е

ОБА�ВЕ�ШТЕ�ЊЕ��
о�за�кљу�че�ном�уго�во�ру

Вр ста по ступ ка: II фа за ква ли фи ка ци о ног по ступ ка.
1) По да ци о на ру чи о цу: ЈП „Ср би ја гас”, На род ног фрон та 12, Но ви 

Сад.
2) Пред мет јав не на бав ке: гра ђе вин ски ра до ви на са на ци ји оште ће ња 

на га со во ди ма ко ји су ис пи ти ва ни ин те ли гент ним кра це ром по пар ти ји 4. 
ко ја об у хва та ре јон Но вог Са да.

3) На зив, од но сно име по ну ђа ча са ко јим је за кљу чен уго вор о јав ној 
на бав ци

– „Ин ду стро град ња” Бе о град, Та де у ша Ко шћу шка 80.
4) Да тум за кљу че ња уго во ра: 10. 11. 2011. го ди не. 
5) Вред ност уго во ра јав не на бав ке: 1.815.900,00 ди на ра.
 38634

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
Ре пу бли ке Ср би је”, број 116/08) и чла на 14. став 1. Пра вил ни ка о по ступ
ку јав не на бав ке ма ле вред но сти („Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је”, 
број 50/09)

УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ У НО ВОМ СА ДУ 
ПЕ ДА ГО ШКИ ФА КУЛ ТЕТ У СОМ БО РУ 

25000 Сом бор, Под го рич ка 4

об  ј а  вљу  ј е

ОБА�ВЕ�ШТЕ�ЊЕ�
о�за�кљу�че�ном�уго�во�ру�о�јав�ној�на�бав�ци

На осно ву спро ве де ног по ступ ка јав не на бав ке ма ле вред но сти број 
30/2011, за на бав ку услу га: оси гу ра ње сту де на та Пе да го шког фа кул те та у 
Сом бо ру, у школ ској 2011/2012 го ди ни, уго вор о јав ној на бав ци за кљу чен 
је са по ну ђа чем

– „ДДОР Но ви Сад” а.д.о. ОФ „Сом бор”, Сом бор, Трг Ко сте Триф
ко ви ћа број 1.

 38977

ОП ШТА БОЛ НИ ЦА – СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА 
22000 Срем ска Ми тро ви ца, Ста ри шор 65

об  ј а  вљу  ј е

ОБА�ВЕ�ШТЕ�ЊЕ�
о�за�кљу�че�ном�уго�во�ру�у�отво�ре�ном�по�ступ�ку�

(број�10)

1. Пред мет јав не на бав ке: ци то ста ти ци. 
2. На зив, од но сно име по ну ђа ча са ко јим је за кљу чен уго вор о јав ној 

на бав ци
 – „Pho e nix phar ma” д.о.о. из Бе о гра да, за кљу че ни су уго во ри за сле

де ће пар ти је: 
 – пар ти ју 1 – Ири но те кан а 100 mg у из но су од 368.698,80 ди на ра 

без ПДВа, 
 – пар ти ју 2 – Вин бла стин а 10 mg од 49.916,40 ди на ра без ПДВа.
3. Да тум за кљу че ња уго во ра: 11. но вем бар 2011.
 38734

ЈАВ НО КО МУ НАЛ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ „ХИ ГИ ЈЕ НА” 
26000 Пан че во, Ца ра Ла за ра 57

об  ј а  вљу  ј е

ОБА�ВЕ�ШТЕ�ЊЕ�
о�об�у�ста�ви�по�ступ�ка�јав�не�на�бав�ке�ма�ле�вред�но�сти�
услу�га�–�те�ку�ћег�одр�жа�ва�ња�гра�ђе�вин�ских�обје�ка�та,�

опре�ме�и�ин�ста�ла�ци�ја�–�одр�жа�ва�ња�стуб�ног�елек�тро�тра�фоа�
на�Но�вој�де�по�ни�ји�по�оба�ве�ште�њу�и�упо�зо�ре�њу�Елек�тро�вој�во�ди�не�

број�Б43-2/2011

На осно ву спро ве де ног по ступ ка јав не на бав ке ма ле вред но сти¸ у 
скла ду са чла ном 14. Пра вил ни ка о по ступ ку јав не на бав ке ма ле вред но
сти, те чл. 70. и 79. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, 
број 116/08), у јав ној на бав ци услу га те ку ћег одр жа ва ња гра ђе вин ских 
обје ка та, опре ме и ин ста ла ци ја – одр жа ва ња стуб ног елек тро тра фоа на 
Но вој де по ни ји по оба ве ште њу и упо зо ре њу Елек тро вој во ди не

 за по тре бе ЈКП „Хи ги је на” Пан че во, до не та је oдлука о об у ста ви по
ступ ка јав не на бав ке јер не ма ни јед не при сти гле по ну де. Ти ме су се сте кли 
за кон ски усло ви за об у ста ву истог.

Пред мет ни по сту пак је об у ста вљен по сле ис те ка ро ка за под но ше ње 
по ну да, а пре до но ше ња од лу ке о из бо ру нај по вољ ни је по ну де.

 38492

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08)

ПРИ ВРЕД НО ДРУ ШТВО 
ЗА ДИ СТРИ БУ ЦИ ЈУ ЕЛЕК ТРИЧ НЕ ЕНЕР ГИ ЈЕ  
„ЕЛЕК ТРО ДИ СТРИ БУ ЦИ ЈА–БЕ О ГРАД” ДОО 

11000 Бе о град, Ма са ри ко ва 13 

об  ј а  вљу  ј е

ОБА�ВЕ�ШТЕ�ЊЕ�
о�за�кљу�че�ним�уго�во�ри�ма

1. Вр ста по ступ ка: отво ре ни по сту пак.
По да ци о на ру чи о цу: При вред но дру штво за ди стри бу ци ју елек трич

не енер ги је „Елек тро ди стри бу ци ја Бе о град” д.о.о., Бе о град, Ма са ри ко ва 
13. 

Пред мет јав не на бав ке: до бра – зим ске (м+с) ауто мо бил ске гу ме за 
пут нич ка и те рет на во зи ла. 

На зив по ну ђа ча са ко јим је за кљу чен уго вор о јав ној на бав ци
– „Co ning” д.о.о., Бе о град, Ауто пут за Но ви Сад 68. 
Вред ност уго во ра о јав ној на бав ци: 15.354.592,00 ди на ра. 
Уго вор је за кљу чен да на: 15. 11. 2011. го ди не.
2. Вр ста по ступ ка: јав на на бав ка ма ле вред но сти.
По да ци о на ру чи о цу: При вред но дру штво за ди стри бу ци ју елек трич

не енер ги је „Елек тро ди стри бу ци ја Бе о град” д.о.о., Бе о град, Ма са ри ко ва 13. 
Пред мет јав не на бав ке: до бра – за штит ни мон тер ски опа са чи.
На зив по ну ђа ча са ко јим је за кљу чен уго вор о јав ној на бав ци :
– „Ин ком” д.о.о., Ба ји на Ба шта, Трг Ду ша на Јер ко ви ћа 1012. 
Вред ност уго во ра о јав ној на бав ци: 2.300.000,00 ди на ра. 
Уго вор је за кљу чен да на: 15. 11. 2011. го ди не.
 38642
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ГРАД ЗА ЈЕ ЧАР 

19300 За је чар, Трг осло бо ђе ња 

об  ј а  вљу  ј е

ОБА�ВЕ�ШТЕ�ЊЕ�
о�об�у�ста�ви�отво�ре�ног�по�сту�пка

1) По да ци о на ру чи о цу: Ме сна за јед ни ца Ве ли ка Ја си ко ва, Ве ли ка 
Ја си ко ва.

2) Пред мет јав не на бав ке: Ра до ви на из град њи ви ше ња мен ског 
спорт ског те ре на са мон та жном ба лон ха лом ди мен зи ја 36,00 х 18,50м по 
јав ном по зи ву об ја вље ном у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, број 64 од 31. ав
гу ста 2011. го ди не.

3) Раз лог за об у ста ву по ступ ка: у ро ку за под но ше ње по ну да под не те 
су све не ис прав не и/или нео д го ва ра ју ће, од но сно не при хва тљи ве по ну де.

Обра зло же ње:
Ко ми си ја за јав ну на бав ку број 1, а за на бав ку ра до ва из град њи ви ше

на мен ског спорт ског те ре на са мон та жном ба лон ха лом ди мен зи ја 36,00 х 
18,50м рас пи са ла је јав ни по зив за при ку пља ње по ну да у „Слу жбе ном гла
сни ку РС”, број 64 од 31. ав гу ста 2011. год. и Пор та лу јав них на бав ки и у том 
по ступ ку при сти гле су по ну де сле де ћих по ну ђа ча: Г.З.З. „Пи о нир” Вла со тин
це, АД „Пут” За је чар, ДОО „Ar tech In ži nje ring” Бе о град од ко јих су по ну де 
Пи о ни ра и ПУТа не ис прав не а по ну да ДОО „Ar tech In ži nje ring не при хва
тљи ва јер је по ме ну ти по ну ђач по ну дио ви шу це ну од про це ње не вред но сти.

Од го вор но ли це на ру чи о ца је на осно ву Из ве шта ја ко ми си је и ње ног 
пред ло га до не ло ова кву од лу ку.

4) Да тум об у ста ве по ступ ка: 24. ок то бра 2011. године. 38938

ЗДРАВ СТВЕ НИ ЦЕН ТАР БОР 
19210 Бор, Ни ко ле Ко пер ни ка 24

об  ј а  вљу  ј е

ОБА�ВЕ�ШТЕ�ЊЕ�
о�за�кљу�че�ном�уго�во�ру�

по�сту�пак�ма�ле�вред�но�сти�број�15/2011

1) По да ци о на ру чи о цу: Здрав стве ни цен тар Бор, Ни ко ле Ко пер ни ка 
24, 19210 Бор.

2) Пред мет јав не на бав ке: на бав ка вен ти ла то ра ин тен зив не не ге – ре
спи ра то ра за по тре бе Оп ште бол ни це Бор, Здрав стве ног цен тра Бор.

3) На зив, од но сно име по ну ђа ча са ко јим је за кљу чен уго вор о јав ној 
на бав ци

– Dra ger Teh ni ka d.o.o.
4) Да тум за кљу че ња уго во ра: 9. но вем бра 2011. го ди не.
5) Вред ност уго во ра о јав ној на бав ци: 3.100.000,00 без ПДВа.
 38732

ДИ РЕК ЦИ ЈА ЗА ПЛА НИ РА ЊЕ И ИЗ ГРАД ЊУ „TРСТЕНИК” ЈП 
37240 Тр сте ник, Ж. Апо сто ло ви ћа 4.

oб јављује

ОБА�ВЕ�ШТЕ�ЊЕ�
о�обустави�поступка

Об у ста вља се по сту пак јав не на бав ке брoj И 03/11 у II фа зи ре стрик
тив ног по ступ ка за јав ну на бав ку ра до ва Из град ња, ре кон струк ци ја, и 
пре свла че ње јав них по вр ши на, улица и пу те ва – Aсфалтирање не ка те го
ри са них пу те ва у Сто па њи из раз ло га што ни су ис пу ње ни усло ви за из бор 
нај по вољ ни је по ну де. 

Об у ста вља се по сту пак јав не на бав ке брoj И 12/11 у II фа зи ре стрик
тив ног по ступ ка за јав ну на бав ку ра до ва Из град ња, ре кон струк ци ја, и пре
свла че ње јав них по вр ши на, улица и пу те ва – Ин ве сти ци о но одр жа ва ње не
ка те го ри са них пу те ва у Ми лу тов цу из раз ло га што ни су ис пу ње ни усло ви 
за из бор нај по вољ ни је по ну де. 38793

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08)

ЈАВ НО КО МУ НАЛ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ БЕ О ГРАД СКЕ ЕЛЕК ТРА НЕ 
11070 Но ви Бе о град, Сав ски на сип 11

упу  ћу  ј е

ОБА�ВЕ�ШТЕ�ЊЕ�
о�за�кљу�че�ном�уго�во�ру�о�јав�ној�на�бав�ци

На осно ву спро ве де ног по ступ ка јав не на бав ке ма ле вред но сти 162 
МНУ/11 – ре па ра ци ја ме ха нич ких кли зних зап ти ва ча, иза бра на је по ну да 

из вр ши о ца, за ве де на код на ру чи о ца под бро јем: VI8575 од 28. 9. 2011. го
ди не, по ну ђа ча

– „СЦП” д.о.о., Др Б. Ба ри ши ћа 76 ц, Ба тај ни ца – Бе о град; у скла ду 
са Од лу ком о из бо ру нај по вољ ни је по ну де, број VI9367 од 19. 10. 2011. 
го ди не. Е8827 

На осно ву чл. 70 и 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла
сник РС”, број 116/08) 

МЕ ДИ ЦИН СКИ ФА КУЛ ТЕТ УНИ ВЕР ЗИ ТЕ ТА У БЕ О ГРА ДУ 
11000 Бе о град, Др Су бо ти ћа 8

об  ј а  вљу  ј е

ОБА�ВЕ�ШТЕ�ЊЕ�
о�за�кљу�ченом�уго�вору

Оба ве шта ва ју се сви уче сни ци у по ступ ку јав не на бав ке по јав ном 
по зи ву об ја вље ном у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, број 62 од 24. ав гу ста 
2011. го ди не и на Пор та лу јав них на бав ки (ЈН бр 09/2011) за на бав ку до
ба ра ра чу нар ска опре ма – сер вер ска ин фра струк ту ра за по тре бе ор га ни
за ци о них је ди ни ца ме ди цин ског фа кул те та у Бе о гра ду да је Ме ди цин ски 
фа кул тет за кљу чио уго вор о јав ној на бав ци са по ну ђа чем 

– BTR CO д.о.о., Бе о град, Ка ра ђор ђе ва 65. 38815

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08)

ДИ РЕК ЦИ ЈА ЗА ПЛА НИ РА ЊЕ И ИЗ ГРАД ЊУ „КРА ЉЕ ВО” 
36000 Кра ље во, Хај дук Вељ ко ва 61

об  ј а  вљу  ј е

ОБА�ВЕ�ШТЕ�ЊЕ�
о�за�кљу�че�ном�уго�во�ру�јав�на�на�бав�ка�ма�ле�вред�но�сти

1) По да ци о на ру чи о цу: Ди рек ци ја за пла ни ра ње и из град њу „Кра
ље во”, 36000 Кра ље во, Хај дук Вељ ко ва 61.

2) Број јав не на бав ке: 02I/II14.
3) Пред мет јав не на бав ке: Из ра да идеј ног про јек та при мар не мре же 

фе кал не ка на ли за ци је кому нал но нај оп те ре ће ни јег де ла на се ља Тав ник.
4) Уго вор о јав ној на бав ци за кљу чен је са по ну ђа чем 
 – Би ро за про јек то ва ње и ин же ње ринг „H2O Of fi ce”
5) Да тум за кљу че ња уго во ра: 8. но вем бра 2011. го ди не.
6) Вред ност уго во ра о јав ној на бав ци је 440.000,00 ди на ра са ПДВом.
 38791

Ha осно ву чла на 70. став 1. тач ка 3), а у ве зи са чла ном 24. став 1. За
ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник PC”, број 116/08) и Од лу ке о 
из бо ру нај по вољ ни је по ну де број 7534/5 од 27. 10. 2011. го ди не

ЈП ЗА ДИ СТРИ БУ ЦИ ЈУ ТО ПЛОТ НЕ ЕНЕР ГИ ЈЕ ТО ПЛИ ФИ КА ЦИ ЈА 
11550 Ла за ре вац, Ка ра ђор ђе ва 32

об  ј а  вљу  ј е

ОБА�ВЕ�ШТЕ�ЊЕ�
о�из�бо�ру�нај�по�вољ�ни�је�по�ну�де

Вр ста по ступ ка: пре го ва рач ки по сту пак без об ја вљи ва ња јав ног по
зи ва на осно ву чла на 24. став 1. тач ка 5. За ко на.

1) Пред мет јав не на бав ке: на бав ка пре ди зо ло ва не опре ме за из град
њу Огран ка 3 Се вер не 2 ма ги стра ле.

2) По да ци о иза бра ној по ну ди
– АД „Изо лир”, Но во сад ски пут б.б., Зре ња нин.
3) Основ за при ме ну пре го ва рач ког по ступ ка без об ја вљи ва ња јав ног 

по зи ва у скла ду са чла ном 24. За ко на о јав ним на бав ка ма:
У скла ду са чла ном 24. став 1. тач ка 5. За ко на о јав ним на бав ка ма 

пред ви ђе но је да на ру чи лац код до дат них ис по ру ка до ба ра од пр во бит ног 
до ба вља ча, за про ши ре ње оби ма по сто је ћих ин ста ла ци ја, ко ја би због про
ме не до ба вља ча оба ве зи ва ла на ру чи о ца да на ба вља до бра ко ја има ју дру
га чи је тех но ло шке ка рак те ри сти ке, што би про у зро ко ва ло ве ли ке тех нич ке 
те шко ће у по сло ва њу и из град њи за по че те ин ве сти ци је.

Обра зло же ње
У дру гој фа зи ре стрик тив ног по ступ ка за ис по ру ку пре ди зо ло ва не 

опре ме за из град њу при мар ног Огран ка 3 Се вер не 2 ма ги стра ле то пло во
да, за кљу чен је уго вор број 7283 од 26. 11. 2009. го ди не са до ба вља чем 
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Изо лир на уку пан из нос од 7.098.780,00 ди на ра. На бав ка пре ди зо ло ва не 
опре ме је нео п ход на за за вр ше так ра до ва на Огран ку 3, при кључ ци Ла
зић, Ни ко лић, Ма рић, што ни је би ло об у хва ће но про јек том и спро ве де ном 
јав ном на бав ком. Про ме ном до ба вља ча би се мо гло де си ти да се из вр ши 
на бав ка до ба ра дру га чи јих тех но ло шких ка рак те ри сти ка, што би про у зро
ко ва ло тех нич ке те шко ће у из ра ди за по че те ин ве сти ци је. 39527

На осно ву чла на 70. став 1. тач ка 3), а у ве зи са чла ном 24. став 1. За
ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08) и Од лу ке о 
из бо ру нај по вољ ни је по ну де број 7095/5 од 13. 10. 2011. го ди не

ЈП ЗА ДИ СТРИ БУ ЦИ ЈУ ТО ПЛОТ НЕ ЕНЕР ГИ ЈЕ 
ТО ПЛИ ФИ КА ЦИ ЈА 

11550 Ла за ре вац, Ка ра ђор ђе ва 32

об  ј а  вљу  ј е

ОБА�ВЕ�ШТЕ�ЊЕ�
о�из�бо�ру�нај�по�вољ�ни�је�по�ну�де

Вр ста по ступ ка: пре го ва рач ки по сту пак без об ја вљи ва ња јав ног по
зи ва на осно ву чла на 24. став 1. тач ка 5. За ко на.

1) Пред мет јав не на бав ке: на бав ка опре ме за са на ци ју ста ре Се вер не 
ма ги стра ле (де о ни ца С7С8).

2) По да ци о иза бра ној по ну ди:
– Исо плус д.о.о., Алек сан дра Стам бо ли ског 3/б, Бе о град.
3) Основ за при ме ну пре го ва рач ког по ступ ка без об ја вљи ва ња јав ног 

по зи ва у скла ду са чла ном 24. За ко на о јав ним на бав ка ма:
У скла ду са чла ном 24. став 1. тач ка 5. За ко на о јав ним на бав ка ма 

пред ви ђе но је да на ру чи лац код до дат них ис по ру ка до ба ра од пр во бит ног 
до ба вља ча, за про ши ре ње оби ма по сто је ћих ин ста ла ци ја, ко ја би због про
ме не до ба вља ча оба ве зи ва ла на ру чи о ца да на ба вља до бра ко ја има ју дру
га чи је тех но ло шке ка рак те ри сти ке, што би про у зро ко ва ло ве ли ке тех нич ке 
те шко ће у по сло ва њу и из град њи за по че те ин ве сти ци је.

Обра зло же ње
У дру гој фа зи ква ли фи ка ци о ног по ступ ка за ис по ру ку пре ди зо ло ва

не опре ме за са на ци ју ста ре Се вер не ма ги стра ле (де о ни ца С7С8) за кљу
чен је уго вор број 6815 од 30. 9. 2011. го ди не са до ба вља чем Исо плус укуп
не вред но сти 1.926.726,24 ди на ра.

На бав ка пре ди зо ло ва не опре ме је нео п ход на за за вр ше так за по че те 
ин ве сти ци је. Про ме ном до ба вља ча би се мо гло де си ти да се из вр ши на бав
ка до ба ра дру га чи јих тех но ло шких ка рак те ри сти ка, што би про у зро ко ва ло 
тех нич ке те шко ће у из ра ди за по че те ин ве сти ци је. 39537

На осно ву чл. 70. И 74. ЗЈН („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08)

МЕ ДИ ЦИН СКИ ФА КУЛ ТЕТ УНИ ВЕР ЗИ ТЕ ТА У БЕ О ГРА ДУ 
11000 Бе о град, Др Су бо ти ћа 8

об  ј а  вљу  ј е

ОБА�ВЕ�ШТЕ�ЊЕ�
о�за�кљу�че�ном�уго�во�ру�бр:�4172/1�од�9.�новембра�2011.�године�

у�по�ступ�ку�јав�не�на�бав�ке�до�ба�ра�ма�ле�вред�но�сти

Ме ди цин ски фа кул тет у Бе о гра ду је по спро ве де ном по ступ ку јав не 
на бав ке ма ле вред но сти број 71/X1 од 20. октобра 2011. за на бав ку до ба
ра –„Са ни тет ски ма те ри јал за по тре бе ор га ни за ци о них једи ни ца Ме ди цин
ског фа кул те та у Бе о град” за кљу чио уго вор са ис по ру чи о цем

 – „Eti con” ДОО, са се ди штем у Шај ка шка 21, 11000 Бе о град, 
ПИБ100213098, МБ17326724

Вред ност уго во ра из но си 1.386.932,80 без ПДВа од но сно 
1.636.580,70 динара са ПДВом. 38737

ЦЕН ТАР ЗА КУЛ ТУ РУ, СПОРТ И ТУ РИ ЗАМ 
ОП ШТИ НЕ ЛУ ЧА НИ „ДРА ГА ЧЕ ВО” 

32230 Гу ча, Трг сло бо де б.б.

об  ј а  вљу  ј е

ОБА�ВЕ�ШТЕ�ЊЕ�
о�закљученoм�уго�во�ру�у�по�ступ�ку�јав�не�на�бав�ке�ма�ле�вред�но�сти

У по ступ ку јав не на бав ке ма ле вред но сти ра до ва – „Ре дов но одр жа
ва ње „Лет ње по зор ни це” у Гу чи, на ру чи лац – Цен тар за кул ту ру, спорт и 
ту ри зам оп шти не Лу ча ни „Дра га че во” Гу ча, 1.11.2011. го ди не, за кљу чи ла 
је уго вор о из во ђе њу ра до ва са 

– СЗР „Ле те ћа чет ка” 32230 Гу ча, Ми ло ша Оби ли ћа, Гу ча ПИБ 
101265847.

Уго во ре на вред ност ра до ва из но си 621.934,50 РСД (из во ђач ни је у 
си сте му ПДВа). 38559

ЗА ВОД ЗА КУЛ ТУ РУ ВОЈ ВО ДИ НЕ 
21000 Но ви Сад, Вој во де Пут ни ка 2

об  ј а  вљу  ј е

ОБА�ВЕ�ШТЕ�ЊЕ�
о�из�бо�ру�нај�по�вољ�ни�је�по�ну�де�у�пре�го�ва�рач�ком�по�ступ�ку�

(члан�24.тач�ка�3.�За�ко�на�о�јав�ним�на�бав�ка�ма)

Пред мет јав не на ба ке: про грам ма ни фе ста ци је „Да ни Вој во ди не у 
Ис три” (ли ков ни део).

Иза бра ни по ну ђа чи:
– Ати ла Ка пи тањ (при ме ње на ли ков на умет ност) из ло жба пла ка та.
 Основ за пре го ва рач ки по сту пак: пред мет јав не на бав ке се мо же 

из вр ши ти са мо од стра не на ве де ног ли ца, утвр ђе ног у Пла ну и про ра му 
За во да за кул ту ру Вој во ди не за 2011. го ди ну и про гра му ма ни фе ста ци је 
„Да ни Вој во ди не у Ис три”. 39510

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08)

УСТА НО ВА ЗА КУЛ ТУР НУ ДЕ ЛАТ НОСТ ДОМ КУЛ ТУ РЕ „ДО И НА” 
26216 Уз дин, Ту дор Вла ди ми ре ску 127

об  ј а  вљу  ј е

ОБА�ВЕ�ШТЕ�ЊЕ�
о�за�кљу�че�ном�уго�во�ру�јав�на�на�бав�ка�ма�ле�вред�но�сти

1) По да ци о на ру чи о цу: Уста но ва за кул тур ну де лат нсот Дом кул ту ре 
„До и на”, Уз дин, Ту дор Вла ди ми ре ску 127.

2) Пред мет јав не на бав ке: на бав ка но ве опре ме у објек ту До ма кул
ту ре „До и на”

3) На зив, од но сно име по ну ђа ча са ко јим је за кљу чен уго вор о јав ној 
на бав ци:

– Са мо стал на тр го вин ска ко ми си о на рад ња Mu sic Imex, Ра ди нац 4. 
ју ла 10/1.

4) Да тум за кљу че ња уго во ра: 12. ок то бар 2011. го ди не.
5) Вред ност уго во ра о јав ној на бав ци: 253.489,00 ди на ра без ПДВа.
 38683

ОП ШТИ НА ДИ МИ ТРОВ ГРАД 
18320 Ди ми тров град, Бал кан ска 2

об  ј а  вљу  ј е

ОБА�ВЕ�ШТЕ�ЊЕ�
о�за�кљу�че�ном�уго�во�ру

Пред мет јав не на бав ке: из град ња во до во да и ка на ли за ци је у роб но
тран спорт ном цен тру Гра ди на у Ди ми тров гра ду. Опис пред ме та:из град ња 
во до во да и ка на ли за ци је у роб нотран спорт ном цен тру Гра ди на у Ди ми
тров гра ду.

По да ци о на ба вља чу
 – МГД Гит д.о.о., ма тич ни број 20086319, ПИБ 10418781, Ду ша на 

По по ви ћа 2, Ниш.
По да ци о уго во ру да тум за кљу че ња 6. ок то бар 2011. го ди не. Уго во ре

на вред ност: 26.950.000.
Кон такт: Рад ми ла Спа сић, Ди ми тров град, 010 361 108, у пе ри о ду од 

7 до 15 ча со ва. 38811

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08)

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР ПАН ЧЕ ВА 
26000 Пан че во, Вој во де Жи во ји на Ми ши ћа 4

об  ј а  вљу  ј е

ОБА�ВЕ�ШТЕ�ЊЕ�
о�за�кљу�че�ном�уго�во�ру�о�на�бав�ци�аудио�ви�део�

опре�ме�и�ра�све�те�за�лет�њу�по�зор�ни�цу�у�Пан�че�ву�
(ЈН�број�2/2011)

Ди рек тор ка Кул тур ног цен тра Пан че ва у Пан че ву, по спро ве де ном 
отво ре ном по ступ ку јав не на бав ке до ба ра – на бав ка аудио ви део опре ме и 
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ра све те за лет њу по зор ни цу у Пан че ву, ЈН број 2/2011, за кљу чи ла уго вор, 
са по ну ђа чем 

– „AVC GRO UP” д.o.o., Бе о град, Ку мо дра шка 241б. Вред ност уго
во ра о јав ној на бав ци из но си 5.098.692,56 ди на ра, без ура чу на тог ПДВа.

Уго вор је за кљу чен 2.11.2011. го ди не.
 38517

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08)

РА ДИ О ДИ ФУ ЗНА УСТА НО ВА 
РА ДИО ТЕ ЛЕ ВИ ЗИ ЈА СР БИ ЈЕ 

11000 Бе о град, Та ков ска 10

об  ј а  вљу  ј е

ОБА�ВЕ�ШТЕ�ЊЕ�
о�за�кљу�че�ном�уго�во�ру�II�фа�за�ре�стрик�тив�ног�по�ступ�ка�

ред�ни�број�јав�не�на�бав�ке:�Д-23/11.

1) По да ци о на ру чи о цу: Ра ди о ди фу зна уста но ва – Ра ди о Те ле ви зи ја 
Ср би је, Та ков ска 10, Бе о град.

2) Пред мет јав не на бав ке: Li cen ce Vm Wa re Sup port and Subscrip tion.
3) На зив, од но сно име по ну ђа ча са ко јим је за кљу чен уго вор о јав ној 

на бав ци:
 – „Co ming Com pu ter En gi ne e ring”, Бе о град , То ше Јо ва но ви ћа 6.
4) Да тум за кљу че ња уго во ра: 14. но вем бар 2011. го ди не.
5) Вред ност уго во ра јав не на бав ке: 2.234.052,49 ди на ра без ПДВа.
 39498

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
Ре пу бли ке Ср би је”, број 116/08) и чла на 14. став 1. Пра вил ни ка о по ступ
ку јав не на бав ке ма ле вред но сти („Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је”, 
број 50/09)

УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ У НО ВОМ СА ДУ 
ПЕ ДА ГО ШКИ ФА КУЛ ТЕТ У СОМ БО РУ 

25000 Сом бор, Под го рич ка 4

об  ј а  вљу  ј е

ОБА�ВЕ�ШТЕ�ЊЕ�
о�за�кљу�че�ном�уго�во�ру�о�јав�ној�на�бав�ци

На осно ву спро ве де ног по ступ ка за јав ну на бав ку ма ле вред но сти 
број 29/2011 обликованe по пар ти ја ма, за на бав ку до ба ра – опре ма за ка би
нет при род них на у ка, уго вор о јав ној на бав ци за пар ти ју 1 – (опре ма из ра
ђе на од др ве та), за кљу чен је са по ну ђа чем

– „Фор ма но ва” д.о.о., Сом бор, ули ца Фи ли па Кља ји ћа број б.б.; 
за пар ти ју 2 – (опре ма из ра ђе на од ме та ла), за кљу чен је са по ну ђа чем 
– „Фор ма но ва” д.о.о., Сом бор, ули ца Фи ли па Кља ји ћа, број б.б.; 
за пар ти ју 3 – (оп тич ки де мон стра ци о ни сет са маг нет ном та блом), 

за кљу чен је са по ну ђа чем 
– „Фор ма но ва” д.о.о., Сом бор, ули ца Фи ли па Кља ји ћа, број б.б. 
 38975

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма (Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08 )

ИЗ ДА ВАЧ КИ ЗА ВОД „ФО РУМ” 
21000 Но ви Сад, Вој во де Ми ши ћа 1

об  ј а  вљу  ј е

ОБА�ВЕ�ШТЕ�ЊЕ�
о�за�кљу�че�ном�уго�во�ру�о�јав�ној�на�бав�ци

На осно ву спро ве де ног пре го ва рач ког по ступ ка без об ја вљи ва ња јав
ног по зи ва за на бав ку услу ге – пре лом тек ста за књи гу: „Szűcs Imre: Zú zott 
Ka le i dos zkóp”, уго вор је за кљу чен са 

 Ми хај лом Бу заш, из Но вог Са да.
Но ви Сад, 16. но вем бра 2011. го ди не.
 38953

На осно ву чла на 26. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08) и чла на 14. Пра вил ни ка о по ступ ку јав не на бав ке ма ле 
вред но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, број 50/09)

ЈАВ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ „СР БИ ЈА ШУ МЕ” 
11000 Бе о град, Бу ле вар Ми хај ла Пу пи на 113

об  ј а  вљу  ј е

ОБА�ВЕ�ШТЕ�ЊЕ�
о�додељеном�уговору

По спро ве де ном по ступ ку јав не на бав ке ма ле вред но сти у ШГ „То
пли ца” Кур шу мли ја, ул. Ву ка Ка ра џи ћа б.б., уго вор за на бав ку услу га бу
ше ња и опре ма ња бу на ра за во до снаб де ва ње до де љен је по ну ђа чу

– „Из дан” д.о.о. Бе о град у вред но сти од 1.001.000,00 ди на ра.
 38987

На осно ву чла на 24. став 2. За ко на о јав ним на бав ка ма

ОП ШТА БОЛ НИ ЦА ГОР ЊИ МИ ЛА НО ВАЦ 
32300 Гор њи Ми ла но вац, Вој во де Ми ла на 37

об  ј а  вљу  ј е

ОБА�ВЕ�ШТЕ�ЊЕ�
о�из�бо�ру�нај�по�вољ�ни�је�по�ну�де

Као нај по вољ ни ји по ну ђач у пред ме ту јав не на бав ке ac cuchek ac ti ve 
тест тра ка и ac cuchek go тест тра ка иза бран је по ну ђач

– Adoc d.o.o. Ми ло ра да Јо ва но ви ћа 11, Бе о град.
Спро ве ден је пре го ва рач ки по сту пак без об ја вљи ва ња јав ног по зи ва 

сход но чла ну 24. став 1. тач ка 3. За ко на о јав ним на бав ка ма.
 39476

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08) и чла на 14. Пра вил ни ка о по ступ ку јав не на бав ке ма ле 
вред но сти, а на кон спро ве де ног по ступ ка јав не на бав ке ма ле вред но сти 
број 36455 од 24. ок то бра 2011. го ди не и за кљу че ног уго во ра о јав ној на
бав ци сход но чла ну 82. За ко на о јав ним на бав ка ма и чла ну 13. Пра вил ни ка 
о по ступ ку јав не на бав ке ма ле вред но сти.

ЈП „КО МУ НА ЛАЦ” 
22400 Ру ма, Је ле нач ка 2

об  ј а  вљу  ј е 

ОБА�ВЕ�ШТЕ�ЊЕ�
о�за�кљу�че�ном�уго�во�ру�о�јав�ној�на�бав�ци�ма�ле�вред�но�сти

1. По да ци о на ру чи о цу: ЈП „Ко му на лац” у Ру ми, Је ле нач ка 2, Ру ма.
2. Пред мет јав не на бав ке: На си па ње пла тоа и при ла зних пу те ва на 

ва ша ри шту шља ком.
3. На зив, од но сно име по ну ђа ча са ко јим је за кљу чен уго вор о јав ној 

на бав ци
– ДОО „Ду кић Град ња” Срем ска Ми тро ви ца
4. Да тум за кљу че ња уго во ра: 14. но вем бра 2011. го ди не.
5. Вред ност уго во ра о јав ној на бав ци: 712.180,00 без ПДВа. 38868

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма ( Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08)

ИЗ ДА ВАЧ КИ ЗА ВОД „ФО РУМ” 
21000 Но ви Сад, Вој во де Ми ши ћа 1

об  ј а  вљу  ј е

ОБА�ВЕ�ШТЕ�ЊЕ�
о�за�кљу�че�ном�уго�во�ру�о�јав�ној�на�бав�ци

На осно ву спро ве де ног пре го ва рач ког по ступ ка без об ја вљи ва ња јав
ног по зи ва за на бав ку услу ге – уре ђи ва ње тек ста за књи ге: „Tol nai Ot tó: a 
ten ge ri kagyló, ma jor nán dor: kényszer helyzet ben árnyala to kért, Maj tényi Mi
hály: MOC SÁR, Szűcs Imre: ZÚ ZOTT ka le i dos zkóp, Te rék An na: du na ut ca”, 
уго вор је за кљу чен са 

 Мар том Бу заш, из Но вог Са да. 
Но ви Сад, 16. но вем бра 2011. го ди не 38950
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На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 

РС”, број 116/08)

ЈП „ДИ РЕК ЦИ ЈА ЗА ИЗ ГРАД ЊУ ОП ШТИ НЕ ГО ЛУ БАЦ” 
12223 Го лу бац, Ца ра Ла за ра 15

об  ј а  вљу  ј е

ОБА�ВЕ�ШТЕ�ЊЕ�
о�за�кљу�че�ном�уго�во�ру�о�јав�ној�на�бав�ци

У по ступ ку јав не на бав ке ве ли ке вред но сти ко ја је за пред мет има ла 
из бор најповољ ни јег по ну ђа ча за из во ђе ње гра ђе вин ских ра до ва на ре ха
би ли та ци ји и ојача њу ло кал них пу те ва у на се љи ма не те ри то ри ји оп шти не 
Го лу бац, бро ја набавке ЈН 5/2011, за кљу чен је уго вор са по ну ђа чем

– Пред у зе ћа за пу те ве „По жа ре вац” АД, По жа рев ац, Трг Ра до ми ра 
Вујовића 1/II, да на 6. ок то бра 2011. го ди не. 38787

На осно ву чла на 70. став 1. тач ка 4. и чла на 74. став 1. За ко на о јав
ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, брoj 116/08) 

ЈАВ НО КО МУ НАЛ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ „БЕ О ГРАД СКЕ ЕЛЕК ТРА НЕ” 
11070 Но ви Бе о град, Сав ски на сип 11

об  ј а  вљу  ј е

ОБА�ВЕ�ШТЕ�ЊЕ�
о�до�де�ли�уго�во�ра

ЈКП Бе о град ске елек тра не, Но ви Бе о град, Сав ски на сип 11, у дру гој 
фа зи ре стрик тив ног по ступ ка, на осно ву при мље них по ну да ква ли фи ко
ва них по ну ђа ча, на кон спро ве де ног по ступ ка, до не ло је од лу ку о до де ли 
уго во ра по сле де ћем по зи ву за да ва ње по ну да:

1. број 3206 РД/11, пар ти ја 2 – на бав ка ар ма ту ра, 
пар ти ја 2 – рав ни од бој ни вен ти ли на пот пи су дик тир пум пи 
– пред у зе ћу „ТДМ” д.о.о. из Бе о гра да, укуп не вред но сти 8.628,00 ди

на ра;
Кри те ри ју ми за из бор нај по вољ ни је по ну де – по ну ђе на це на, рок ис

по ру ке.  38636

ФОНД ЗА РАЗ ВОЈ ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДЕ ОП ШТИ НЕ РЕ КО ВАЦ 
35260 Ре ко вац, Све то за ра Мар ко ви ћа 2

об  ј а  вљу  ј е

ОБА�ВЕ�ШТЕ�ЊЕ�
о�за�кљу�че�ном�уго�во�ру�

јав�на�на�бав�ка�ма�ле�вред�но�сти�број�03/11

1. По да ци о на ру чи о цу: Фонд за раз вој по љо при вре де оп шти не Ре ко
вац, Све то за ра Мар ко ви ћа 2, Ре ко вац.

2. Пред мет јав не на бав ке:
Дез ин фек ци ја, дез ин сек ци ја и де ра ти за ци ја свих основ них шко ла и 

сред ње шко ле и згра да др жав не упра ве и обје ка та ко ји ма га зду је оп шти на 
Ре ко вац.

3. На зив, од но сно име по ну ђа ча са ко јим је за кљу чен уго вор о јав ној 
на бав ци:

– Пред у зе ће „ЕКО” Ћу при ја, Бо шка Стoјановића 6.
4. Да тум за кљу че ња уго во ра: 15. ав густ 2011. го ди не.
5. Вред ност уго во ра о јав ној на бав ци: 318.000,00 ди на ра без ПДВа.
 38730

На осно ву чла на 79. став 4. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 116/08)

МИ НИ СТАР СТВО ФИ НАН СИ ЈА 
УПРА ВА ЦА РИ НА 

11070 Но ви Бе о град, Бу ле вар Зо ра на Ђин ђи ћа 155а

oб јављује

ОБА�ВЕ�ШТЕ�ЊЕ�
о�об�у�ста�ви�по�ступ�ка�јав�не�на�бав�ке

На осно ву чла на 79. За ко на о јав ним на бав ка ма об у ста вљен је отвoре
ни по сту пак јав не на бав ке до ба ра, опре ма за кон тро лу ства ри – ренд ге ни, 

озна чен као НВВ 65/11, из раз ло га што ни су ис пу ње ни усло ви из чла на 78. 
За ко на о јав ним на бав ка ма, од но сно по ис те ку ро ка за до ста вља ње по ну да 
ни је под не та ни јед на ис прав на и од го ва ра ју ћа по ну да. 38646

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („ Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08) и Пра вил ни ка о јав ним на бав ка ма ма ле вред но сти („Слу
жбе ни гла сник РС”, број 50/09)

ЈАВ НО КО МУ НАЛ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ „УСЛУ ГА” 
 19370 Бо ље вац, Ти моч ке бу не 2

об  ј а  вљу  ј е 

ОБА�ВЕ�ШТЕ�ЊЕ�
о�до�де�ли�уго�во�ра�

На осно ву спро ве де ног по ступ ка јав не на бав ке ма ле вред но сти – на
си па ва ње не ка те го ри са ног пу та, пра вац Ко јак – спо ме ник у МЗ Бо го ви на L 
0 – 3 km, по јав ном по зи ву број 100 од 19. сеп тем бра 2011. го ди не, уго вор 
је до де љен нај по вољ ни јем по ну ђа чу

– ДОО „Ра ду љи цић” Бо го ви на
Уго вор је за кљу чен 7. но вем бра 2011. го ди не.
Вред ност уго во ра је до 1.000.000,00 ди на ра без ПДВа. 
 38531

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08)

ЈАВ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ  
ЗА УР БА НИ СТИЧ КО И ПРО СТОР НО ПЛА НИ РА ЊЕ,  
ГРА ЂЕ ВИН СКО ЗЕ МЉИ ШТЕ И ПУ ТЕ ВЕ „ГРА ДАЦ”  

32000 Ча чак, Ца ра Ла за ра 51

об  ј а  вљу  ј е

ОБА�ВЕ�ШТЕ�ЊЕ�
о�за�кљу�че�ном�уго�во�ру�о�јав�ној�на�бав�ци

На осно ву спро ве де не II фа зе ре стрик тив ног по ступ ка
за јав ну на бав ку ра до ва – из во ђе ње ра до ва на про ши ре њу си сте ма 

јав не ра све те (Тра фо ста ни ца „Пје во ви ћи”) у МЗ Мр ча јев ци у Чач ку, ред
ни број јав не на бав ке 07/П2011, за кљу чен је уго вор о јав ној на бав ци са 
по ну ђа чем

– „ВБ – Енер ге тик”, д.о.о. Сла ти на, 32224 Сла ти на, Ча чак.
Да тум за кљу че ња уго во ра: 7. ок то бар 2011. го ди не.
Вред ност уго во ра о јав ној на бав ци: 307.600,00 ди на ра без ПДВа.
 38573

ГИ НЕ КО ЛО ШКОАКУ ШЕР СКА КЛИ НИ КА „НА РОД НИ ФРОНТ” 
11000 Бе о град, Кра љи це На та ли је 62

об  ј а  вљу  ј е

ОБА�ВЕ�ШТЕ�ЊЕ�
о�до�де�ли�уго�во�ра�о�јав�ној�на�бав�ци

У отво ре ном по ступ ку јав не на бав ке по тро шног ма те ри ја ла, ред. број 
117 за 2011. го ди ну, по јав ном по зи ву об ја вље ном у „Слу жбе ном гла сни ку 
РС”, број број 59 од 10. августа 2011. го ди не, уго во ри о јав ној на бав ци по 
пар ти ја ма, за кљу че ни су са сле де ћим по ну ђа чи ма: „Ап тус” д.о.о.: 92, 95; 
„Ba va ko” д.о.о.: 90; „Be o hem 3” д.о.о.: 57, 68; „DND Com mer ce” д.о.о.: 87; 
„Еcotrade BG” д.о.о.: 55, 66, 67, 89; „Фар ма ло гист”: 92, 95; „Га лен Фо кус” 
д.о.о.: 6, 12, 14, 28, 31, 61, 62, 63; „Гло са риј БГ” д.о.о. за пар ти је 32, 33, 34, 
35, 36, 38, 40, 42, 58, 96; „In trex” д.о.о. за пар ти је 46, 49, 50, 51, 53; „Ке фо” 
д.о.о.: 2, 4, 17, 24; „Ла бра” д.о.о.: 47; „Лaviefarm” д.о.о.: 19, 97; „Layon” 
д.о.о.: 27,65; „MBS Teh no” д.о.о.: 91, 94; „Me tre co” д.о.о.: 84; „Нео ме ди ка” 
д.о.о. Но ви Сад: 37, 81, 82, 83; „Но вос” д.о.о.: 3, 29; „Phar ma Swiss” д.о.о.: 
13, 73, 77; „Pho e nix Phar ma” д.о.о.: 41, 44, 48, 53, 54, 59, 64, 72, 75, 79, 80; 
„Pre mi um Sur gi cal Com pany” д.о.о.: 56; „Про спе ра” д.о.о.: 43; „СамПласт” 
доо: 11, 21, 25, 60; „Си некс Ла бо ра то ри ја” д.о.о.: 9, 20, 30, 98; „Су пер лаб” 
д.о.о.: 1, 5, 7, 8, 10, 15, 16, 22, 23, 99,100; „UniChem” д.о.о.: 18, 26; „Ве
ле бит” д.о.о.: 85; „Ve le farm VFB” д.о.о. и „Ve le farm In vest” д.о.о.: 71, 76; 
„Vi cor’’ д.о.о.: 45, 69, 70, 88.

 38945
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На осно ву чла на 14. став 1. Пра вил ни ка о по ступ ку јав не на бав ке ма

ле вред но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, број 50/09)

НА ЦИ О НАЛ НА СЛУ ЖБА ЗА ЗА ПО ШЉА ВА ЊЕ 
Кра гу је вац, Све то за ра Мар ко ви ћа 37

oб јављује

ОБА�ВЕ�ШТЕ�ЊЕ�
о�за�кљу�че�ном�уго�во�ру�о�јав�ној�на�бав�ци�ма�ле�вред�но�сти

На осно ву спро ве де ног по ступ ка јав не на бав ке ма ле вред но сти број 
58/11 за на бав ку услу ге ин сер то ва ња пу бли ка ци је „По сло ви”, за по тре бе 
На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње, уго вор је за кљу чен са по ну ђа чем 

– „Дан граф” д.о.о. са се ди штем у Бе о гра ду, Алек се Не на до ви ћа 1923. 
 38644

На осно ву чла на 79. став 4. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 116/08)

ЈП „СР БИ ЈА ШУ МЕ”  
11070 Но ви Бе о град, Бу ле вар Ми ха и ла Пу пи на 113

об  ј а  вљу  ј е

ОБА�ВЕ�ШТЕ�ЊЕ�
о�об�у�ста�ви�по�ступ�ка�јав�не�на�бав�ке

Об у ста вља се по сту пак јав не на бав ке хра не и до да та ка за ди вљач у 
2011. го ди ни за ШГ „Ужи це”, Ужи це, из јав ног по зи ва ко ји је об ја вљен у „Слу
жбе ном гла сни ку РС”, број 73 од 30. 9.2011. го ди не и на Пор та лу ЈН, и то:

– за пар ти је 1 и 2, јер у ро ку за под но ше ње по ну да ни је при сти гла 
ни јед на по ну да и ни су ис пу ње ни усло ви за из бор нај по вољ ни је по ну де из 
чла на 78. За ко на о јав ним на бав ка ма.

 38568

 

ФИ ЛО ЗОФ СКИ ФА КУЛ ТЕТ  
21000 Но ви Сад, Др Зо ра на Ђин ђи ћа 2

об  ј а  вљу  ј е

ОБА�ВЕ�ШТЕ�ЊЕ�
о�за�кљу�че�њу�уго�во�ра

У по ступ ку јав не на бав ке ма ле вред но сти – на бав ка ра чу на ра и ра чу
нар ске опре ме за по тре бе Фи ло зоф ског фа кул те та са

– „BP Com pu ters” Но ви Сад, Хај дук Вељ ко ва 1.
Ред ни број на бав ке 32/2011.
Уго вор је за кљу чен да на 3. но вем бра 2011. го ди не.
Вред ност уго во ра је 150.000,00 ди на ра.
 38799

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08)

ЈАВ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ  
ЗА УР БА НИ СТИЧ КО И ПРО СТОР НО ПЛА НИ РА ЊЕ,  
ГРА ЂЕ ВИН СКО ЗЕ МЉИ ШТЕ И ПУ ТЕ ВЕ „ГРА ДАЦ”  

32000 Ча чак, Ца ра Ла за ра 51

об  ј а  вљу  ј е

ОБА�ВЕ�ШТЕ�ЊЕ�
о�за�кљу�че�ном�уго�во�ру�о�јав�ној�на�бав�ци

На осно ву спро ве де не II фа зе ре стрик тив ног по ступ ка
за јав ну на бав ку ра до ва – из во ђе ње ра до ва на по прав ци де о ни це 

„Ни ки то ви ћа пу та” (Л = 574,00 m; В – 3,00 m) у МЗ Ми о ков ци у Чач ку, 

ред ни број јав не на бав ке 08/Р2011, за кљу чен је уго вор о јав ној на бав ци 
са по ну ђа чем

– Ак ци о нар ско дру штво за одр жа ва ње и из град њу ма ги страл них и 
ре ги о нал них пу те ва „Пу те ви”, Ули ца 600 број 2, 32000 Ча чак.

Да тум за кљу че ња уго во ра: 25. ок то бар 2011. го ди не.
Вред ност уго во ра о јав ној на бав ци: 3.197.163,69 ди на ра без ПДВа.
 38548

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08) и чла на 14. Пра вил ни ка о јав ним на бав ка ма ма ле вред но
сти („Слу жбе ни гла сник РС”, број 50/09)

ЈП „ДИ РЕК ЦИ ЈА ЗА УР БА НИ ЗАМ, ГРА ЂЕ ВИН СКО ЗЕ МЉИ ШТЕ,  
ПУ ТЕ ВЕ И ИЗ ГРАД ЊУ ВА ЉЕ ВА”  

14000 Ва ље во, Ка ра ђор ђе ва 64

об  ј а  вљу  ј е

ОБА�ВЕ�ШТЕ�ЊЕ�
о�за�кљу�че�ним�уго�во�ри�ма

На осно ву спро ве де них по сту па ка јав них на бав ки ма ле вред но сти 
на ру чи лац ЈП „Ди рек ци ја за ур ба ни зам, гра ђе вин ско зе мљи ште, пу те ве и 
из град њу Ва ље ва” Ва ље во за кљу чи ла је уго во ре, и то:

1. за из во ђе ње ра до ва на објек ту „Ви зи тор ски Цен тар” на Див чи ба
ра ма – пр ва фа за, брoj на бав ке 07/11, на ру чи лац је за кљу чио уго вор са по
ну ђа чем 

– „Ин грап Ом ни” д.о.о. из Бе о гра да, Др жи ће ва 15.
Вред ност уго во ра је 3.101.914,00 ди на ра без ура чу на тог ПДВа.
2. за из во ђе ње ра до ва на објек ту „Ви зи тор ски цен тар” на Див чи ба

ра ма – дру га фа за, број на бав ке 08/11, на ру чи лац је за кљу чио уго вор са 
по ну ђа чем

– „Ин грап Ом ни” д.о.о. из Бе о гра да, Др жи ће ва 15.
Вред ност уго во ра је 3.071.904,50 ди на ра без ура чу на тог ПДВа.
3. За из во ђе ње ра до ва на објек ту „Ви зи тор ски цен тар” на Див чи ба

ра ма – тре ћа фа за, број на бав ке 09/11, на ру чи лац је за кљу чио уго вор са 
по ну ђа чем 

– „Ин грап Ом ни” д.о.о. из Бе о гра да, Др жи ће ва 15.
Вред ност уго во ра је 3.087.205,00 ди на ра без ура чу на тог ПДВа. 
 38777

На осно ву чла на 14. Пра вил ни ка о по ступ ку јав не на бав ке ма ле вред
но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, број 50/09)

ЈАВ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ ПТТ САОБРAЋАЈА „СР БИ ЈА”  
Рад на је ди ни ца по штан ског са о бра ћа ја „Сом бор”  

В.В.С. Сте па но ви ћа 32, Сом бор

об  ј а  вљу  ј е

ОБА�ВЕ�ШТЕ�ЊЕ

По зах те ву за до ста вља ње по ну да за јав ну на бав ку услу ге одр жа ва
ња мо пе да и би ци ка ла у спољ ним сер ви си ма у РЈ по штан ског са о бра ћа ја 
„Сом бор” бр. ЈНМВ: 465/2011, Јав но пред у зе ће ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја”, 
РЈ по штан ског са о бра ћа ја „Сом бор” до де ли ла је уго вор о јав ној на бав ци 

– „Ста на” д.о.о., Ба тин ска 59, Сом бор.
 38643

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08)

ЈАВ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ „ЗА ВОД ЗА ИЗ ГРАД ЊУ ГРА ДА” 
21000 Но ви Сад, Сте ва на Бра но вач ког 3

об  ј а  вљу  ј е

ОБА�ВЕ�ШТЕ�ЊЕ�
о�за�кљу�че�ном�уго�во�ру

Уго вор о јав ној на бав ци за из ра ду глав ног про јек та јав ног осве тље
ња Основ не шко ле „Де сан ка Мак си мо вић” у Фу то гу (ши фра јав не на бав ке 
ПЕ3/8044), са про јек тан том

– АД „Цен тар за пу те ве Вој во ди не”, Но ви Сад, Јо ва на Ђор ђе ви ћа 2, 
у II фа зи ре стрик тив ног по ступ ка јав не на бав ке. Уго вор је за кљу чен 10. но
вем бра 2011. го ди не на из нос од 197.000,00 ди на ра.

 Е8743
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ЗДРАВ СТВЕ НИ ЦЕН ТАР „ДР ДРА ГИ ША МИ ШО ВИЋ” 

32000 Ча чак, Др Дра ги ша Ми шо вић 25

об  ј а  вљу  ј е

ОБА�ВЕ�ШТЕ�ЊЕ�
о�до�де�ли�уго�во�ра�о�јав�ној�на�бав�ци

По јав ном по зи ву за при ку пља ње по ну да у отво ре ном по ступ ку број 
XЛВ / 2011, об ја вље ном у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, број 73 од 30. сеп
тем бра 2011. го ди не, за јав ну на бав ку го ри ва и ма зи ва за по тре бе Здрав
стве ног цен тра Ча чак (јед но го ди шње по тре бе), уго вор је до де љен сле де
ћим по ну ђа чи ма: 

Вред ност уго во ра о јав ној на бав ци 
(без ПДВа) НИС – Но ви Сад: 12.716.175,90 ди на ра,
Вред ност уго во ра о јав ној на бав ци 
(без ПДВа) Лу ко ил Ср би ја – Бе о град: 1.870.120,00 ди на ра,
Вред ност уго во ра о јав ној на бав ци 
(без ПДВа) Еко Ср би ја – Бе о град: 1.121.364,50 ди на ра,
Вред ност уго во ра о јав ној на бав ци 
(без ПДВа) Те ра зи је – Ужи це: 342.387,00 ди на ра.
 38952

На осно ву чла на 24. став 2. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 116/08)

АГЕН ЦИ ЈА ЗА ХЕ МИ КА ЛИ ЈЕ 
11070 Но ви Бе о град, Омла дин ских бри га да 1

об  ј а  вљу  ј е

ОБА�ВЕ�ШТЕ�ЊЕ�
о�из�бо�ру�нај�по�вољ�ни�је�по�ну�де

На кон спро ве де ног пре го ва рач ког по ступ ка без об ја вљи ва ња јав ног 
по зи ва, на осно ву чла на 24. став 1. тач ка 4. За ко на о јав ним на бав ка ма, за 
јав ну на бав ку из во ђе ња ра до ва на са на ци ји, ре кон струк ци ји и до град њи 
по слов ног објек та у Ули ци Ру же Јо ва но ви ћ 27а, у Бе о гра ду, број на бав ке 
1/11, Аген ци ја за хе ми ка ли је је до не ла од лу ку број 4040218/30/1105 од 9. 
но вем бра 2011. го ди не, о из бо ру нај по вољ ни је по ну де по ну ђа ча

– AS Com mer ce stan, Обал ских рад ни ка 17, Бе о град, ко ји на сту па за
јед но са чла но ви ма гру пе по ну ђа ча АС Елек тро д.о.о., Ма ли на 13, Срем ска 
Ка ме ни ца и „Тим Ко лос”, Ко че Ка пе та на 16, Бе о град.

 38871

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08)

АГЕН ЦИ ЈА ЗА ХЕ МИ КА ЛИ ЈЕ 
11070 Но ви Бе о град, Омла дин ских бри га да 1

об  ј а  вљу  ј е

ОБА�ВЕ�ШТЕ�ЊЕ�
о�за�кљу�че�ном�уго�во�ру�о�јав�ној�на�бав�ци

На кон спро ве де ног пре го ва рач ког по ступ ка без об ја вљива ња јав ног 
по зи ва, у скла ду са чла ном 24. став 1. тач ка 4. За ко на о јав ним на бав ка
ма, за на бав ку из во ђе ња ра до ва на са на ци ји, ре кон струк ци ји и до град њи 
по слов ног објек та у Ули ци Ру же Јо ва но ви ћа 27а, у Бе о гра ду, број на бав ке 
1/11, Аген ци ја за хе ми ка ли је је до не ла од лу ку број 4040218/30/1105 од 
9. но вем бра 2011. го ди не, а у скла ду са чланом 82. став 1. За ко на о јав ним 
на бав ка ма, до де ли ло уго вор по ну ђа чу

– AS Com mer ce stan, Обал ских рад ни ка 17, Бе о град, ко ји на сту па за
јед но са чла но ви ма гру пе по ну ђа ча АС Елек тро д.о.о., Ма ли на 13, Срем ска 
Ка ме ни ца и „Тим Ко лос”, Ко че Ка пе та на 16, Бе о град.

 38871

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, 116/08) и чла на 14 Пра вил ни ка о по ступ ку јав не на бав ке ма ле вред но
сти („Слу жбе ни гла сник РС”, 50/09)

ЈКП „СО ПОТ” 
11450 Со пот, Кне за Ми ло ша 45/а

об  ј а  вљу  ј е

ОБА�ВЕ�ШТЕ�ЊЕ�
о�за�кљу�че�ном�уго�во�ру�о�јав�ној�на�бав�ци�ма�ле�вред�но�сти�

На осно ву спро ве де ног по ступ ка јав не на бав ка ма ле вред но сти за на
бав ку до ба ра  ре зер вни де ло ви за гра ђе вин ске ма ши не број 10/2011 . ЈКП 
„Со пот” за кљу чи ло је уго вор 8. но вем бра 2011. го ди не са 

– Gro up Enig ma MC Кру ше вац, као нај по вољ ни јим по ну ђа чем. 
 38794

На основу члана 24. Статута Клиничког центра Србије, и члана 81. 
Закона о јавним набавкама, доносим („Сл. гласник РС” број 116/08)

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ 
Београд, Пастерова 2

об јављује

ОБАВЕШТЕЊЕ�
о�избору�најповољније�понуде

У складу са спроведеним преговарачким поступком без објављивања 
јавног позива сагласно члану 24. став став 1 тачка 7 и 7а) Закона о јавним 
набавкама, за набавку Извођење накнадних грађевинских, грађевинскоза
натских и инсталатерских радова на адаптацији дела Клинике за урологију 
(болесничке собе II спрат и санитарни чворови) као и преглед вишкова и 
мањкова радова за потребе Клиничког центра Србије изабрана је понуда 
понуђача

– „LUX INŽENJRING“ д.о.о.– ул. Мокролушка 84, Београд, по по
нуди број 39/2011 од 21. новембра 2011. године в– у укупном износу од 
3.369.626,00 дин. без ПДВа. E8919

На основу члана 79.став 3. a у вези са чланом 69. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС” број 116/08)

ЈП „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК”  
Београд, Јована Ристића 1

об јављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обуставља се отворени поступак јавне набавке системаза прање дру
ка ЈН 70ОПД/11 зато што је једина понуда која је поднета била неприхва
тљива, односно понуђена вредност је знатно премашила процењену. Т126

У складу са чланом 70. став 1 тачка 3. ЗЈН и чланом 24. став 2. ЗЈН

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ” 
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО 

„ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА” ДОО ОБРЕНОВАЦ

објављује :

ОБАВЕШТЕЊЕ�
о�избору�најповољније�понуде

Сагласно члану 81. став 2. ЗЈН („Сл. гласник РС” број 116/08) оба
вештавамо Вас да је Наручилац Привредно друштво „Термоелектране 
Никола Тесла” д.о.о, Богољуба Урошевића Црног број 44, 11500 Обреновац, 
по одлуци о избору најповољније понуде бр. 9284 oд 21.11.2011. године у 
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поступку јавне набавке број ЈН 6303/Б за извршење услуге Додатне услуге 
на текућем одржавању система на депонији пепела, пепеловода и цевовода 
за транспорт.

ПРО ТЕНТ д.о.о., Обреновац
у вредности од 6.033.000,00 динара, исказано без ПДВа

Назив ПРО ТЕНТ д.о.о., Обреновац
ПИБ 103205500
Матични број 17522124
Улица и број Ул. Круг ТЕНТ Б, Ушће
Општина: Обреновац
Држава: Србија
Место: Обреновац
Датум подношења понуде (на архиву на
ручиоца): 10.11.2011.

Поступак јавне набавке спроведен је применом члaна 24. став 1. та
чка 7а ЗЈН, са предузећем ПРО ТЕНТ д.о.о., Обреновац пошто у оквиру 
реализације уговорених услуга по основу Уговора бр. 21824 од 24.05.2011. 
настала је потреба и за додатне услуге грађевинске механизације у оби
му дефинисаном захтевом за спољне услуге и то булдозера, виброваљка и 
грејдера ради израде сервисних путева и платоа ( за приступ ауто дизалица 
и транспортних средстава) до места вршења интервенција и извођења ра
дова на системима и постројењима, као и за израду платоа за истовремено 
одлагање демонтираних и нових елемената истих. 

За ову врсту радова је неопходно ангажовање напред наведене грађе
винске механизације у циљу трасирања, планирања подлоге, разастирања 
и збијања материјала од којег се израђује конструкција саобраћајнице, од
носно платоа. 

Пошто се наведене додатне услуге не могу раздвојити у техничком 
и економском погледу од прве јавне набавке, а да се тиме не проузрокују 

несразмерно велики трошкови за Наручиоца, а будући да вредност додат
них услуга није већа од 25% од укупне вредности првобитно закљученог 
уговора Наручилац поступак јавне набавке спровео применом члана 24, 
став 1, тачка 7а позивајући на преговарачки поступак првобитног пружа
оца услуга.

 E8926

ПроДУжЕњЕ роКоВа
На осно ву чла на 32. став 6. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни 

гла сник РС”, број 116/08) 

ЈП ЗА ПОД ЗЕМ НУ ЕКС ПЛО А ТА ЦИ ЈУ УГЉА 
– у ре струк ту ри ра њу – 

35237 Ре са ви ца, Пе тра Жал ца 2

об  ј а  вљу  ј е

ОБА�ВЕ�ШТЕ�ЊЕ�
о�продужењу�рока

ЈП за под зем ну екс пло а та ци ју угља – у ре струк ту ри ра њу оба ве шта ва 
по ну ђа че да про ду жа ва рок за под но ше ње по ну да у отво ре ном по ступ ку за 
јав ну на бав ку Тен дер број 33/11/606006 – Пре воз рад ни ка на рад и са ра да 
по руд ни ци ма ( по пар ти ја ма), за ко ју је јав ни по зив об ја вљен у ,,Слу жбе
ном гла сни ку РС”, број 76 од 12. ок то бра 2011. године .Рок за до ста вља ње 
по ну да је 15. но вем бар 2011. год. до 10 ча со ва на адре су на ру чи о ца.

Јав но отва ра ње по ну да оба ви ће се 15. но вем бра 2011. године. у 12 
ча со ва у про сто ри ја ма ди рек ци је ЈП ПЕУ Ре са ви ца. 38859

о с та л и  о гл ас и

лицитациЈЕ
При�вред�ни�суд�у�Срем�ској�Ми�тро�ви�ци, на осно

ву чла на 33. За ко на о сред стви ма у сво ји ни Ре пу бли ке 
Ср би је („Слу жбе ни гла сник РС” бр. 53/95, 54/96, 32/97, 
44/99 и 101/05), за кључ ка Вла де Ре пу бли ке Ср би је 05 
број 463842/2011 од 26. ма ја 2011. го ди не, и до пи са 
Ми ни стар ства прав де број 4600152/2010 од 7. ок
тобра 2011. го ди не, об ја вљу је јав ни по зив за

–� про да ју по крет не имо ви не у по ступ ку при ку
пља ња по ну да.

Пред мет про да је је пут нич ко мо тор но во зи ло мар ке 
„ЛА ДА СА МА РА”, го ди на про из вод ње 1993, број мо то
ра 2108189423, број ша си је ХТА 210900N1174457, у не
ис прав ном ста њу, по по чет ној це ни од 26.510,84 ди на ра.

Уго вор о про да ји пут нич ког во зи ла за кљу чи ће се 
са по ну ђа чем са мо под усло вом да се у по ступ ку при
ку пља ња по ну да за про да ју во зи ла по стиг не по чет на 
це на или це на ви ша од по чет но утвр ђе не.

Рок за до ста вља ње по ну да је 23. но вем бар  2011. 
го ди не до 10 ча со ва, а јав но отва ра ње по ну да спро ве
шће се истог да на у 11 ча со ва у кан це ла ри ји број 333.

По ну де сла ти пре по ру че но  у за тво ре ној ко вер ти, са 
на зна ком: „По ну да за во зи ло – не отва ра ти”,  При вред ни 
суд у Срем ској Ми тро ви ци, Све тог Ди ми три ја 39.

 38766

КоНКУрси
МИНИСТАРСТВО� ПОЉОПРИВРЕДЕ,�

ТРГОВИНЕ,� ШУМАРСТВА� И� ВОДОПРИВРЕДЕ,�
на основу члана 54. Закона о државним службеници
ма („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05исправ
ка, 83/05исправка, 64/07, 67/07 исправка, 116/08 и 
104/09) и члана 17. став 1, члана 18., члана 19. став 1. 
и 2., члана 20. став 1. и 2. и члана 21. Уредбе о спро
вођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање рад
них места у државним органима („Службени гласник 
РС” бр. 41/07 и 109/09), оглашава јавни конкурс за

– попуњавање извршилачких радних места.
I. Орган у коме се попуњавају радна места:
Министарство пољопривреде, трговине, шумар

ства и водопривреде, Београд, Немањина бр. 2226.
II. Радна места која се попуњавају:  
1. Радно место за контролу и праћење стања у 

биљној органској производњи и промету органских 

производа, звање саветник, Одсек за органску произ
водњу у Дирекцији за националне референтне лабора
торије, 1 извршилац.

Услови: Стечено високо образовање из научне 
области биотехничке науке на студијама другог сте
пена (дипл. инжењер пољопривреде – мастер, дипл. 
инжењер пољопривреде – специјалиста, струк. ин
жењер пољопривреде – специјалиста) или из научне 
области биолошке науке (дипломске академске студије 
– мастер, специјалистичке академске студије, специја
листичке струковне студије), односно на основним сту
дијама у трајању од најмање 4 године, радно искуство у 
струци од најмање 3 године, положен државни стручни 
испит, знање енглеског језика, знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање метода ор
ганске биљне производње и поступка контроле и серти
фикације – усмено; познавање прописа из области орган
ске производње у Републици Србији и Европској Унији 
 усмено; знање рада на рачунарупрактичним радом на 
рачунару; знање енглеског језика  усмено; вештина ко
муникације и организационе способности  усмено.

Место рада: Београд – Батајница, Батајнички пут бб.
2. Радно место за контролу и праћење стања у 

преради хране и хране за животиње органског порек
ла и органској сточарској производњи, звање саветник, 
Одсек за органску производњу у Дирекцији за нацио
налне референтне лабораторије, 1 извршилац.

Услови: Стечено високо образовање из научне 
области биотехничке науке на студијама другог степе
на (дипл. инжењер пољопривреде – мастер, дипл. ин
жењер пољопривреде – специјалиста, струк. инжењер 
пољопривреде – специјалиста), односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, радно ис
куство у струци од најмање 3 године, положен државни 
стручни испит, знање енглеског језика, знање рада на 
рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање метода 
органске сточарске производње и поступка контроле и 
сертификације – усмено; познавање прописа из области 
органске производње у Републици Србији и Европској 
Унији – усмено; знање рада на рачунарупрактичним ра
дом на рачунару; знање енглеског језика  усмено; вешти
на комуникације и организационе способности  усмено.

Место рада: Београд – Батајница, Батајнички пут бб.

Заједничко�за�сва�радна�места

Oпшти услови за запослење: држављанство 
Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, 

да учеснику конкурса раније није престајао радни од
нос у државном органу због теже повреде  дужности из 
радног односа и да није осуђиван на казну затвора од 
најмање шест месеци.

Рок за подношење пријава: рок за подношење 
пријава је 8 дана и тече почев од наредног дана од дана 
објављивања јавног конкурса у  „Службеном гласнику 
Републике Србије”.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
пријава са биографијом и наводима о  досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија 
уверења о држављанству; оригинал или оверена фо
токопија извода из матичне књиге рођених; оригинал 
или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује 
стручна спрема;  оверена фотокопија радне књижице; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним органи
ма; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврде, решења, уговори и други 
акти из којих се може утврдити на којим пословима и 
са којом стручном спремом је стечено радно искуство).

Државни службеник који се пријављује на јавни 
конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из 
матичне књиге рођених, подноси решење о распоређи
вању или премештају на радно место у органу у коме 
ради, или решење да је нераспоређен.

Уколико се уз пријаву на конкурс прилажу фотоко
пије доказа, исте морају бити оверене у општини или суду.

Место, дан и време када ће се спровести изборни 
поступак:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, 
потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни до
кази и који испуњавају услове за оглашена радна места 
на која конкуришу, провера стручне оспособљености, 
знања и вештина кандидата у изборном поступку 
обавиће се у Београду, у просторијама Министарства 
пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, 
Немањина 2226, у периоду од 14.12.16.12.2011.го
дине. О тачном датуму и времену учесници конкурса 
биће обавештени путем телеграма на адресе које наве
ду у својим пријавама.

Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство 
пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, 
Секретаријат министарства, Београд, Немањина 2226, 
са назнаком: „За јавни конкурс”.  

Лица задужена за давање обавештења о јавном 
конкурсу: Љиљана Аларгић, тел: 3621958.

НАПОМЕНЕ:

За сва оглашена радна места радни однос се засни
ва на неодређено време.
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Кандидати који први пут заснивају радни однос у 

државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци.
Кандидати без положеног државног стручног ис

пита примају се на рад под условом да тај испит поло
же до окончања пробног рада.        

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви потребни докази у оригиналу или фотокопији ове
реној у општини или суду, биће одбачене.

Овај оглас се објављује у „Службеном  гласнику 
Републике Србије”, дневном листу  „Данас” и на web 
страници Службе за управљање кадровима: www.suk.
gov.rs на којој се може  погледати опис послова за  огла
шена радна места.  39660

УСТАВНИ� СУД на основу члана 17. став 3. 
Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса 
за попуњавање радних места у државним органима 
(„Службени гласник РС”, бр. 3/06, 38/07 и 109/09) и 
члана 2. Правилника о спровођењу интерног и јавног 
конкурса за попуну положаја и извршилачких радних 
места у Стручној служби Уставног суда од 29. маја 
2008. године, оглашава јавни конкурс за

– попуну извршилачког радног места.
I. Орган у коме се радно место попуњава
Уставни суд, Београд, Немањина 26.
II. Извршилачкo раднo местo којe се попуњава
1. Радно место млађег обрађивача предмета у пре

тходној контроли, звање млађи саветник, Одељење за 
претходну контролу уставних жалби, Служба за по
слове из надлежности Уставног суда, Стручна служба 
Уставног суда – 1 извршилац.

Услови: правни факултет, што подразумева стече
но високо образовање на студијама другог степена и 
то – дипломске академске студијемастер или основне 
студије у трајању од најмање четири године, положен 
државни стручни испит, завршен приправнички стаж 
или најмање пет година радног стажа у државним орга
нима, познавање енглеског или другог светског језика и 
рада на рачунару (Word, Internet).

Стручна оспособљеност, знања и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање уставнопра
вног система и организације власти у Републици Србији, 
прописа којима се уређују надлежност, организација и рад 
Уставног суда и прописа из других области права, логич
ко и аналитичко резоновање, способност комуникације и 
креативност провериће се усмено; познавање енглеског 
или другог светског језика провериће се увидом у доказ о 
познавању тог језика, а познавање рада на рачунару уви
дом у доказ о познавању рада на рачунару или практичном 
провером на рачунару уколико овај доказ не поседује.

Са кандидатима чије пријаве буду благовремене, 
потпуне, јасне, уз које су приложени сви тражени до
кази и који испуњавају услове за оглашено радно место 
провера стручне оспособљености, знања и вештина 
кандидата за попуну извршилачког радног места оба
виће се 12. децембра 2011. године о чему ће учесници 
конкурса бити обавештени писменим путем на адресе 
које су навели у својим пријавама.                    

III. Место рада
Београд, Немањина 26.
IV. Услови за рад на раднoм месту: држављанство 

Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, 
да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од 
најмање шест месеци и  да учеснику конкурса раније 
није престајао радни однос у државном органу због 
теже повреде дужности из радног односа.

V. Рок за подношење пријава на конкурс и садр
жина пријаве

Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да 
тече наредног дана од дана оглашавања конкурса у 
„Службеном гласнику Републике Србије”.

Пријава на конкурс садржи име и презиме кан
дидата, датум и место рођења, адресу становања, број 
телефона, податке о образовању, податке о врсти и 
дужини радног искуства с кратким описом послова 
на којима је кандидат радио до подношења пријаве на 
конкурс, податке о стручном усавршавању и податке о 
посебним областима знања.

VI. Докази који се прилажу уз пријаву за радно 
место: уверењe о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених; дипломa или уверењe којим се по
тврђује стручна спрема; уверење о положеном држав
ном стручном испиту за рад  у државним  органима, 
односно правосудном испиту; доказ о завршеном при
правничком стажу у трајању од  једне године или нај
мање пет година радног стажа у државним  органима; 

доказ о познавању енглеског или другог светског јези
ка; доказ о познавању рада на рачунару и радна књи
жица.

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотоко
пији која је оверена у општини или у суду.

Државни службеник који се пријављује на јавни 
конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из 
матичне књиге рођених подноси решење о распоређи
вању или премештају на радно место у органу у коме 
ради или решење да је нераспоређен.

Кандидати са положеним правосудним испитом 
уместо доказа о положеном државном стручном испи
ту, подносе доказ о положеном правосудном испиту. 

VII. Адреса на коју се подносе пријаве:
Уставни суд, Београд, Немањина 26, са назнаком: 

„За јавни конкурс”.
VIII. Лице које је задужено за обавештења о кон

курсу
Севера Марковић, тел: 3616416.
IX. Напомене:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 

непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овере
ној у општини или суду биће одбачене.

Кандидати који први пут заснивају радни однос 
на неодређено време у државном органу подлежу 
пробном раду у трајању од 6 месеци. Кандидати без 
положеног државног стручног испита могу се примити 
на рад под условом да тај испит положе до окончања 
пробног рада. 

Овај конкурс се објављује у „Службеном гласни
ку Републике Србије” и у дневном листу „Политика”, а 
опис послова за радно место може се погледати на web 
страници Уставног суда: www.ustavni.sud.rs у менију 
Конкурси. П31773

ДРЖАВНО�ВЕЋЕ�ТУЖИЛАЦА на основу чла
на 78. Закона о јавном тужилаштву („Службени гла
сник РС”, бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010 и 78/2011 – 
др. закон) и чл. 25. до 27. Пословника о раду Државног 
већа тужилаца („Службени гласник РС”, број 55/2009), 
оглашава

– избор јавних тужилаца у јавним тужилаштвима 
у Републици Србији, и то за:

I
Више јавно тужилаштво у Врању

II
1. Основно јавно тужилаштво у Врању
2. Основно јавно тужилаштво у Лозници

III
Позивају се заинтересовани кандидати који ис

пуњавају услове прописане Законом о јавном тужилаш
тву да поднесу пријаву. У пријави на оглас обавезно се 
наводи назив једног или више јавних тужилаштава за 
који се пријава подноси и јединствени матични број 
грађана (ЈМБГ). Уз пријаву на оглас потребно је да сви 
кандидати доставе потпуну личну и радну биографију.

Кандидати који су запослени у јавном тужилаштву 
приликом подношења пријаве на оглас подносе само 
пријаву.

Кандидати који нису запослени у јавном тужилаш
тву достављају и    оверену копију дипломе о заврше
ном Правном факултету, завршеним специјалистичким, 
магистарским или докторским студијама; оверену ко
пију уверења о положеном правосудном испиту; уве
рење о држављанству Републике Србије; уверење да се 
против подносиоца пријаве не води кривични посту
пак; уверење о здравственој способности за кандидате 
који први пут конкуришу; изјаву подносиоца о томе да 
ли му је изрицана дисциплинска мера, и да ли је осуђи
ван за било које кривично дело, па ако јесте када и због 
чега; писане стручне радове из области правне струке; 
потврда о радном искуству у правној струци као и дру
ге податке који су од значаја за оцену стручности, ос
пособљености и достојности кандидата.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана обја
вљивања огласа у „Службеном гласнику РС”. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање.

Пријаве се подносе Државном већу тужилаца, 
Београд, Немањина 2226, са назнаком: „Оглас за избор 
јавних тужилаца”.  П31639

ДРЖАВНО�ВЕЋЕ�ТУЖИЛАЦА�на основу чла
на 78. Закона о јавном тужилаштву („Службени гла
сник РС”, бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010 и 78/2011 

– др. закон), a у вези са Одлуком о броју заменика јав
них тужилаца („Службени гласник РС”, бр. 43/2009 и 
24/2010), оглашава

– избор за заменике јавних тужилаца у јавним ту
жилаштвима у Републици Србији, и то за: 

I 
Назив јавног тужилаштва Број места
Апелационо јавно тужилаштво у Новом Саду  1

II
1. Више јавно тужилаштво у Београду 1
2. Више јавно тужилаштво у Смедереву  1
3. Више јавно тужилаштво у Сомбору 2

III
1. Прво основно јавно тужилаштво у Београду 2
2. Основно јавно тужилаштво у Врању 1
3. Основно јавно тужилаштво у Крагујевцу 1
4. Основно јавно тужилаштво у Новом Саду 2
5 . Основно јавно тужилаштво у Шапцу  2

IV
Позивају се заинтересовани кандидати који ис

пуњавају услове прописане Законом о јавном тужилаш
тву да поднесу пријаву. У пријави на оглас обавезно се 
наводи назив једног или више јавних тужилаштава за 
који се пријава подноси и јединствени матични број 
грађана (ЈМБГ). У пријави на оглас потребно је да сви 
кандидати доставе потпуну личну и радну биографију.

Кандитати који су запослени у јавном тужилаштву 
приликом подношења пријаве на оглас подносе само 
пријаву.

Кандидати који нису запослени у јавном тужилаш
тву достављају и    оверену копију дипломе о заврше
ном Правном факултету, завршеним специјалистичким, 
магистарским или докторским студијама; оверену ко
пију уверења о положеном правосудном испиту; уве
рење о држављанству Републике Србије; уверење да се 
против подносиоца пријаве не води кривични посту
пак; уверење о здравственој способности за кандидате 
који су први пут конкуришу; изјаву подносиоца о томе 
да ли му је изрицана дисциплинска мера, и да ли је 
осуђиван за било које кривично дело, па ако јесте када 
и због чега; писане стручне радове из области правне 
струке; потврда о радном искуству у правној струци 
као и друге податке који су од значаја за оцену струч
ности, оспособљености и достојности кандитата.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана обја
вљивања огласа у „Службеном гласнику РС”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање.

Пријаве се подносе Државном већу тужилаца, 
Београд, Немањина 2226, са назнаком: „Оглас за избор 
заменика јавних тужилаца”.  П31639

сУДсКи огласи
ВИ�ШИ�СУД�У�НО�ВОМ�ПА�ЗА�РУ

Ви ши суд у Но вом Па за ру, су ди ја Фи кре та Хо џић, 
у прав ној ства ри пред ла га ча Фа ти ме Ву нић из Но вог 
Па за ра, До си те је ва 28, про тив про тив ни ка пред ла га ча  
Еми ра Ву нић из јај ца, Бо сна и Хер це го ви на, са да не
по зна те адре се у ино стран ству, ра ди при зна ња стра не 
суд ске о раз во ду бра ка, ре ше њем Р. брoj 77/11 од 10. 
но вем бра 2011. го ди не, про тив ни ку пред ла га ча Еми ру 
Ву нић, са да не по зна те адре се, за  при вре ме ног за ступ
ни ка по ста вио је Ибра хи ма  Тан ко си ћа, адво ка та из Но
вог Па за ра, ко ји ће га за сту па ти у овом по ступ ку све 
док се он или ње гов пу но моћ ник не по ја ве пред су дом, 
од но сно док Ор ган ста ра тељ ства у Но вом Па за ру, не 
оба ве сти суд да му је по ста вио ста ра о ца.

Р. број 77/11 – Из Ви шег су да у Но вом Па за ру.
 38830

Ви ши суд у Но вом Па за ру, су ди ја Фи кре та Хо џић, 
у прав ној ства ри пред ла га ча Hol zin ger Za hi de из  СР 
Не мач ке, са да не по зна те адре се у ино стран ству, ра ди 
при зна ња стра не суд ске о раз во ду бра ка, ре ше њем Р. 
брoj 83/11 од 11. но вем бра 2011. го ди не, про тив ни ку 
пред ла га ча Hol zin ger Ar mi nu, са да не по зна те адре се, 
за  при вре ме ног за ступ ни ка по ста вио је Хот Ме ме да, 
адво ка та из Но вог Па за ра, ко ји ће га за сту па ти у овом 
по ступ ку све док се он или ње гов пу но моћ ник не по ја
ве пред су дом, од но сно док Ор ган ста ра тељ ства у Ту ти
ну, не оба ве сти суд да му је по ста вио ста ра о ца.

Р. број 83/11 – Из Ви шег су да у Но вом Па за ру.
 38829
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Ви ши суд у Но вом Па за ру, Ко фрц Џа фер из Ту

ти на, ко га по пу но моћ ју за сту па Ну ма но вић Сел ман 
из Но вог Па за ра, про тив про тив ни ка пред ла га ча Ко
фрц Бри гит те, рођ. Win kler из Не мач ке, са да не по зна те 
адре се у ино стран ству, ра ди при зна ња стра не суд ске о 
раз во ду бра ка, ре ше њем 2Р. број 84/11 од 14. но вем
бра 2011. го ди не, про тив ни ку пред ла га ча са да не по
зна те адре се, за при вре ме ног за ступ ни ка по ста вио је 
адво ка та Ха џи бу лић Аси ма  из Но вог Па за ра, ко ји ће 
га за сту па ти у овом по ступ ку све док се он или ње гов 
пу но моћ ник не по ја ве пред су дом, од но сно док Ор ган 
ста ра тељ ства у Но вом Па за ру, не оба ве сти суд да му је 
по ста вио ста ра о ца.

Р. број 84/11 – Из Ви шег су да у Но вом Па за ру.
 38833

Ви ши суд у Но вом Па за ру, су ди ја Фи кре та Хо
џић, у прав ној ства ри пред ла га ча Ну сре та Бај ро вић 
из Ду бо ва, Оп шти на Ту тин, са бо ра ви штем у СР Не
мач кој, ко га за сту па пу но моћ ник Са не ла Бар јо вић из 
Ду бо ва, Оп шти на Ту тин, про тив про тив ни це пред ла
га ча Мо ни ке Бај ро вићGelp ke, са да не по зна те адре се у 
ино стран ству, ра ди при зна ња стра не суд ске о раз во ду 
бра ка стра на ка, ре ше њем Р број 80/11 од 11. но вем бра 
2011. го ди не, про тив ни ци пред ла га ча Мо ни ки Бај ро
вићGelp ke, са да не по зна те адре се у ино стран ству, за 
при вре ме ног за ступ ни ка по ста вио је Ра ми зу Ћо ро вић, 
адво ка та  из Но вог Па за ра, ко ји ће га за сту па ти у овом 
по ступ ку све док се он или ње гов пу но моћ ник не по ја
ве пред су дом, од но сно док Ор ган ста ра тељ ства у Но
вом Па за ру, не оба ве сти суд да му је по ста вио ста ра о ца.

Р. број 80/11 – Из Ви шег су да у Но вом Па за ру.
 38832

Ви ши суд у Но вом Па за ру, су ди ја Фи кре та Хо
џић, у прав ној ства ри пред ла га ча Идри зо вић Мир са
да из Но вог Па за ра, са при вре ме ним бо ра ви штем у 
Луксeмбургу, ко га за сту па пу но моћ ник Цр ни ша нин 
Ал мир из Бо ру то ви не код Но вог Па за ра, про тив про
тив ни це пред ла га ча Идри зо вић рођ. Ђе ли хо џић Мин ке 
из Гор њег Ва ку фа, Бо сна и Хер це го ви на, са да не по зна
те адре се у ино стран ству, ра ди при зна ња стра не суд
ске о раз во ду бра ка стра на ка, ре ше њем Р број 81/11 од 
11. но вем бра 2011. го ди не, про тив ни ци пред ла га ча 
Идри зо вић рођ. Ђе ли хо џић Мин ки, са да не по зна те 
адре се у ино стран ству, за при вре ме ног за ступ ни ка по
ста вио је Је ле ну Фа кић, адво ка та  из Но вог Па за ра, ко
ји ће га за сту па ти у овом по ступ ку све док се он или 
ње гов пу но моћ ник не по ја ве пред су дом, од но сно док 
Ор ган ста ра тељ ства у Но вом Па за ру, не оба ве сти суд да 
му је по ста вио ста ра о ца.

Р. број 81/11 – Из Ви шег су да у Но вом Па за ру.
 38831

ОСНОВ�НИ�СУД�У�ЗА�ЈЕ�ЧА�РУ�
СУД�СКА�ЈЕ�ДИ�НИ�ЦА�У�КЊА�ЖЕВ�ЦУ

Основ ни суд у За је ча ру – Суд ска је ди ни ца у Кња
жев цу, као пар нич ни суд, и то су ди ја Љи ља на Па нић као 
су ди ја по је ди нац, у пар ни ци ту жи о ца Га јић Ива на из 
Кња жев ца, чи ји је пу но моћ ник адв. Ви де но вић Дра га на 
и Пет ко вић Ми ле обо је из Бо ра, про тив ту же ни ка То шић 
Љу би ше из Кња жев ца, ра ди на кна де ште те, при ме ном 
чла на 79. ст. 2. и 4. и чл. 80. и 81. ЗППа из да је оглас.

Ту же ни ку То шић Љу би ши и Кња жев ца, у пред ме
ту овог су да 8 П број 9949/10, по ту жби ту жи о ца Га јић 
Ива на из Кња жев ца, по ста вља се при вре ме ни за ступ
ник адв. Јов чић Ми о драг из Кња жев ца.

По ста вље ни при вре ме ни за ступ ник у овом по
ступ ку има сва пра ва и ду жно сти за кон ског за ступ ни ка.

При вре ме ни за ступ ник ће пред у зи ма ти све рад ње 
у по ступ ку до окон ча ња по ступ ка или све док се за кон
ски за ступ ник ту же ни ка не по ја ви пред су дом.

Оглас об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, и на 
огла сној та бли су да.

II 8 П. број  9949/10 – Из Основ ног су да у За је ча ру, 
Суд ска је ди ни ца у Кња жев цу. 38750

ОСНОВ�НИ�СУД�У�ЗРЕ�ЊА�НИ�НУ

Основ ни суд у Зре ња ни ну, по су ди ји овог су да 
Дра га ни Зе че вић, као су ди ји по је дин цу, у оста вин ском 
по ступ ку иза пок. Кел нер Ми ха ља Ро за ли је, бив. из 
Зре ња ни на, Во је Тан ко си ћа 75, ко ја је ро ђе на 18. ав гу
ста 1928. го ди не, пре ми ну ла 13. мар та 2011. го ди не у 
Зре ња ни ну, без за ве шта ња, др жа вљан ка РС, на осно ву 
чла на 116. ст. 1. и 2. За ко на о ван пар нич ном по ступ ку 
из дао је 28. ок то бра 2011. го ди не сле де ћи оглас.

Пред Основ ним  су дом у Зре ња ни ну у то ку је оста
вин ски по сту пак иза пок.  Кел нер Ми ха ља Ро за ли је, 

бив. из Зре ња ни на, Во је Та на ско ви ћа 75, ко ја је ро ђе на 
18. ав гу ста 1928. го ди не, пре ми ну ла 13. мар та 2011. го
ди не у Зре ња ни ну, без за ве шта ња, др жа вљан ка РС, ко ји 
се во ди под бро јем 11 О.1117/2011.

По зи ва ју се сва ли ца ко ја по ла жу пра во на на сле
ђе да се ја ве овом су ду у ро ку од го ди ну да на од да на 
об ја вљи ва ња овог огла са у „Слу жбе ном гла сни ку РС”.

Број 11 О.1117/2011 – Из Основ ног су да у Зре ња
ни ну. 38744

ОСНОВ�НИ�СУД�У�КИ�КИН�ДИ

Основ ни суд у Ки кин ди, по су ди ји Га бри је ли Бар
тул, у из вр шној ства ри из вр шних по ве ри ла ца Ду ша на 
Ми ја то вић из Ки кин де и Ми ла на Ру дан из Ки кин де, 
ко је за сту па пу но моћ ник Пе тар Ли сул, адво кат из Ки
кин де, про тив из вр шних ду жни ка Вла ди ми ра Сту пар 
из Ки кин де и Рај ка Сту пар из Ка ћа, ра ди при нуд ног из
вр ше ња, да на 17. 8. 2011. го ди не, до нео је

РЕ  ШЕ ЊЕ

Из вр шном ду жни ку Вла ди ми ру Сту пар из Ки кин
де, са да на не по зна тој адре си, по ста вља се при вре ме ни 
за ступ ник Бо жо Бје ла но вић, адво кат из Ки кин де.

При вре ме ни за ступ ник ће пре у зи ма ти све рад ње у 
по ступ ку ко ји се пред овим су дом во ди под бро јем 1 И. 
943/10 све док се стран ка Вла ди мир Сту пар или њен 
пу но моћ ник не по ја ве пред су дом.

1 И. 943/10 – Из Основ ног су да у Ки кин ди.
 38651

Основ ни суд у Ки кин ди, по су ди ји Га бри је ли Бар
тул, у из вр шној ства ри из вр шног по ве ри о ца Er ste Bank 
а.d., Но ви Сад, про тив из вр шног ду жни ка Пе тра Ар
ва из Ки кин де, ра ди при нуд ног из вр ше ња, да на 13. 9. 
2011. го ди не, до нео је

РЕ  ШЕ ЊЕ

Из вр шном ду жни ку Пе тру Ар ва, са да на не по зна
тој адре си, по ста вља се при вре ме ни за ступ ник Дра ган 
Ро мић, адво кат из Ки кин де.

При вре ме ни за ступ ник ће пред у зи ма ти све ра до
ве у по ступ ку ко ји се пред овим су дом во де под бро јем 
1 Ив. 1414/11, све док се из вр шни ду жник Пе тар Ар ва 
или ње гов пу но моћ ник не по ја ве пред су дом.

1 Ив. број 1414/11 – Из При вред ног су да у Ки кин ди.
 38654

ОСНОВ�НИ�СУД�У�НО�ВОМ�СА�ДУ

Основ ни суд у Но вом Са ду, по су ди ји Алек сан дри 
Му сић, у прав ној ства ри ту жи о ца „Ри го” д.о.о. за тр
го ви ну и по слов не услу ге из Но вог Са да, Ми чу ри но ва 
66, ко га за сту па Јеф тић Го ран ди рек тор, а ко је за сту
па Алек сан дар Бој ков, адво кат у Но вом Са ду, про тив 
ту же не Ка зи ми ро вићГа јић Ја сне из Но вог Са да, Ка ће 
Де ја но вић 34, тре нут но на не по зна тој адре си, ра ди ис
пла те, вред ност пред ме та спо ра 18.630,00 ди на ра, да на 
6. ок то бра 2011. го ди не, до нео је сле де ћи оглас.

Ре ше њем овог су да по слов ни број П6781/2011 
од 6. ок то бра 2011. го ди не на осно ву чла на 79. став 2. 
тач ка 4. ЗППа по ста вљен је Ми реј Грч ки, адво кат из 
Но вог Са да, за при вре ме ног за ступ ни ка ту же не Ка зи
ми ро вићГа јић Ја сне, са да на не по зна тој адре си, а у по
ступ ку ко ји се во ди пред овим су дом по ту жби ту жи о ца 
„Ри го” д.о.о. за тр го ви ну и по слов не услу ге из Но вог 
Са да, ра ди ис пла те.

Истим ре ше њем од ре ђе но је да ће при вре ме ни за
ступ ник за сту па ти ту же ну у по ступ ку, све док се ту же
на или њен пу но моћ ник не по ја ве пред су дом.

Број П6781/2011 – Из Основ ног су да у Но вом Са ду.
 38680

Основ ни суд у Но вом Са ду по ста вио је при вре
ме ног за ступ ни ка у сми слу чла на 79 став 1. ЗППа 
ту же ном са да на не по зна том ме сту бо рав ка, у прав ној 
ства ри ту жи о ца ЈКП „Чи сто ћа” Но ви Сад, Сен тан дреј
ски пут 3, ко га за сту па Ко ста Ми лић, адво кат у Но вом 
Са ду, про тив ту же ног Сла ђа не Илић (са да на не по зна
тој адре си), ра ди на кна де ште те, а за при вре ме ног за
ступ ни ка од ре ђу је се Бо шко Ка ћан ски, адво кат у Но вом 
Са ду ко ји ће за сту па ти ту же ног у по ступ ку све док се 
ту же ни или ње гов пу но моћ ник не по ја ви пред Су дом 
или ор ган ста ра тељ ства не оба ве сти Суд да је по ста вио 
ста ра о ца.

П55476/2010 – Из Основ ног су да у Но вом Са ду.
 38534

ОСНОВНИ�СУД�У�НОВОМ�САДУ�
СУДСКА�ЈЕДИНИЦА�У�БЕЧЕЈУ

Основни суд у Новом Саду, Судска јединица у 
Бечеју, по судији Гордани Влашкалин, као судији поје
динцу, у правној ствари тужилаца Рожа Јулијане, Рожа 
Ангеле и Рожа Атиле из Бачког Градишта, које засту
па ЗАК СубаковЗлоколицаДрапшин из Бечеја, про
тив туженог Лушничкић Адама из Бачког Градишта 
сада непознатог места боравишта, ради исплате дуга, 
решењем број VС1П. 7652/11 од 11. новембра 2011. 
године, поставио је туженом за привременог заступ
ника Синишу Момчиловића, адвоката из Бечеја. 
Привремени заступник ће заступати туженог у овој 
парници све док се тужени или његов пуноћник не 
појаве пред Судом, односно док орган старатељства не 
обавести Суд да је поставио стараоца.

VС1П. број 7652/11 – Из Основног суда у Новом 
Саду, Судска јединица у Бечеју. 38823

ОСНОВ�НИ�СУД�У�НИ�ШУ

Основ ни суд у Ни шу, као пар нич ни суд и то су ди ја 
Су за на Игић, као пред сед ник ве ћа, у прав ној ства ри ту
жи ље Ма је Го цић из Ни ша, ко ју за сту па адв. Бра ни слав 
Да јић из Ни ша, про тив ту же ни ка Сло бо да на Ам зи ћа из 
Ни ша, са да не по зна тог бо ра ви шта, ра ди де ли мич ног 
ли ше ња ро ди тељ ског пра ва, у по ступ ку 4П2.294/11, до
нео је да на 12. ма ја 2011. го ди не сле де ће ре ше ње:

Ту же ни ку Сло бо да ну Ам зи ћу из Ни ша, са да на по
зна тог бо ра ви шта, на осно ву члана  79. став 1. тачка  4. 
ЗПП, по ста вља се при вре ме ни за ступ ник. За при вре ме
ног за ступ ни ка ту же ни ку по ста вља се адв. Зо ран Мар
ко вић из Ни ша, ко ји ће за сту па ти ту же ни ка све док се 
ту же ник или ње гов пу но моћ ник не по ја ви пред су дом, 
од но сно док ор ган ста ра тељ ства не оба ве сти су да да је 
по ста вио ста ра о ца.

4П2. број 294/11 – Из Основ ног су да у Ни шу.
 38807

ОСНОВ�НИ�СУД�У�ПО�ЖА�РЕ�ВЦУ�
СУД�СКА�ЈЕ�ДИ�НИ�ЦА�У�ПЕ�ТРОВ�ЦУ�НА�МЛА�ВИ

По зи ва се  Ду шан Бо ги ће вић из Бу ров ца, ро ђен 
27. ју на 1930. го ди не у Бу ров цу, Оп шти на Пе тро вац на 
Мла ви, од оца Ми ло ра да и мај ке Ца не, ко ји је на вод но 
умро 12. ав гу ста 2011. го ди не у Бу ров цу, да се ро ку од 
20 да на од об ја вљи ва ња огла са у „Слу жбе ном гла сни ку 
РС” ја ви Основ ном су ду у По жа рев цу, Суд ска је ди ни ца 
Пе тро вац на Мла ви и исто вре ме но Суд по зи ва сва ко га 
ко шта зна о ње го вом жи во ту да то ја ви овом су ду.

По про те ку на ве де ног ро ка Суд ће до не ти од лу ку 
по пред ло гу за до ка зи ва ње смр ти.

V. 68. Р. број 2. 82/11 – Из Основ ног су да у По жа
рев цу, Суд ска је ди ни ца у Пе тров цу на Мла ви. 38917

ОСНОВ�НИ�СУД�У�СМЕ�ДЕ�РЕ�ВУ

Основ ни суд у Сме де ре ву, Суд ска је ди ни ца I у Ве
ли кој Пла ни, као пар нич ни, су ди ја Алек сан дра Ђор ђе
вић, у прав ној ства ри ту жи о ца Ла за ров Сло бо да на из 
Ве ли ке Пла не, Же ле знич ка 24, ко га за сту па адв. Пен ча 
Ми лић из Ве ли ке Пла не, про тив ту же не Ибрић Ду ње 
из Но вог Се ла, Ца ра Ду ша на 19, са да на не по зна тој 
адре си, ра ди сво ји не, вред ност спо ра 10.000,00 ди на ра, 
на глав ној рас пра ви одр жа ној да на 29. но вем бра 2010. 
го ди не у при су ству пу но моћ ни ка ту жи ље, до нео је 

РЕ  ШЕ ЊЕ

Ре ше њем овог су да I3П 2145/10 од 29. но вем бра 
2010. го ди не, на осно ву од ред бе чла на 79. став 2. тач. 
4. и 5. ЗППа, по ста вљен је адв. Зво ни мир Пла нинц за 
при вре ме ног за ступ ни ка ту же ној Ибрић Ду њи из Но
вог Се ла, Ца ра Ду ша на 19, са да на не по зна тој адре си, у 
прав ној ства ри по ту жби ту жи ље Ла за ров Сло бо да на из 
Ве ли ке Пла не, ра ди сво ји не.

Истим ре ше њем од ре ђе но је да ће при вре ме ни за
ступ ник за сту па ти ту же ни ка у по ступ ку све док се ту
же ник, ње гов за кон ски за ступ ник или ње гов пу но моћ
ник не по ја ве пред Су дом или док ор ган ста ра тељ ства 
не оба ве сти Суд да му је по ста вио ста ра о ца.

13П 2145/10 – Из  Основ ног су да у Сме де ре ву, 
Суд ска је ди ни ца I у Ве ли кој Пла ни. 38554

ОСНОВ�НИ�СУД�У�СОМ�БО�РУ�
СУД�СКА�ЈЕ�ДИ�НИ�ЦА�У�АПА�ТИ�НУ

Основ ни суд у Сом бо ру – Суд ска је ди ни ца у Апа
ти ну, у прав ној ства ри ту жи те љи це То мић Ве ре из 
Апа ти на, Сон ћан ска 59, ко ју по пу но моћ ни ку за сту па 
Шо кац Бра ни слав, адво кат из Апа ти на, про тив ту же ног 
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Кља јић Ива на, са по след ње по зна те адре се у Су бо ти
ци, Са ве Шу ма но ви ћа 1, а ко ји се тре нут но на ла зи на 
не по зна тој адре си, ис пла те, вред ност пред ме та спо ра: 
1.696.000,00 ди на ра, по ста вио је ту же ном Кља јић Ива
ну, ко ји се на ла зи на не по зна тој адре си, у овом пред ме ту 
при вре ме ног за ступ ни ка у осо би Са вић Етел, адво ка та 
из Апа ти на, с об зи ром да се ту же ни ко ји не ма пу но
моћ ни ка на ла зи на не по зна тој адре си, тј. ње го во пре
би ва ли ште и бо ра ви ште је не по зна то (члан 79. став 1. 
и став 2. тач ка 4. ЗППа), а ре до ван по сту пак око по
ста вља ња за кон ског за ступ ни ка ту же ном тра јао би ду
го, па би услед то га мо гле на ста ти штет не по сле ди це за 
јед ну или обе стран ке.

По ста вље ни при вре ме ни за ступ ник за сту па ће ту
же ног у овом по ступ ку, све док се ту же ни или ње гов 
пу но моћ ник не по ја ве пред су дом, од но сно док ор ган 
ста ра тељ ства не из ве сти суд о по ста вља њу ста ра те ља.

Број I5П2796/2010 – Из Основ ног су да у Сом бо
ру – Суд ска је ди ни ца у Апа ти ну. 38709

ОСНОВ�НИ�СУД�У�СОМ�БО�РУ�
СУД�СКА�ЈЕ�ДИ�НИ�ЦА�У�ОЏА�ЦИ�МА

Основ ни суд у Сом бо ру, Суд ска је ди ни ца у Оџа ци
ма по су ди ји Ду ша ну Ла зи чи ћу у пар нич ном пред ме ту 
посл. број III6 П. број 1510/11 по ту жби ту жи те ља Љу
бо ми ра Кр сти ћа из Ка ра ву ко ва, Све тог Са ве 34, про тив 
ту же не Влат ке Јо ва но вић из Ка ра ву ко ва, са да на не по
зна тој адре си бо рав ка, да на 3. ок то бра 2011. го ди не на 
осно ву од ред бе чла на 79. став 1. и став 2. тачкa 4. ЗППа 
по ста вио је ту же ној Влат ки Јо ва но вић, ко ји се тре нут но 
на ла зи на не по зна том ме сту бо рав ку, за при вре ме ног за
ступ ни ка Ја сми ну Бо шко вић, адво ка та из Оџа ка.

По ста вље ни при вре ме ни за ступ ник ће пред у зи ма
ти пар нич не рад ње у на ве де ном по ступ ку пред Основ
ним су дом у Сом бо ру, Суд ској је ди ни ци у Оџа ци ма, 
све док се ту же на, њен за кон ски за ступ ник или пу но
моћ ник не по ја ви пред су дом или док се име но ва ном 
у ре дов ном по ступ ку не по ста ви стал ни за кон ски за
ступ ник.

Број III6 П 1510/11 – Из Основ ног су да у Сом бо
ру, Суд ска је ди ни ца у Оџа ци ма. 38733

ОСНОВ�НИ�СУД�У�СУ�БО�ТИ�ЦИ

Основ ни суд у Су бо ти ци по ста вља при вре ме ног 
за ступ ни ка, при ме ном чла на 79. став 2. тач ка 4. ту же
ном Ам бруш Ве ли ми ру у спо ру ко ји се во ди под бро јем 
П. 2863/10 ра ди рас ки да уго во ра и исе ље ња, и то адво
ка та Кар ла Де Не гри ја из Су бо ти це, ко ји ће за сту па ти 
ту же ног у по ступ ку све док се ту же ни или ње гов пу но
моћ ник не по ја ве пред Су дом.

6. П. број 2863/10 – Из Основ ног су да у Су бо ти ци.
 38578

ПРИВРЕДНИ�СУД�У�БЕОГРАДУ

I. Закључује се поступак стечаја над стечајним 
дужником Привредним друштвом „Профи градња 
плус” д.о.о. у стечају из Београда, Рисанска 12а, матич
ни број 17482645, ПИБ 102845413.

II. Налаже се стечајном управнику да уновчи имо
вину стечајног дужника и оствареним средствима по
крије настале трошкове, те да уколико по покрићу нас
талих трошкова преостану средства, та средства уплати 
у буџет Републике Србије.

III. Налаже се Агенцији за привредне регистре, 
Бранкова 25, да изврши брисање стечајног дужника 
Привредног друштва „Профи градња плус” д.о.о. у сте
чају из Београда, Рисанска 12а.

IV. Налаже се стечајном управнику да угаси све 
рачуне сада стечајног дужника, а евентуално располо
жива средства на рачуну пренесе на рачун судског де
позита број 84029880202.

V. Налаже се Републичком Заводу за статистику да 
брише из своје евиденције стечајног дужника са матич
ним бројем 17482645.

VI. Налаже се пореској управи да угаси ПИБ сте
чајног дужника 102845413.

VII. По правоснажности овог Решења и по 
Извештају стечајног управника уз доставу уништених 
печата стечајног дужника, а у вези са ставом 2. овог ре
шења суд ће донети посебно решење о разрешењу дуж
ности стечајног управника Поповић Боривоја.

16. Ст. број 2437/11 – Из Привредног суда у 
Београду. 38717

Привредни суд у Београду, судија Мирјана 
Јовановић као стечајни судија, у поступку стечаја 
над стечајним дужником Индустрија грађевинског 

материјала Трудбеник а.д. Београд, Сланачки пут 26у 
стечају, на испитном рочишту одржаном 7. новембра 
2011. године донео је

РЕШЕЊЕ

Заказује се допунско испитно рочиште за 2. април 
2012. године у 11,00 часова, које ће се одржати пред 
овим Судом у Београду, Масарикова 2, судница број 
100, на првом спрату.

25. Ст. број 2939/11 – Из Привредног суда у 
Београду. 38746

При вред ни суд у Бе о гра ду,  и то сте чај ни су ди ја 
Ру жи ца Ба ња луч кић, у по ступ ку сте ча ја над пред у зе
ћем „Sun & Moon” из Ла за рев ца Чи бут ко ви ца б.б., Ре
ше њем 45Ст.1172/11 од 24. 10. 2011. го ди не за ка зу је 
за вр шно ро чи ште за 22. 12. 2011. го ди не у 9,30 ча со ва 
у При вред ном су ду у Бе о гра ду, Ма са ри ко ва 2, суд ни
ца 211.

45Ст1172/11 – Из При вред ног су да у Бе о гра ду.
 38723

I При вред ни суд у Бе о гра ду, ре ше њем 42 Ст. број 
3302/2011 од 27. ок то бра 2011. го ди не по кре нуо је по
сту пак сте ча ја над „На у ти ка ИНТЛ” д.о.о. Бе о град, 
Уста нич ка 189 тр жни цен тар, ма тич ни број 17439995, 
ПИБ 100918777, по пред ло гу сте чај них по ве ри ла ца 
АИК  Бан ке а.д. Ниш, и Фон да за раз вој РС.

II За сте чај ног управ ни ка име но ван је Ва сиљ Ва си
ље вић из Бе о гра да – Бор че, Мом чи ла Не сто ро ви ћа 10.

III Пр во по ве ри лач ко ро чи ште на ко ме ће се рас
пра вља ти о из ве шта ју о еко ном скофи нан сиј ском по ло
жа ју сте чај ног ду жни ка одр жа ће се 9. де цем бра 2011. 
го ди не у 10,00 ча со ва у При вред ном су ду у Бе о гра ду, 
Ма са ри ко ва 2, суд ни ца 227.

IV Ис пит но ро чи ште од ре ђу је се за 23. март 2012. 
го ди не у 10,00 ча со ва у При вред ном су ду у Бе о гра ду, 
Ма са ри ко ва 2, суд ни ца 227.

V По зи ва ју се по ве ри о ци да у ро ку од 60 да на од 
да на об ја вљи ва ња огла са о отва ра њу по ступ ка сте ча ја 
над сте чај ним ду жни ком у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, 
при ја ве сво ја по тра жи ва ња пре ма сте чај ном ду жни ку, 
пи са ном при ја вом  са до ка зи ма о осно ва но сти по тра
жи ва ња у два при мер ка, а ду жни ци сте чај ног ду жни
ка се по зи ва ју да ис пу не сво је оба ве зе пре ма  сте чај ној 
ма си.

VI Овај оглас ис так нут је на огла сној та бли При
вред ног су да у Бе о гра ду, да на 27. ок то бра 2011. го ди не.

Ст. број 3302/11 – Из При вред ног су да у Бе о гра ду.
 38467

I. При вред ни суд у Бе о гра ду, ре ше њем 3. Ст. број 
3449/2011 од 24. ок то бра 2011. го ди не, отво рио је сте
чај ни по сту пак над сте чај ним ду жни ком Дру штве ним 
пред у зе ћем „Proех agen ci ja” за из воз – увоз из Бе о
гра да, Те ра зи је 16/I – у ли кви да ци ји, ма тич ни број 
07022166, ПИБ 101821036, из раз ло га трај ни је не спо
соб но сти пла ћа ња.

II. За сте чај ног управ ни ка име но ва на је Аген ци ја 
за при ва ти за ци ју, Бе о град, Те ра зи је 23.

III. По зи ва ју се по ве ри о ци да у ро ку од 90 да на од 
об ја вљи ва ња огла са о отва ра њу сте чај ног по ступ ка у 
„Слу жбе ном гла сни ку РС”, при ја ве сво ја обез бе ђе на и 
нео бе збе ђе на по тра жи ва ња пре ма сте чај ном ду жни ку, 
пи са ном при ја вом са до ка зи ма о основaности по тра жи
ва ња у два при мер ка. При ја ве по тра жи ва ња под не те по 
про те ку за кон ског ро ка би ће од ба че не као не бла го вре
ме не.

IV. По зи ва ју се ду жни ци сте чај ног ду жни ка да од
мах ис пу не сво је оба ве зе пре ма сте чај ној ма си.

V. Ис пит но ро чи ште се за ка зу је за 3. фе бру ар 
2012. го ди не, са по чет ком у 11,00 ча со ва, у згра ди При
вред ног су да у Бе о гра ду, Ма са ри ко ва 2, суд ни ца број 
102, пр ви спрат.

VI. Пр во по ве ри лач ко ро чи ште на ко ме ће се рас
пра вља ти о из ве шта ју о еко ном скофи нан сиј ском по ло
жа ју сте чај ног ду жни ка се за ка зу је за 2. де цем бар 2011. 
го ди не, са по чет ком у 12,30 ча со ва, у згра ди При вред
ног су да у Бе о гра ду, Ма са ри ко ва 2, суд ни ца 102, пр ви 
спрат и са зи ва се сед ни ца скуп шти не по ве ри ла ца, уко
ли ко ни је фор ми ра на пре пр вог по ве ри лач ког ро чи шта.

VII. Оглас о отва ра њу сте чај ног по ступ ка је об ја
вљен на огла сној та бли Су да, у „Слу жбе ном гла сни ку 
РС” и јед ном ви со ко ти ра жном днев ном ли сту.

3. Ст. број 3449/11 – Из При вред ног су да у Бе о гра ду.
 38463

I. Привредни суд у Београду, решењем 42. Ст. 
број 3251/2011 од 27. октобра 2011. године покре
нуо поступак стачаја над „КиСтевић Бранка” КД из 
Новог Београда, Шпанских бораца 40, матични број 
17322494, ПИБ 100834452, по предлогу стечајног пове
риоца Eurobanke EFG.

II. За стечајног управника именује се Мрдовић 
Будимир из Београда, Београдског Батаљона 10.

III. Прво поверилачко рочиште на коме ће се 
расправљати о извештају о економскофинансијском 
положају стечајног дужника одређује се за 9. децем
бар 2011. године у 11,00 часова, у Привредном суду у 
Београду, Масарикова 2, судница 227.

IV. Испитно рочиште одређује се за 23. март 2012. 
године у 11,30 часова у Привредном суду у Београду, 
Масарикова 2, судница 227.

V. Позивају се повериоци да у року од 60 дана од 
дана објављивања огласа о отварању поступка стечаја 
над стечајним дужником у „Службеном гласнику РС” 
пријаве своја потраживања према стечајном дужнику, 
писаном пријавом са доказима о основаности потражи
вања у два примерка, а дужници стечајног дужника се 
позивају да испуне своје обавезе према стечајној маси.

VI. Овај оглас истакнут је на огласној табли 
Привредног суда у Београду, 27. октобра 2011. године.

Ст. број 3251/11 – Из Привредног суда у Београду.
 38752

ПРИ�ВРЕД�НИ�СУД�У�КРА�ГУ�ЈЕВ�ЦУ

При вред ни суд у Кра гу јев цу, и то су ди ја Та тја на 
То до ро вић, као сте чај ни су ди ја, оба ве шта ва да је ре ше
њем 2.Ст.521/2011, од 9.11.2011. го ди не, по пред ло гу 
сте чај ног по ве ри о ца „ОТП БАН КА СР БИ ЈА” АД Но ви 
Сад, као пред ла га ча за по кре та ње сте чај ног по ступ ка, 
отво рен сте чај ни по сту пак над сте чај ним ду жни ком 
Пред у зе ће за про из вод њу и про да ју обу ће на ве ли ко и 
ма ло „КО ЛИ БРИ С” ДОО Кра гу је вац, ули ца Гор њо ми
ла но вач ка 36, ма тич ни број 06364527, ПИБ 101458702. 
Сте чај ни раз лог је трај ни ја не спо соб ност пла ћа ња из 
чла на 11. став 2. тач ка 1. у ве зи са ста вом 3. За ко на о 
сте ча ју. За сте чај ног управ ни ка од ре ђу је се Ђор ђе Ог
ња но вић, ли цен ци ра ни сте чај ни управ ник из Кра гу јев
ца, ули ца Ку ма нов ска 4, са ли цен цом број 1550411.

По зи ва ју се по ве ри о ци да при ја ве сво ја обез бе ђе
на и нео бе збе ђе на по тра жи ва ња у ро ку од 60 да на од 
да на об ја вљи ва ња огла са у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, 
с тим што ће при ја ве под не те по про те ку ро ка од 120 
да на би ти од ба че не као не бла го вре ме не. По зи ва ју се 
ду жни ци сте чај ног ду жни ка да од мах ис пу не сво је оба
ве зе пре ма сте чај ној ма си.

Пр во по ве ри лач ко ро чи ште за ка зу је се за 
16.12.2011. го ди не са по чет ком у 10,30 ча со ва и одр жа ће 
се у При вред ном су ду у Кра гу јев цу, суд ни ца број 537/V, 
за ка да се са зи ва и Сед ни ца Скуп шти не по ве ри ла ца, ко
ја ће се одр жа ти на пр вом по ве ри лач ком ро чи шту. 

Ис пит но ро чи ште за ка зу је се за 6.3.2012. го ди не са 
по чет ком у 10,30 ча со ва и одр жа ће се у При вред ном су
ду у Кра гу јев цу, суд ни ца број 537/V.

Оглас о по кре та њу сте чај ног по ступ ка ис так нут је 
на огла сној та бли Су да 9.11.2011. го ди не и би ће об ја
вљен у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, и у јед ном ви со ко
ти ра жном днев ном ли сту ко ји се ди стри бу и ра на це лој 
те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је.

2. Ст. 521/2011 – Из При вред ног су да у Кра гу јев цу.
 38598

При вред ни суд у Кра гу јев цу, и то су ди ја Та тја на 
То до ро вић, као сте чај ни су ди ја, оба ве шта ва да је од
лу чу ју ћи о пред ло гу Пла на ре ор га ни за ци је у по ступ ку 
сте ча ја над сте чај ним ду жни ком При вред но дру штво 
„ВИ НА РИ ЈА ЛЕ ВАЧ” д.о.о., Ре ко вац, Кра ља Пе тра Пр
вог 115, ма тич ни број 07348193, ПИБ 101283278, да на 
9.11.2011. го ди не до нео ре ше ње: 

1. Оба ве шта ва ју се по ве ри о ци сте чај ног ду жни
ка При вред но дру штво „ВИ НА РИ ЈА ЛЕ ВАЧ” д.о.о.,  
Ре ко вац, ули ца Кра ља Пе тра Пр вог 115, ма тич ни број 
07348193, ПИБ 101283278, да је сте чај ни по ве ри лац 
При вред но дру штво „ELI TE PLUS” д.о.о.,  Бе о град 
– Зе мун, под нео овом су ду План ре ор га ни за ци је сте
чај ног ду жни ка 9.9.2011. го ди не и да сва за ин те ре со
ва на ли ца увид у на ве де ни план ре ор га ни за ци је мо гу 
да из вр ше у пи сар ни ци При вред ног су да у Кра гу јев цу, 
сва ког рад ног да на од 8,00 до 15,00 ча со ва, по чев од 
9.11.2011. го ди не, па до да на одр жа ва ња ро чи шта.

2. Ро чи ште за раз ма тра ње пред ло га Пла на ре ор
га ни за ци је и гла са ње о пла ну за ка зу је се за 30.11.2011. 
го ди не у 10,30 ча со ва и одр жа ће се у суд ни ци 537/V, 
При вред ног су да у Кра гу јев цу, Трг сло бо де 3.

3.  По зи ва ју се сви по ве ри о ци об у хва ће ни пла ном,  
сте чај ни управ ник, осни ва чи и ак ци о на ри сте чај ног ду
жни ка, као и сва дру га за ин те ре со ва на ли ца да при су
ству ју ро чи шту.
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4. Пра во гла са ња има ју сви по ве ри о ци, сра змер но 

ви си ни по тра жи ва ња. Гла са ње се оба вља усме но на ро
чи шту, или пи сме ним пу тем, у ком слу ча ју се су ду мо
ра ју под не ти гла сач ки ли сти ћи са ове ре ним пот пи сом 
овла шће ног ли ца. План ре ор га ни за ци је се сма тра усво
је ним ако га на про пи са ни на чин при хва те све кла се. 
Сма тра ће се да је план ре ор га ни за ци је усво јен у јед ној 
кла си по ве ри ла ца, ако су за ње га гла са ли по ве ри о ци ко
ји има ју обич ну ве ћи ну по тра жи ва ња од укуп них по тра
жи ва ња по ве ри ла ца у тој кла си, с тим што кла са по ве
ри ла ца чи ја по тра жи ва ња пре ма пла ну ре ор га ни за ци је 
тре ба да бу ду у пот пу но сти из ми ре на пре по чет ка при
ме не пла на ре ор га ни за ци је, не гла са за план, од но сно 
сма тра се да је план ре ор га ни за ци је у тој кла си усво јен.

5. При ме рак пред ло га Пла на ре ор га ни за ци је од 
9.9.2011. го ди не до ста вља се Аген ци ји за при вред не ре ги
стре, ра ди об ја вљи ва ња на ин тер нет стра ни тог ре ги стра.

6. Ово ре ше ње је об ја вље но на огла сној та бли Су
да  9.11.2011. го ди не и би ће до ста вље но ра ди об ја вљи
ва ња „Слу жбе ном гла сни ку РС” и днев ним ли сто ви ма 
„Блиц” и „Да нас”.

2. Ст. број 388/2011 – Из При вред ног су да у Кра гу
јев цу. 38597

При вред ни суд у Кра гу јев цу, и то сте чај ни су ди ја 
Та тја на То до ро вић, оба ве шта ва да је у по ступ ку сте ча
ја 2. Ст. 123/2010, над сте чај ним ду жни ком При вред
но дру штво за про из вод њу и услу ге „ФРИ ГО” д.о.о., 
Ја го ди на, ули ца Ви хор ска 8, ма тич ни број 07386966, 
ПИБ 101320828, на за вр шном ро чи шту одр жа ном да на 
08.11.2011.го ди не, до нео сле де ће ре ше ње:

1) Утвр ђу је се да је имо ви на сте чај ног ду жни
ка При вред но дру штво за про из вод њу и услу ге 
„ФРИ ГО” д.о.о., Ја го ди на, Ви хор ска 8, ма тич ни број 
07386966, ПИБ 101320828 ма ња од ви си не тро шко ва 
сте чај ног по ступ ка, па се сте чај ни по сту пак над сте
чај ним ду жни ком, отво рен ре ше њем 2. СТ. 123/2010 од 
26.07.2010. го ди не за кљу чу је.

2) На ла же се сте чај ном управ ни ку да унов чи имо
ви ну сте чај ног ду жни ка и оства ре ним сред стви ма по
кри је на ста ле тро шко ве и то део не ис пла ће не на гра де 
за рад сте чај ног управ ни ка у из но су од 21.648,32 ди
на ра, као и тро шко ве бу ду ће про да је и при мо пре да је 
имо ви не куп цу, а пре о ста ла сред ства упла ти у бу џет 
Ре пу бли ке Ср би је.

3) Од ре ђу је се ко нач на на гра да за рад сте чај ног 
управ ни ка у из но су од 202.000,00 ди на ра и одо бра
ва се ис пла та де ла не ис пла ће не на гра де у из но су од 
21.648,32 ди на ра.

4) Усва ја се из ве штај сте чај ног управ ни ка о то ку 
сте чај ног по ступ ка и за вр шни ра чун од 01.09.2011. го
ди не.

5) Раз ре ша ва се сте чај ни управ ник Ђор ђе Ог ња но
вић, из Кра гу јев ца.

6) На ла же се Аген ци ји за при вред не ре ги стре, Бе
о град да по прав но сна жно сти овог ре ше ња бри ше сте
чај ног ду жни ка из ре ги стра при вред них су бје ка та.

2. Ст. 123/2010 – Из При вред ног су да у Кра гу јев цу.
 38600

ПРИ�ВРЕД�НИ�СУД�У�КРА�ЉЕ�ВУ

При вред ни суд у Кра ље ву, ре ше њем Ст. број 
463/11 од 3. но вем бра 2011. го ди не отво рио је по сту
пак сте ча ја над ду жни ком „Ју ко мерц Тр го ви на”, Ак
ци о нар ско Дру штво Кру ше вац, Ни ко ле Те сле бб, МБ 
07144245, ПИБ 100323548.

За сте чај ног управ ни ка име но ван је Пе тар Ву ло
вић, број тел. 064/1570212.

По зи ва ју се по ве ри о ци да у ро ку од 30 да на од да
на об ја вљи ва ња огла са о отва ра њу сте чај ног по ступ ка, 
у „Слу жбе ном гла сни ку РС” при ја ве су ду сво ја обез
бе ђе на и нео бе збе ђе на по тра жи ва ња пре ма сте чај ном 
ду жни ку пи са ном при ја вом са при ло же ним до ка зи ма о 
осно ва но сти по тра жи ва ња у два при мер ка.

По зи ва ју се ду жни ци сте чај ног ду жни ка да ис пу не 
сво је оба ве зе пре ма сте чај ној ма си.

По зи ва ју се сви по ве ри о ци ко ји има ју из луч на 
пра ва да под не су зах тев сте чај ном управ ни ку да им се 
из сте ча ја из лу чи ствар ко ја не ула зи у сте чај ну ма су.

По ве ри лач ко ро чи ште и скуп шти на по ве ри ла ца 
за раз ма тра ње фи нан сиј ског из ве шта ја за ка зу је се за 
21. де цем бар 2011. го ди не са по чет ком у 12,00 ча со ва у 
При вред ном су ду у Кра ље ву, у суд ни ци број 3.

Ро чи ште за ис пи ти ва ње по тра жи ва ња (ис пит но ро
чи ште) за ка зу је се за 23. фе бру ар 2012. го ди не у 12,00 
ча со ва у При вред ном су ду у Кра ље ву, суд ни ца број 3.

Сте чај ни по сту пак је отво рен да на 3. но вем бра 
2011. го ди не а ре ше ње и оглас су ис так ну ти на огла
сној та бли су да да на 3. но вем бра 2011. го ди не и оглас је 
до ста вљен „Слу жбе ном гла сни ку РС”, Бе о град, и Днев
ном ли сту „Да нас”.

Жал ба на ре ше ње не од ла же из вр ше ње ре ше ња
Про тив овог ре ше ња мо же се из ја ви ти жал ба у 

ро ку од 8 да на од да на при је ма истог и од да на об ја
вљи ва ња огла са на Огла сној та бли су да, „Слу жбе ном 

гла сни ку РС”, и Днев ном  ли сту „Да нас”, При вред ном 
апе ла ци о ном су ду Бе о град, а пре ко овог Су да.

4. Ст. број 463/2011 – Из При вред ног су да у Кра
ље ву. 38614

Ре ше њем При вред ног су да у Кра ље ву Ст. број 
484/11 од 14. но вем бра 2011. го ди не по пред ло гу сте
чај них по ве ри ла ца Агро бан ка АД Бе о град и пред ла га ча 
Бан ка Ин те са АД Бе о град, по кре ће (отва ра) се сте чај ни 
по сту пак над ду жни ком Тра велтра вел АТП – Мо ра ва 
АД за пре воз и ту ри зам Вр њач ка Ба ња, Вој во ђан ска 3, 
ПИБ 100918074, ма тич ни број 07183127, сте чај ни раз
лог је трај на не спо соб ност пла ћа ња.

За сте чај ног управ ни ка име но ван је Иван Ми ло ва
но вић из Кра ље ва, број тел. 063633428.

По зи ва ју се по ве ри о ци да у ро ку од 30 да на од да
на об ја вљи ва ња огла са о отва ра њу сте чај ног по ступ ка, 
у „Слу жбе ном гла сни ку РС” при ја ве овом Су ду сво ја о  
бе збе ђе на и нео бе збе ђе на по тра жи ва ња пре ма сте чај
ном ду жни ку пи сме ном при ја вом у два при мер ка са 
при ло же ним до ка зи ма.

По зи ва ју се ду жни ци сте чај ног ду жни ка да ис пу не 
сво је оба ве зе пре ма сте чај ној ма си.

Пр во по ве ри лач ко ро чи ште за ка зу је се за 21. де
цем бар 2011. го ди не са по чет ком у 11,00 ча со ва у При
вред ном су ду Кра ље во, Ца ра Ду ша на 41, суд ни ца број 
16. Ис пит но ро чи ште за ка зу је се за 2. март 2012. го ди не 
са по чет ком у 11,00 чсо ва у При вред ном су ду Кра ље во, 
Ца ра Ду ша на 41, суд ни ца број 16.

Сте чај ни по сту пак је отво рен да на 14. но вем бра 
2011. го ди не ,а ре ше ње и оглас су ис так ну ти на огла
сној та бли су да да на 14. но вем бра 2011. го ди не и оглас 
је до ста вљен „Слу жбе ном гла сни ку РС”, Бе о град, као и 
днев ном ли сту „Да нас”.

Про тив овог ре ше ња мо же се из ја ви ти жал ба у ро
ку од осам  да на од да на об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном 
гла сни ку РС”, Бе о град, При вред ном апе ла ци о ном су ду 
Бе о град, а пре ко овог су да.

3. Ст. број 484/2011 – Из При вред ног су да у Кра
ље ву. 38612

ПРИ�ВРЕД�НИ�СУД�У�ЛЕ�СКОВ�ЦУ

При вред ни суд у Ле сков цу, сте чај но ве ће са ста
вље но од су ди је Но ви ца Ни ко лић, као пред сед ни ка ве
ћа и су ди ја Ми ро сла ва Или ћа и Зо ра на Де ни ћа као чла
но ва ве ћа, у сте чај ном по ступ ку над Ле гор Сер вис ДП 
из Ле сков ца, на за вр шном ро чи шту, да на 3. но вем бра 
2011. го ди не до нео је

РЕ  ШЕ ЊЕ

За кљу чу је се сте чај ни по сту пак над Ле гор Сер вис 
ДП из Ле сков ца.

Одо бра ва се за вр шни ра чун сте чај ног управ ни ка.
Одо бра ва се сте чај ном управ ни ку ис пла та ре зер

ви са них сред ста ва у ви си ни од 84.725,65 ди на ра.
На ла же се НБС – Од сек за при нуд ну на пла ту, Фи

ли ја ле Кра гу је вац да уга си ра чун сте чај ног ду жни ка 
број 16032733114 код In te sa Вance АД Бе о град Екс
по зи ту ра Ле ско вац.

На ла же се Ре пу блич ког за во ду за ста ти сти ку да из 
Ре ги стра о раз вр ста ва њу по де лат но сти бри ше сте чај
ног ду жни ка.

На ла же се Аген ци ји за при вред ног ре ги стре бри
са ње сте чај ног ду жни ка из ре ги стра.

Оглас об ја вљен на огла сној та бли Су да, 3. но вем
бра 2011. го ди не.

Оглас до ста ви ти на об ја вљи ва ње у ЈП „Слу жбе ни 
гла сник РС”.

2. Ст. број 22/2010 – Из При вред ног су да у Ле сков цу.
 38514

ПРИ�ВРЕД�НИ�СУД�У�НИ�ШУ

При вред ни суд у Ни шу, и то сте чај ни су ди ја Та сић 
Мо мир, у по ступ ку сте ча ја над сте чај ним ду жни ком 
Пред у зе ће за про мет гра ђе вин ског ма те ри ја ла на ве ли
ко и ма ло „Ин вест” ДП у сте ча ју из Ни ша, ко га за сту па 
сте чај ни управ ник Аген ци ја за при ва ти за ци ју РСЦен
тар за сте чај Бе о град, пре ко по ве ре ни ка Ми ла на Стру
га ре ви ћа, од лу чу ју ћи о пред ло гу сте чај ног управ ни ка 
од 8. но вем бра 2011. го ди не за за ка зи ва ње до пун ског 
ис пит ног ро чи шта, до нео је, да на 10. но вем бра 2011. 
го ди не, сле деће ре ше ње:

Од ре ђу је се одр жа ва ње до пун ског ис пит ног ро чи
шта ра ди пси и ти ва ња под не тих при ја ва по тра жи ва ња. 
Ро чи ште ће се одр жа ти да на 25. ја ну а ра 2012. го ди не у 
11,00 ча со ва, у згра ди При вред ног су да у Ни шу, Све то
сав ска 7а, суд ни ца број 3.

Ре ше ње об ја ви ти на огла сној та бли су да и у „Слу
жбе ном гла сни ку РС”.

3. Ст. број 298/2011 – Из При вред ног су да у Ни шу.
 38827

При вред ни суд у Ни шу, сте чај ни су ди ја Љи ља
на Пе јић, у псо туп ку сте ча ја над сте чај ним ду жни ком 
ОАД „ОМИН” у сте чај из Ни ша, ко га за сту па сте чај ни 
управ ник Аген ци ја за при ва ти за ци ју пре ко по ве ре ни ка 
Зо ра на Цвет ко ви ћа, до нео је да на 10. но вем бра 2011. 
го ди не ре ше ње:

Од ре ђу је се одр жа ва ње до пун ског ис пит ног ро
чи шта ра ди ис пи ти ва ња при ја ва по тра жи ва ња ко је ни
су ис пи та не. Ро чи ште ће се одр жа ти да на 7. де цем бра 
2011. го ди не у 12 ча со ва у згра ди При вред ног су да у 
Ни шу, Све то сав ска 7а, суд ни ца број 2. Ре ше ње об ја ви ти 
на огла сној та бли су да и у „Слу жбе ном гла сни ку РС”.

1. Ст. број 102/2011 – Из При вред ног су да у Ни шу.
 38611

ПРИ�ВРЕД�НИ�СУД�У�НО�ВОМ�СА�ДУ�

При вред ни суд у Но вом Са ду, по сту па ју ћи по сте
чај ном су ди ји Сло бо дан ки Ком шић, у  по ступ ку ис пи
ти ва ња ис пу ње но сти усло ва за спро во ђе ње по ступ ка 
сте ча ја у скла ду са уна пред при пре мље ним Пла ном ре
ор га ни за ци је над ду жни ком „Ти тел Бренд” АД Ти тел, 
Глав на 221, МБ 8256128,  ПИБ 101455708 по оба ве ште
њу НБС од 14. ја ну а ра 2011. го ди не и пред ло гу ду жни
ка од 31. ма ја 2011. го ди не до нео је да на 14. ок то бра 
2011. го ди не 

РЕ  ШЕ ЊЕ

По зи ва ју се по ве ри о ци сте чај ног ду жни ка на ро
чи ште за од лу чи ва ње о пред ло гу и гла са ње о Пла ну ре
ор га ни за ци је ко је се за ка зу је за 13. де цем бар 2011. го
ди не са по чет ком у 10,00 ча со ва, у овом су ду, у Но вом 
Са ду, Су тје ска 3, у при зе мљу, суд ни ца број 7.

Оба ве шта ва ју се по ве ри о ци да по чев од 27. ок то
бра 2011. го ди не мо гу из вр ши ти увид у пред лог уна
пред при пре мље ног Пла на ре ор га ни за ци је у сте чај ној 
пи сар ни ци При вред ног су да у Но вом Са ду. 

По зи ва ју се ли ца ко ја за то има ју прав ни ин те рес 
да све при мед бе на пред лог уна пред при пре мље ног  
Пла на ре ор га ни за ци је ко ји ма оспо ра ва ју ње го ву са др
жи ну, а на ро чи то основ или ви си ну Пла ном об у хва ће
них по тра жи ва ња до ста ве сте чај ном ду жни ку и овом 
су ду у ро ку ко ји по чи ње да те че 15 да на по об ја вљи ва
њу огла са са из ре ком овог ре ше ња у „Слу жбе ном гла
сни ку РС”, док се сте чај ни ду жник као пред ла гач Пла
на оба ве зу је да од го вор на при мед бе до ста ви у ро ку од 
осам да на од при је ма при мед бе у Су ду. 

Број 2. Ст. 149/2011 – Из При вред ног су да у Но вом 
Са ду. 38595

При вред ни суд у Но вом Са ду, по сте чај ном  су ди ји 
Вла ди сла ву Кур те ку у по ступ ку сте ча ја над сте чај ним 
ду жни ком ду жни ком  „Де ко” а.д. у сте ча ју Бач ко Гра
ди ште, Ле њи но ва б.б., МБ: 08069638, ПИБ: 102273722, 
да на 8. но вем бра 2011. го ди не до но си

РЕ ШЕ ЊЕ

Усва ја се за вр шни из ве штај и  за вр шни ра чун сте
чај ног ду жни ка пре ма пред ло гу сте чај ног управ ни ка од 
13. 9. 2011. го ди не.

На кна да тро шко ва сте чај ног управ ни ка утвр ђу је 
се у ко нач ном из но су од 120.000,00  ди на ра. 

Ис пла та на кна де тро шко ва сте чај ног управ ни ка до 
ви си не рас по ло жи вих сред ста ва из вр ши ће се сте чај ном 
управ ни ку на кон што бу ду ис пла ће ни пре о ста ли тро
шко ви, ве за ни за за кљу че ње сте ча ја. 

Пре о ста ла имо ви на сте чај ног ду жни ка од 569 
обич них  ак ци ја Хо тел „Бе ла Ла ђа” АД Бе чеј, се пре
но си у ко рист раз луч них по ве ри ла ца сра змер но ви си ни 
њи хо вог по тра жи ва ња, од но сно про цен ту ал ном уче
шће у укуп ном по тра жи ва њу по ве ри ла ца са ова квим 
ста ту сом у из но су од 5.439.865,22 ди на ра и то: 

– Оп штин ска упра ва Бе чеј  –  1,8% ,
– РСМФ – по ре ска упра ва, фи ли ја ла Бе чеј – 

35,9%, 
– Вој во ђан ска бан ка АД Но ви Сад – 0,2%, 
– Не дић Ве ли бор – 1,3%,
– Но во им порт, Но ви Па зар – 60,8%.
Сте чај ни по сту пак над сте чај ним ду жни ком  „Де

ко” а.д. у сте ча ју Бач ко Гра ди ште – се за кљу чу је. 
На ла же се сте чај ном управ ни ку да на име об

ја ве ре ше ња  о за кљу че њу сте ча ја,  упла ти из нос од 
3.000,00 ди на ра  „Слу жбе ном гла сни ку РС” (број ра чу
на 1601494458 Ban ca In te sa AD).

2. Ст. број 22/2010 – Из При вред ног су да у Но вом 
Са ду.  38613
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При вред ни суд у Но вом Са ду, по су ди ји Вла ди сла

ву Ку р те ку, у по ступ ку утвр ђи ва ња по сто ја ња сте чај ног 
раз ло га над ду жни ком До мо тех ни ка ДОО Но ви Сад, Ми
ше Ди ми три је ви ћа 3, МБ: 17374648, ПИБ: 101951990, 
по зах те ву за спр о во ђе ње сте чај ног по ступ ка пред ла га ча 
So ci e te Ge ne ra le ban ka Sr bi ja AD Be o grad, Бу ле вар Зо ра на 
Ђин ђи ћа бр. 50 а/б, Но ви Бе о град, МБ: 07552335, ПИБ: 
10000303,  да на 10. но вем бра  2011. го ди не, до но си  

РЕ  ШЕ ЊЕ 

Отва ра се сте чај ни по сту пак над ду жни ком ду
жни ком До мо тех ни ка ДОО Но ви Сад, Ми ше Ди ми
три је ви ћа 3, МБ: 17374648, ПИБ: 101951990, сте чај ни 
раз лог је трај ни ја не спо соб ност пла ћа ња.

За сте чај ног управ ни ка се име ну је Ни ко ла Па вло
вић из Но вог Са да. 

По зи ва ју се обез бе ђе ни и нео бе збе ђе ни  по ве ри о
ци да при ја ве сво ја по тра жи ва ња у ро ку од 30 да на од 
да на об ја вљи ва ња огла са у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, 
а нај ка сни је у ро ку од 120 да на под прет њом пре клу
зи је, у два при мер ка са до ку мен та ци јом,  у скла ду са 
чла ном 111. За ко на о сте ча ју. 

На ла же се ду жни ци ма сте чај ног ду жни ка да без 
од ла га ња из ми ре сво ја ду го ва ња пре ма сте чај ном ду
жни ку. 

Пр во по ве ри лач ко ро чи ште се за ка зу је за 30. но
вем бра  2011. го ди не са по чет ком у 11,15 ча со ва, у овом 
су ду, Су тје ска 3, при зе мље, суд ни ца брoj 7. 

Ис пит но ро чи ште се за ка зу је за 18. ја ну а ра  2012. 
го ди не, са по чет ком у 9,30 ча со ва, у овом су ду Су тје ска 
3, при зе мље, суд ни ца брoj 7. 

У слу ча ју да се на по ве ри лач ком ро чи шту утвр ди 
да ду жник не ма имо ви не или да је она не знат на, а ни ко 
од по ве ри ла ца на кон до ста вља ња Из ве шта ја о ЕФС не 
пред ло жи да се по сту пак на ста ви и за то упла ти пред у
јам на име тро шко ва на ко је га оба ве же суд, на кон по ве
ри лач ког ро чи шта одр жа ће се за вр шно ро чи ште, уз оба
ве зу сте чај ног управ ни ка да исто вре ме но са Из ве шта јем 
о ЕФС при пре ми и за вр шни из ве штај и за вр шни ра чун. 

Оглас о отва ра њу сте чај ног по ступ ка ис ти че се на 
огласнoj та бли При вред ног су да у Но вом Са ду, на дан 
10. 11. 2011. го ди не.

1. Ст. број 999/2011 – Из При вред ног су да у Но вом 
Са ду.  38606

ПРИ�ВРЕД�НИ�СУД�У�УЖИ�ЦУ

За ка зу је се ро чи ште за раз ма тра ње пред ло га Пла на 
ре ор га ни за ци је ор та ка у Ор тач ком Дру штву „Ко ја ми Ко
ја ди но вић Ми ло рад и оста ли”, Ко ја ди но вић Ми ло ра да и 
Ко ја ди но вић Ми ољ ке и гла са ње по ве ри о ла ца о Пла ну за 
5. де цем бар 2011. го ди не са по чет ком у 12 ча со ва у суд
ни ци број 51/III При вред ног су да у Ужи цу, На де Ма тић 6.

По ве ри о ци о Пла ну ре ор га ни за ци је мо гу гла са ти 
пи са ним пу тем или усме но на ро чи шту 5. де цем бра 
2011. го ди не у 12 ча со ва.

Са Пла ном ре ор га ни за ци је по ве ри о ци, ко ји ма 
План ре ор га ни за ци је ни је до ста вљен, мо гу се упо зна ти 
у пи сар ни ци овог су да у вре ме ну од 8,30 до 15,30 сва
ког рад ног да на у сед ми ци, а све до ро чи шта од ре ђе ног 
за гла са ње.

По ве ри о ци ко ји гла са ју пи са ним пу тем сво је из
ја шње ње до ста вља ју ове ре но пе ча том и пот пи са но од 
стра не ста ту тар ног за ступ ни ка, или ли ца ко је има по
себ но пу но моћ је из да то од ста ту тар ног за ступ ни ка за 
по тре бе гла са ња.

По ве ри о ци ко ји се о Пла ну ре ор га ни за ци је бу ду 
из ја шња ва ли на ро чи шту мо гу се из ја сни ти пре ко ста
ту тар ног за ступ ни ка или пу но моћ ни ка ко је има пу но
моћ је ста ту тар ног за ступ ни ка за по тре бе гла са ња.

3. Ст. број 74/2011 – Из При вред ног су да у Ужи цу.
 38820

сУДсКи рЕгистар
ПРИ�ВРЕД�НИ�СУД�У�КРА�ЉЕ�ВУ

При вред ни суд у Кра ље ву,  ре ше њем Фи. број 88/11 
упи сао је у суд ски ре ги стар, у рег. ул. број 517300 
Ту ри стич ка ор га ни за ци ја Гра да Кру ше вац по дат ке:

Ту ри стич ка ор га ни за ци ја Гра да Кру ше вац, Ми ло ја 
За ки ћа 3, из вр ши ла је упис ускла ђи ва ње де лат но сти са 
Уред бом о кла си фи ка ци ји де лат но сти, и то: 8413, 5819, 
4751, 7320, 8230 и др.

Фи. број 88/11 – Из При вред ног су да у Кра ље ву.
 38623

При вред ни суд у Кра ље ву, ре ше њем Фи. број 
91/11 упи сао је у суд ски ре ги стар, у рег. ул. број 512
00 Дом здра вља Раш кa по дат ке:

Дом здра вља Раш кa, Др Јо ва но ви ћа 4, из вр ши ла је 
про ме ну функ ци је ли ца овла шће ног за за сту па ње та ко 
да се бри ше из суд ског ре ги стра в.д. дирек торa Ан дрић 
Ми ла дин а упи су је се Ан дрић Ми ла дин, ди рек тор без 
огра ни че ња.

Фи. број 91/11 – Из При вред ног су да у Кра ље ву.
 38624

При вред ни суд у Кра ље ву, ре ше њем Фи. број 87/11 
упи сао је у суд ски ре ги стар, у рег. ул. број 529200 
Уста но ва за пред школ ско вас пи та ње и обра зо ва ње и ис
хра ну де це „На та Вељ ко вић” са п.о. Кру ше вац по дат ке:

Уста но ва за пред школ ско вас пи та ње и обра зо ва ње 
и ис хра ну де це „На та Вељ ко вић” са п.о. Кру ше вац, Бо
сан ска 21, вр ши про ме ну функ ци је ли ца овла шће ног за 
за сту па ње та ко да се бри ше из суд ског ре ги стра Ве сна 
Жив ко вић вр ши лац ду жно сти ди рек то ра, са нео гра ни
че ним овла шће њи ма, а упи су је се Ве сна Жив ко вић, ди
рек тор, са нео гра ни че ним овла шће њи ма.

Фи. број 87/11 – Из При вред ног су да у Кра ље ву.
 38622

Привредни суд у Краљеву, решењем Фи. број 82/11 
уписао је у судски регистар, у рег. ул. број 518300, 
податке:

Врши се промена оснивача Факултета за индус
тријски менаџмент Крушевац из Крушевца, Мајке 
Југовића 4, по основу уговора о приступању и про
мени оснивача ОВ I број 124889/2011 од 15. августа 
2011. године, и то тако што једини оснивач Љиљана 
Ђорђевић из Крушевца, Чупићева 1/5, л.к.бр. 27888 
ПУ Крушевац, лични број: 0502974787038, иступа из 
статуса оснивача Факултета и целокупан свој удео од 
100% у основном капиталу преноси: Богавац Хаџи 
Милији из Мојковца, Црна Гора, са адресом борав
ка: Београд, Проте Матеје 36, л.к. бр. 33804077 ПУ 
Мојковац; лични број: 0404971283010 који приступа у 
статус оснивача факултета са уделом од 100% у основ
ном капиталу.

Фи. број 82/11 – Из Привредног суда у Краљеву.
 38618

Привредни суд у Краљеву, решењем Фи. број 81/11 
уписао је у судски регистар, у рег. ул. број 58900:

ОШ Васа Пелагић Падеж по дат ке.
Брише се Татјана Ђурић, лице овлашћено за за

ступање без ограничења а уписује се Александра 
Радомировић, вршилац дужности директора без огра
ничења у Основној школи „Васа Пелагић” Падеж.

Фи. број 81/11 – Из Привредног суда у Краљеву.
 38615

Привредни суд у Краљеву, решењем Фи. број 
102/11 уписао је у судски регистар, у рег. ул. број 
513300 податке:

Историјски архив из Краљева врши промену се
дишта те ће обављати делатност на адреси Трг Светог 
Саве 1 и усаглашава са Законом и Уредбом о класифи
кацији делатности на начин што ће обављати следеће 
делатности:

9101, 1813, 5811, 5819, 7220, 8219.
Фи. број 102/11 – Из Привредног суда у Краљеву.
 38629

Привредни суд у Краљеву, решењем Фи. број 93/11 
уписао је у судски регистар, у рег. ул. број 55000:

ВСМШ Струковних студија Трстеник по дат ке.
Брише се из судског регистра Станимир Чајетинац 

као лице овлашћено за заступање.
Уписује се ново лице овлашћено за заступање, 

Драган Трифуновић, директор без ограничења.
Фи. број 93/11 – Из Привредног суда у Краљеву.
 38609

При вред ни суд у Кра ље ву, ре ше њем Фи. број 84/11, 
упи сао је у суд ски ре ги стар, у рег. ул. број 510000 
ОШ „Сте фан Не ма ња” Сту де ни ца следеће по дат ке:

ОШ „Сте фан Не ма ња” вр ши уса гла ша ва ње са 
Уред бом о кла си фи ка ци ји де лат но сти та ко да но ва ши
фра гла си 1.8520 основ но обра зо ва ње.

Фи. број 84/11 – Из При вред ног су да у Кра ље ву.
 38620

При вред ни суд у Кра ље ву, ре ше њем Фи. број 
100/11 упи сао је у суд ски ре ги стар, у рег. ул. број 
536500 Спе ци јал ној бол ни ци за ре ха би ли та ци ју 
„Агенс” Ма та ру шка ба ња по дат ке:

Про ме на ли ца овла шће ног за за сту па ње у Спе ци
јал ној бол ни ци за ре ха би ли та ци ју „Агенс” Ма та ру шка 
ба ња.

Бри ше се ли це овла шће но за за сту па ње Др Ми ле
на Ђор ђе вић, а упи су је ли це овла шће но за за сту па ње 
Др Ве ри ца Ва сић, ВД ди рек тор без огра ни че ња овла
шће ња.

Фи. број 100/11 – Из При вред ног су да у Кра ље ву.
 38626

При вред ни суд у Кра ље ву, ре ше њем Фи. број 83/11, 
упи сао је у суд ски ре ги стар, у рег. ул. број 531300  
Уго сти тељ скоту ри стич ка шко ла са до мом уче ни ка Вр
њач ка Ба ња следеће по дат ке:

Уго сти тељ скоту ри стич ка шко ла са до мом уче ни
ка Вр њач ка Ба ња, Чај ки но бр до 18, вр ши про ме ну ли ца 
овла шће ног за за сту па ње та ко што се уме сто ди рек то ра 
Зо ра на Ба ји ћа вр ши упис ВД ди рек то ра Је ле не Че пер
ко вић.

Фи. број 83/11 – Из При вред ног су да у Кра ље ву.
 38619

При вред ни суд у Кра ље ву, ре ше њем Фи. број 
101/11 упи сао је у суд ски ре ги стар, у рег. ул. број 5100 
Народна библиотека Јефимија Трстеник, по дат ке:

Ра ди уса гла ша ва ња де лат но сти са За ко ном и Уред
бом о кла си фи ка ци ји де лат но сти по треб но је из вр ши ти 
ускла ђи ва ње ста рих ши фа ра де лат но сти На род не би
бли о те ке „Је фи ми ја” Тр сте ник и то ме ња ју се и гла се:

91.01 де лат ност би бли о те ке и ар хи ва,
90.03 умет нич ко и књи жев но ства ра ла штво,
90.04 рад умет нич ких уста но ва,
58.11 из да ва ње књи га, бро шу ра, му зич ких књи га и 

дру гих пу бли ка ци ја,
58.14 из да ва ње ча со пи са и слич них пе ри о дич них 

из да ња,
58.19 оста ла из да вач ка де лат ност.
Ста ре ши фре се бри шу.
Фи. број 101/11 – Из При вред ног су да у Кра ље ву.
 38627

При вред ни суд у Кра ље ву, ре ше њем Фи. број 
86/11, упи сао је у суд ски ре ги стар, у рег. ул. број 5202
00 ОШ „Бра ћа Ви ло ти је вић” у Кра ље ву по дат ке:

Упи су је се про ши ре ње де лат но сти шко ле: 88.91 
де лат ност днев не бри ге о де ци. Све де лат но сти шко
ле: 85.20 Основ но обра зо ва ње; 88.91 де лат ност днев не 
бри ге о де ци.

Фи. број 86/11 – Из При вред ног су да у Кра ље ву.
 38621

Привредни суд у Краљеву, решењем Фи. број 97/11 
уписао је у судски регистар, у рег. ул. број 540300 
податке:

ЗУ Трифуновић Трстеник.
Трифуновић Радмило из Почековине Трстеник, 

врши оснивање установе која ће пословати под на
зивом: Здравствена установа апотека „Трифуновић”, 
Трстеник, Вука Караџића 7, делатност установе је: 
4646, 4773, 4774 и 4775, с тим као лице овлашћено за 
заступање уписује се Ђорђевић Трифуновић Марија, 
директор без ограничења.

Фи. број 97/11 – Из Привредног суда у Краљеву.
 38610

ПРИ�ВРЕД�НИ�СУД�У�СРЕМ�СКОЈ�МИ�ТРО�ВИ�ЦИ

При вред ни суд у Срем ској Ми тро ви ци, ре ше њем 
ФИ. број 97/11 упи сао је у суд ски ре ги стар, у рег. ул. 
број 155 Основ на шко ла „23. ок то бар” по дат ке:

Основ на шко ла „23. ок то бар” у Клен ку раз ре ша ва 
ду жно сти до са да шњег ди рек то ра шко ле Ср ђа на Ко ја
ди но ви ћа, на осно ву ре ше ња Школ ског од бо ра шко ле 
брoj 420/2011 од 29. ав гу ста 2011. го ди не. Име ну је се 
но ви ди рек тор шко ле Ја сми на По по вић, без огра ни че
ња, у скла ду са За ко ном и Ста ту том шко ле, а на осно ву 
Од лу ке број 388/2011 од 8. ју ла 2011. го ди не Школ ског 
од бо ра, и Од лу ке о да ва њу са гла сно сти на исту По кра
јин ског се кре та ра за обра зо ва ње, упра ву и на ци о нал не 
за јед ни це број 128022439/201101 од 22. ав гу ста 2011. 
го ди не.

Фи. број 97/11 – Из При вред ног су да у Срем ској 
Ми тро ви ци. 38822
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Трет ман нај по вла шће ни је на ци је у од но су на услу ге, у сми-

слу овог за ко на, под ра зу ме ва трет ман услу га и пру жа о ца услу га, 
ко ји по ти чу из јед не др жа ве или ца рин ске те ри то ри је, ко ји ни је не-
по вољ ни ји од трет ма на слич них услу га и пру жа о ца слич них услу-
га из би ло ко је дру ге др жа ве или ца рин ске те ри то ри је.”

У до са да шњем ста ву 2. ко ји по ста је став 4. ре чи: „Нај по вољ-
ни ји усло ви из ста ва 1. овог чла на не укљу чу ју” за ме њу ју се ре чи-
ма: „Трет ман нај по вла шће ни је на ци је не укљу чу је.”

Члан 5.
У чла ну 7. по сле ста ва 1. до да ју се но ви ст. 2. и 3, ко ји гла се:
„На ци о нал ни трет ман у од но су на услу ге, у сми слу овог за-

ко на, под ра зу ме ва да све ме ре ко је ути чу на услу ге ко је по ти чу из 
дру ге др жа ве или ца рин ске те ри то ри је, као и на пру жа о це услу га 
из дру ге др жа ве или ца рин ске те ри то ри је, не мо гу би ти не по вољ-
ни је од ме ра ко је се при ме њу ју на слич не до ма ће услу ге или на 
до ма ће пру жа о це услу га. 

Услу ге ко је по ти чу из дру ге др жа ве или ца рин ске те ри то ри је, 
као и пру жа о ци услу га из дру ге др жа ве или ца рин ске те ри то ри је, 
ужи ва ју на ци о нал ни трет ман на осно ву ме ђу на род ног спо ра зу ма.”

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

Члан 6.
Члан 11. ме ња се и гла си:

„Члан 11.
Од ред бе овог за ко на не ће се ту ма чи ти та ко да спре ча ва ју уво-

ђе ње или при ме ну ме ра ко је ути чу на спољ но тр го вин ски про мет 
ро бом, уко ли ко се ове ме ре не при ме њу ју та ко да чи не про из вољ-
ну или нео прав да ну дис кри ми на ци ју ме ђу др жа ва ма, од но сно ца-
рин ским те ри то ри ја ма где су на сна зи исти усло ви или као при-
кри ве но огра ни ча ва ње ме ђу на род не тр го ви не и ако се ове ме ре:

1) уво де или при ме њу ју у ци љу нео п ход не за шти те јав ног 
мо ра ла,

2) уво де или при ме њу ју у ци љу нео п ход не за шти те жи во та и 
здра вља љу ди, жи во ти ња или би ља ка,

3) од но се на увоз или из воз зла та или сре бра, 
4) уво де или при ме њу ју као нео п ход не да обез бе де уса гла ше-

ност са про пи си ма ко ји ни су у су прот но сти са од ред ба ма спо ра зу-
ма СТО, укљу чу ју ћи при ме ну ца рин ских про пи са, про пи са ко ји ма 
се уре ђу је за шти та па те на та, жи го ва и аутор ских пра ва, као и спре-
ча ва ње до во ђе ња у за блу ду,

5) од но се на про из во де из ра ђе не у за тво ри ма,
6) уво де у ци љу за шти те умет нич ког, исто риј ског или ар хе о-

ло шког бла га,
7) од но се на за шти ту нео б но вљи вих при род них бо гат ста ва, 

ако се те ме ре при ме њу ју упо ре до са огра ни че њем до ма ће про из-
вод ње или по тро шње,

8) пред у зи ма ју у ци љу по што ва ња оба ве за из ме ђу на род ног 
роб ног спо ра зу ма ко ји је у са гла сно сти са кри те ри ју ми ма под не-
тим чла ни ца ма СТО или ко ји је под нет чла ни ца ма СТО, а чла ни це 
СТО ни су има ле при ме да ба,

9) од но се на огра ни ча ва ње из во за си ро ви на про из ве де них у Ре-
пу бли ци Ср би ји и по треб них да се до ма ћој пре ра ђи вач кој ин ду стри-
ји обез бе де нео п ход не ко ли чи не тих си ро ви на у пе ри о ди ма ка да се 
до ма ћа це на одр жа ва на ни воу ис под свет ске це не по од лу ци Вла де у 
окви ру стабилизацијe тр жи шта те ро бе, под усло вом да то огра ни ча-
ва ње не ма за по сле ди цу по ве ћа ње из во за или за шти те за ту до ма ћу 
ин ду стри ју и да се том ме ром не вр ши ни ка ква дис кри ми на ци ја,

10) уво де или при ме њу ју због не ста ши це про из во да (оп ште 
или ло кал не) ка ко би се ти про из во ди при ба ви ли или рас по де ли ли, 
под усло вом да све др жа ве има ју пра во на пра ви чан удео у снаб де-
ва њу овим про из во ди ма и да се та кве ме ре уки да ју ка да пре ста ну 
да по сто је раз ло зи због ко јих су уве де не, или

11) уво де или при ме њу ју у ци љу за шти те без бед но сти ако се:
 – од но се на фи си о не ма те ри ја ле или ма те ри ја ле од ко јих они 

по ти чу,
 – од но се на про мет оруж ја, му ни ци је и сред ста ва за во ђе ње 

ра та, као и на про мет дру ге ро бе и ма те ри ја ла ко ји се вр ши по-
сред но или не по сред но за по тре бе снаб де ва ња ору жа них сна га, 

 – пред у зи ма ју у вре ме ра та или дру гих ван ред них си ту а ци ја 
у ме ђу на род ним од но си ма, или

 – уво де или при ме њу ју у ци љу ис пу ња ва ња оба ве за из По ве-
ље Ује ди ње них на ци ја у сми слу одр жа ва ња ме ђу на род ног ми ра и 
без бед но сти.”

Члан 7.
У чла ну 14. став 1. по сле ре чи: „Ме ре” до да ју се ре чи: „и 

бли же усло ве за при ме ну ме ра”.
Став 2. бри ше се.
До са да шњи став 3. по ста је став 2.

Члан 8.
Члан 17. став 3. ме ња се и гла си: 
„Тран зит ро бе је пре ла зак ро бе пре ко ца рин ске те ри то ри је 

Ре пу бли ке Ср би је, у скла ду са ца рин ским про пи си ма Ре пу бли ке 
Ср би је.” 

Члан 9.
Члан 19. ме ња се и гла си:

„Члан 19.
Кван ти та тив но огра ни че ње уво за мо же да се уве де ра ди:
1) за шти те од пре ко мер ног уво за у скла ду са чла ном 34. овог 

за ко на, или
2) за шти те плат ног би лан са у скла ду са чл. 35, 36. и 36а овог 

за ко на. 
Кван ти та тив но огра ни че ње из во за мо же да се уве де при вре-

ме но, у ци љу спре ча ва ња кри тич не не ста ши це основ них про из во-
да или ра ди убла жа ва ња по сле ди ца та кве не ста ши це у Ре пу бли ци 
Ср би ји.

Кван ти та тив на огра ни че ња уво за и из во за мо гу да се уве ду:
1) у слу ча је ви ма пред ви ђе ним чла ном 11. овог за ко на, или
2) ра ди при ме не нор ми или про пи са о кла си фи ка ци ји, ран ги-

ра њу или пла си ра њу ро бе у ме ђу на род ној тр го ви ни.
Вла да, на пред лог ми ни стар ства, уво ди кван ти та тив на огра-

ни че ња из ст. 1. и 2. овог чла на, а на пред лог ми ни стар ства или 
дру гог над ле жног ор га на  –  кван ти та тив на огра ни че ња из ста ва 3. 
овог чла на.”

Члан 10.
У чла ну 20. став 1. по сле ре чи „Ми ни стар ство” ста вља се за-

пе та и до да ју ре чи: „од но сно дру ги над ле жни ор ган”.
Став 2. ме ња се и гла си:
„Кво те се рас по де љу ју:
1) из да ва њем до зво ла на не а у то мат ски на чин за увоз, од но-

сно из воз до де ље не кво те,
2) от пи си ва њем од стра не над ле жног ца рин ског ор га на, у мо-

мен ту ца ри ње ња ро бе, пре ма ре до сле ду при хва та ња ца рин ске де-
кла ра ци је .” 

У ста ву 4. ре чи: „шест ме се ци” за ме њу ју се ре чи ма: „го ди ну 
да на”.

У ста ву 6. реч: „про пи са ним” бри ше се, по сле ре чи: „усло-
ви ма” до да ју се ре чи: „утвр ђе ним про пи сом о уво ђе њу кван ти та-
тив ног огра ни че ња, од но сно ак том о до де ли кво те,” а по сле ре чи: 
„ми ни стар ство” ста вља се за пе та и до да ју ре чи: „од но сно дру ги 
над ле жни ор ган”.

Члан 11.
У чла ну 21. став 3. ме ња се и гла си: 
„Ауто мат ско из да ва ње до зво ле је из да ва ње до зво ле ка да се 

зах тев одо бра ва у свим слу ча је ви ма уз под не ту про пи са ну до ку-
мен та ци ју.”

Члан 12.
У чла ну 23. став 2. бри ше се. 
По сле до са да шњег ста ва 3. ко ји по ста је став 2. до да ју се но-

ви ст. 3, 4, 5. и 6, ко ји гла се:
„Про пис из чла на 14. став 1. овог за ко на ко јим се утвр ђу је 

из да ва ње уво зне до зво ле, као и про пис ко јим се утвр ђу ју из у зе ћа, 
од сту па ња или из ме не усло ва за из да ва ње уво зне до зво ле, од но-
сно спи сак ро бе ко ја се уво зи на осно ву до зво ле, об ја вљу је се кад 
год је то мо гу ће 21 дан пре да на по чет ка ње го ве при ме не.

Про пи сом из ста ва 3. овог чла на ко јим се утвр ђу ју из у зе ћа од 
оба ве зе при ба вља ња до зво ле, оба ве зно се утвр ђу ју и кри те ри ју ми 
за та из у зе ћа, на чин под но ше ња зах те ва за та из у зе ћа, као и на чин 
од лу чи ва ња о зах те ву за из у зе ће.

На чин под но ше ња зах те ва за из да ва ње до зво ле, за из ме ну, 
од но сно про ду же ње до зво ле, про пи су је се та ко да бу де што јед-
но став ни ји.
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Зах тев за из да ва ње до зво ле под но си се јед ном ор га ну, а из-
у зет но, у слу ча ју ка да је нео п ход но, до ста вља се нај ви ше у три 
ор га на.”

У до са да шњем ста ву 4. ко ји по ста је став 7. ре чи: „мо же да 
про пи ше” за ме њу ју се реч ју: „про пи су је”.

До са да шњи став 3. по ста је став 2, а до са да шњи став 4. по-
ста је став 7.

Члан 13.
У чла ну 26. став 1. бри ше се.
До са да шњи став 2. ко ји по ста је став 1. ме ња се и гла си: 
„Тех нич ки про пис, у сми слу за ко на ко јим се уре ђу ју тех нич-

ки зах те ви за про из во де и оце њи ва ње уса гла ше но сти, мо же се 
при ме ни ти на увоз ро бе, а ње го ва при ме на не мо же има ти за по-
сле ди цу до дат но огра ни че ње уво за.”

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

Члан 14.
У чла ну 34. став 1. бри ше се.
У до са да шњем ста ву 3. ко ји по ста је став 2. број: „2.” за ме њу-

је се бро јем: „1.”. 
До са да шњи ст. 2, 3. и 4. по ста ју ст. 1, 2. и 3.

Члан 15.
Члан 35. ме ња се и гла си:

„Члан 35.
Ме ра за за шти ту рав но те же плат ног би лан са мо же да се уве-

де ако је нео п ход но да се:
1) за у ста ви знат но опа да ње де ви зних ре зер ви или спре чи не-

по сред на опа сност од знат ни јег опа да ња де ви зних ре зер ви, или
2) уве ћа ју ве о ма ни ске де ви зне ре зер ве. 
Ра ди за шти те рав но те же плат ног би лан са мо гу се уве сти ме-

ре за сно ва не на це ни, у скла ду са за ко ном. 
Ме ре за сно ва не на це ни об у хва та ју уво зне да жби не, зах те ве 

за по ла га њем уво зног де по зи та и дру ге тр го вин ске ме ре ко је ути-
чу на це ну уве зе не ро бе.”

Члан 16.
На слов из над чла на 36. бри ше се, а члан 36. за ме њу је се чл. 

36. и 36а, ко ји гла се:

„Члан 36. 
Из у зет но од чла на 35. овог за ко на, Вла да, на пред лог ми ни-

стар ства и на осно ву по да та ка и ми шље ња до би је них од На род не 
бан ке Ср би је, мо же да огра ни чи ко ли чи ну и вред ност уво за ра ди 
за шти те плат ног би лан са, ако ме ре за сно ва не на це ни не мо гу да 
за у ста ве на гло по гор ша ње плат ног би лан са.

Пред лог из ста ва 1. овог чла на мо ра да са др жи обра зло же ње 
раз ло га због ко јих ме ре за сно ва не на це ни не ре ша ва ју плат но би-
лан сну си ту а ци ју.

Члан 36а
Ме ре за за шти ту рав но те же плат ног би лан са при ме њу ју се 

са мо у ме ри ко ја је оправ да на под усло ви ма на ве де ним у чла ну 35. 
овог за ко на, а сте пен ме ра ће се по сте пе но сма њи ва ти са по бољ-
ша ва њем плат ног би лан са. 

Кри те ри ју ми за од ре ђи ва ње про из во да ко ји под ле жу ме ра ма 
за за шти ту рав но те же плат ног би лан са мо ра ју би ти обра зло же ни.

Од ре ђе ни основ ни про из во ди мо гу се из у зе ти од при ме не ме-
ра за за шти ту рав но те же плат ног би лан са.

Ме ре за за шти ту рав но те же плат ног би лан са не мо гу да се 
уве ду ни да се при ме не ра ди за шти те до ма ћих про из во ђа ча.

Вла да про пи су је бли же усло ве за при ме ну ме ра за за шти ту 
рав но те же плат ног би лан са на пред лог над ле жног ми ни стар ства, 
од но сно На род не бан ке Ср би је, у скла ду са за ко ном.”

Члан 17.
У чла ну 37. став 2. реч: „про пи су је” за ме њу је се ре чи ма: „мо-

же да про пи ше”.

Члан 18.
На слов из над чла на 41. и члан 41. бри шу се.

Члан 19.
У чла ну 47. став 1. ре чи: „од 25.000 до 250.000 ди на ра” за ме-

њу ју се ре чи ма:„од 100.000 до 1.000.000 ди на ра”.
У ста ву 2. ре чи: „од 2.500 до 25.000 ди на ра ”за ме њу ју се ре-

чи ма: „од 10.000 до 100.000 ди на ра”, а по сле ре чи: „чла на” до да ју 
се ре чи: „пред у зет ник, од но сно”.

Члан 20.
У чла ну 48. став 1. ре чи: „од 25.000 до 250.000 ди на ра” за ме-

њу ју се ре чи ма: „од 100.000 до 1.000.000 ди на ра”, а реч: „до не тих” 
за ме њу је се реч ју: „из да те”.

У ста ву 2. ре чи: „од 2.500 до 25.000 ди на ра ”за ме њу ју се ре-
чи ма: „од 10.000 до 100.000 ди на ра”, а по сле ре чи: „чла на” до да ју 
се ре чи: „пред у зет ник, фи зич ко ли це, од но сно”.

Члан 21.
По сле чла на 48. до да је се члан 48а, ко ји гла си:

„Члан 48а
Нов ча ном ка зном од 100.000 до 1.000.000 ди на ра ка зни ће се 

за пре кр шај прав но ли це ако у зах те ву, од но сно до ку мен та ци ји из 
чла на 23. овог за ко на да не тач не по дат ке.

Нов ча ном ка зном од 10.000 до 100.000 ди на ра ка зни ће се за 
пре кр шај из ста ва 1. овог чла на пред у зет ник, фи зич ко ли це, од но-
сно од го вор но ли це у прав ном ли цу.

Уко ли ко је пре кр шај из ста ва 1. овог чла на учи њен без на-
ме ре об ма њи ва ња или гру бог не ма ра, учи ни о цу се мо же из ре ћи 
опо ме на.” 

Члан 22.
У чла ну 49. став 1. ре чи: „од 25.000 до 250.000 ди на ра” за ме-

њу ју се ре чи ма: „од 100.000 до 1.000.000 ди на ра”.
У ста ву 2. ре чи: „од 2.500 до 25.000 ди на ра” за ме њу ју се ре-

чи ма: „од 10.000 до 100.000 ди на ра”, а по сле ре чи: „чла на” до да ју 
се ре чи: „пред у зет ник, од но сно”.

Члан 23.
У чла ну 50. став 1. ре чи; „од 25.000 до 250.000 ди на ра ” за-

ме њу ју се ре чи ма:„од 100.000 до 1.000.000 ди на ра,” а по сле ре-
чи: „еви ден ти ра ња” до да ју се ре чи: „и из ве шта ва ња” а по сле ре чи: 
„чла ном 40. став 1.” бри шу ре чи: „и чла ном 41. ст. 1. и 3.”

У ста ву 2. ре чи: „од 2.500 до 25.000 ди на ра” за ме њу ју се ре-
чи ма: „од 10.000 до 100.000 ди на ра”, а по сле ре чи: „чла на” до да ју 
се ре чи: „пред у зет ник, од но сно”.

Члан 24.
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. 
фе бру а ра 2012. го ди не.

2713
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 јав но-при ват ном парт нер ству  
и кон це си ја ма

Про гла ша ва се Закон о јав но-при ват ном парт нер ству и кон-
це си ја ма, ко ји је до не ла На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је на 
Другој седници Другог редовног заседања у 2011. години, 22. но-
вембра 2011. године.

ПР број 143
У Бе о гра ду, 24. новембра 2011. го ди не

Пред сед ник Ре пу бли ке,
Бо рис Та дић, с.р.



24. новембар 2011. Број 88 53
З А  КО Н

о јав но-при ват ном парт нер ству и кон це си ја ма

I. ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

Пред мет за ко на

Члан 1.
Овим за ко ном уре ђу ју се: усло ви и на чин из ра де, пред ла га ња 

и одо бра ва ња про је ка та јав но-при ват ног парт нер ства; од ре ђу ју су-
бјек ти над ле жни, од но сно овла шће ни за пред ла га ње и ре а ли за ци ју 
про је ка та јав но-при ват ног парт нер ства; пра ва и оба ве зе јав них и 
при ват них парт не ра; об лик и са др жи на уго во ра о јав но-при ват ном 
парт нер ству са или без еле ме на та кон це си је (у да љем тек сту: јав-
ни уго вор) и прав на за шти та у по ступ ци ма до де ле јав них уго во-
ра; усло ви и на чин да ва ња кон це си је, пред мет кон це си је, су бјек ти 
над ле жни, од но сно овла шће ни за по сту пак давањa кон це си је, пре-
ста нак кон це си је; за шти та пра ва уче сни ка у по ступ ци ма до де ле 
јав них уго во ра; осни ва ње, по ло жај и над ле жност Ко ми си је за јав-
но при ват но парт нер ство, као и дру га пи та ња од зна ча ја за јав но-
при ват но парт нер ство, са или без еле ме на та кон це си је, од но сно за 
кон це си ју.

При ме на за ко на

Члан 2.
На сва ула га ња сред ста ва у јав ној сво ји ни у за јед нич ко при-

вред но дру штво са при ват ним парт не ром, при ме њу ју се од ред бе 
овог за ко на, као и од го ва ра ју ће од ред бе за ко на ко јим се уре ђу је 
јав на сво ји на.

На јав но-при ват на парт нер ства ко ја се спро во де у скла ду са 
по себ ним пра ви ли ма по ступ ка ме ђу на род них ор га ни за ци ја, при-
ме њу ју се од ред бе овог за ко на, осим од ре да ба ко је се од но се на 
по сту пак до де ле јав них уго во ра.

Члан 3.
Овај за кон се не при ме њу је на јав но-при ват на парт нер ства, 

са или без еле ме на та кон це си је, ако би:
1) ус по ста вља ње јав но-при ват ног парт нер ства зах те ва ло ста-

вља ње на увид ин фор ма ци је чи је би от кри ва ње угро зи ло без бед-
ност Ре пу бли ке Ср би је;

2) се то парт нер ство за сни ва ло на ме ђу на род ним уго во ри ма 
ко је је Ре пу бли ка Ср би ја за кљу чи ла са јед ном или ви ше др жа ва 
ра ди за јед нич ког спро во ђе ња или ко ри шће ња про је ка та;

3) пред мет тог парт нер ства би ла екс пло а та ци ја јав не те ле ко му-
ни ка ци о не мре же, од но сно пру жа ње те ле ко му ни ка ци о них услу га.

Де фи ни ци је

Члан 4.
По је ди ни из ра зи ко ји се упо тре бља ва ју у овом за ко ну има ју 

сле де ће зна че ње:
1) пројекатјавно-приватногпартнерстваје сте про је кат ко-

ји се из ра ђу је, пред ла же, одо бра ва и спро во ди по не ком од мо де ла 
јав но-при ват ног парт нер стваи чи ни низ ме ђу соб но по ве за них ак-
тив но сти, ко је се од ви ја ју од ре ђе ним ре до сле дом, ра ди по сти за ња 
де фи ни са них ци ље ва, у окви ру од ре ђе ног вре мен ског пе ри о да и 
од ре ђе них фи нан сиј ских сред ста ва, а ко ји је у скла ду са овим за-
ко ном одо брен као про је кат јав но-при ват ног парт нер ства, са или 
без еле ме на та кон це си је.

2) уговорно јавно-приватно партнерство је јав но-при ват но 
парт нер ство у ко јем се ме ђу соб ни од нос јав ног и при ват ног парт-
не ра уре ђу је уго во ром о јав но-при ват ном парт нер ству.

3) јавни уговор је уго вор о јав но-при ват ном парт нер ству са 
или без еле ме на та кон це си је, за кљу чен у пи са ном об ли ку из ме ђу 
јав ног и при ват ног парт не ра, од но сно јав ног или при ват ног парт-
не ра и дру штва за по себ не на ме не, ко јим се у ци љу ре а ли за ци је 
про јек та јав но-при ват ног парт нер ства, уре ђу ју ме ђу соб на пра ва и 
оба ве зе уго вор них стра на.

4) институционално јавно-приватно партнерство је јав-
но-при ват но парт нер ство за сно ва но на од но су из ме ђу јав ног и 
при ват ног парт не ра као осни ва ча, од но сно чла но ва за јед нич ког 
при вред ног дру штва, ко је је но си лац ре а ли за ци је про јек та јав но-
при ват ног парт нер ства.

5) јавнаинфраструктура је обје кат ко ји се јав но ко ри сти од-
но сно ко ји се ста вља на рас по ла га ње ра ди ко ри шће ња или до бро-
би ти јав но сти (или гру пе ли ца или су бје ка та ко јој се мо же сло бод-
но при сту пи ти и ко ја је уна пред де фи ни са на са мо у ап стракт ном 
сми слу) у би ло ко јем сек то ру јав них услу га или при вре де.

6) друштво за посебне намене (у да љем тек сту: ДПН) је 
при вред но дру штво ко је мо же осно ва ти при ват ни, од но сно јав ни 
парт нер за по тре бе за кљу че ња јав ног уго во ра, од но сно за по тре бе 
ре а ли за ци је про јек та јав но-при ват ног парт нер ства.

7) јавнотело је: 
(1) др жав ни ор ган, ор га ни за ци ја, уста но ва и дру ги ди рект ни 

или ин ди рект ни ко ри сник бу џет ских сред ста ва у сми слу за ко на 
ко јим се уре ђу је бу џет ски си стем и бу џет, као и ор га ни за ци ја за 
оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње;

(2) јав но пред у зе ће;
(3) прав но ли це ко је оба вља и де лат ност од оп штег ин те ре са, 

уко ли ко је ис пу њен не ки од сле де ћих усло ва:
 – да ви ше од по ло ви не чла но ва ор га на упра вља ња тог прав-

ног ли ца чи не пред став ни ци јав ног те ла;
 – да ви ше од по ло ви не гла со ва у ор га ну тог прав ног ли ца 

има ју пред став ни ци јав ног те ла;
 – да јав но те ло вр ши над зор над ра дом тог прав ног ли ца;
 – да јав но те ло по се ду је ви ше од 50% ак ци ја, од но сно уде ла 

у том прав ном ли цу;
 – да се ви ше од 50 % фи нан си ра из сред ста ва јав ног те ла.
(4) прав но ли це осно ва но од јав ног те ла, а ко је оба вља и де-

лат ност од оп штег ин те ре са и ко је ис пу ња ва нај ма ње је дан од 
усло ва из тач ке 7) под тач ка (3) овог чла на.

8) јавнопредузеће, у сми слу овог за ко на, је сва ко пред у зе ће, 
од но сно при вред но дру штво на ко је јав но те ло мо же не по сред но 
или по сред но вр ши ти до ми нан тан ути цај на осно ву вла сни штва 
над њим, на осно ву фи нан сиј ског уде ла у ње му или на осно ву пра-
ви ла ко ји ма је уре ђе но. Сма тра се да до ми нан тан ути цај јав ног те-
ла по сто ји ка да ти су бјек ти, не по сред но или по сред но, у од но су на 
не ко пред у зе ће, од но сно при вред но дру штво:

(1) по се ду ју ве ћи ну упи са ног ка пи та ла или
(2) кон тро ли шу ве ћи ну гла со ва по осно ву ак ци ја ко је је из да-

ло то пред у зе ће, од но сно при вред но дру штво или
(3) мо гу име но ва ти ви ше од по ло ви не управ ног, по сло вод-

ног или над зор ног ор га на тог пред у зе ћа, од но сно при вред ног дру-
штва.

9) јавни партнер је јед но или ви ше јав них те ла, од но сно 
прав но ли це ко је је, у скла ду са овим за ко ном над ле жно за да ва ње 
кон це си је, ко је са при ват ним парт не ром или ДПН за кљу чу је јав ни 
уго вор, или јед но или ви ше јав них те ла ко је је са при ват ним парт-
не ром по ве за но члан ством у за јед нич ком при вред ном дру штву.

10) приватнипартнер је фи зич ко или прав но ли це, до ма ће 
или стра но, са до ма ћим или стра ним уче шћем или без ње га, или 
кон зор ци јум јед ног или ви ше та квих фи зич ких или прав них ли ца 
ко ја су ода бра на у по ступ ку јав не на бав ке или по ступ ку да ва ња 
кон це си је и ко ји са јав ним парт не ром за кљу чу је јав ни уго вор, или 
у ту свр ху осни ва ДПН, или са јав ним парт не ром осни ва за јед нич-
ко при вред но дру штво.

11) поступакизбораприватногпартнера је по сту пак јав не 
на бав ке у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу ју јав не на бав ке или 
по сту пак да ва ња кон це си је у скла ду са овим за ко ном.

12) концесиона накнада је на кна да ко ју пла ћа кон це си о нар 
или кон це дент, у скла ду са јав ним уго во ром ко ји уре ђу је кон це си ју.

13) регистарјавнихуговора је је дин стве на елек трон ска ба за 
по да та ка ко ја слу жи за еви ден ти ра ње и пра ће ње ре а ли за ци је јав-
них уго во ра ко ји се, у скла ду са овим за ко ном, спро во де на те ри-
то ри ји Ре пу бли ке Ср би је.

14) одлукаоизборунајповољнијепонуде је акт ко ји до но си 
јав но те ло, на кон оце не при сти глих по ну да за до де лу јав ног уго во-
ра, а у скла ду са кон курс ном до ку мен та ци јом и кри те ри ју ми ма за 
из бор нај по вољ ни је по ну де.

15) понуђач је прав но или фи зич ко ли це ко је је до ста ви ло по-
ну ду у по ступ ку јав не на бав ке за до де лу јав ног уго во ра, од но сно у 
по ступ ку за да ва ње кон це си је.

16) републичкакомисија је Ре пу блич ка ко ми си ја за за шти ту 
пра ва у по ступ ци ма јав них на бав ки обра зо ва на у скла ду са за ко-
ном ко јим се уре ђу ју јав не на бав ке. 

17) самоиницијативни предлог озна ча ва пред лог за ин те-
ре со ва ног ли ца над ле жном јав ном те лу за спро во ђе ње, од но сно 
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ре а ли за ци ју про јек та јав но-при ват ног парт нер ства са или без еле-
ме на та кон це си је, ко ји се не под но си као од го вор на јав ни по зив 
на ру чи о ца у окви ру по ступ ка до де ле јав ног уго во ра.

18) саветник је јед но или ви ше прав них, од но сно фи зич ких 
ли ца ко ја по се ду ју спе ци ја ли стич ка зна ња нео п ход на за при пре му, 
уго ва ра ње и ре а ли за ци ју про је ка та јав но-при ват ног парт нер ства. 

19) писаниилиуписаномоблику зна чи сва ко пи сме но ко је се 
са сто ји од ре чи или број ча них из но са ко ји се мо гу чи та ти, умно-
жа ва ти и на кнад но сла ти. Та кво пи сме но мо же укљу чи ва ти по дат-
ке ко ји се пре но се и чу ва ју у елек трон ској фор ми.

20) подносилацзахтева је уче сник у по ступ ку ко ји под но си 
зах тев за за шти ту пра ва.

На че ла јав но-при ват ног парт нер ства и кон це си ја

Члан 5.
Уре ђи ва ње усло ва, на чи на и по ступ ка за кљу чи ва ња јав них 

уго во ра, за сни ва се на сле де ћим на че ли ма: за шти те јав ног ин те-
ре са, ефи ка сно сти, тран спа рент но сти, јед на ког и пра вич ног трет-
ма на, сло бод не тр жи шне утак ми це, про пор ци о нал но сти, за шти те 
жи вот не сре ди не, ауто но ми је во ље и рав но прав но сти уго вор них 
стра на.

При ли ком спро во ђе ња по ступ ка да ва ња кон це си ја, да ва лац 
кон це си је ду жан је да, у од но су на све уче сни ке у по ступ ку, по ред 
на че ла из ста ва 1. овог чла на, при ме њу је и на че ло сло бо де кре та-
ња ро бе, на че ло сло бо де пру жа ња услу га, на че ло за бра не дис кри-
ми на ци је и на че ло уза јам ног при зна ва ња.

На че ла из овог чла на ко ри сте се за ту ма че ње од ре да ба овог 
за ко на. 

Са др жи на на че ла

Члан 6.
Начелозаштитејавногинтересаоб у хва та оба ве зу јав ног те-

ла да при оства ре њу пра ва при ват них ли ца во ди ра чу на да оства-
ре ње тих пра ва ни је у су прот но сти са за ко ном де фи ни са ним јав-
ним ин те ре сом.

Начело ефикасности об у хва та оба ве зу да се по сту пак за-
кљу че ња јав ног уго во ра и из бо ра при ват ног парт не ра спро во ди у 
ро ко ви ма и на на чин про пи сан овим за ко ном и за ко ном ко јим се 
уре ђу ју јав не на бав ке, са што ма ње тро шко ва ве за них за по сту пак.

Начелотранспарентности об у хва та оба ве зу огла ша ва ња на-
ме ре за кљу че ња јав ног уго во ра са или без еле ме на та кон це си је, 
мо гућ ност по ну ђа ча да из вр ши увид у по дат ке о спро ве де ном по-
ступ ку до де ле јав ног уго во ра и сл.

Начело једнаког и правичног третмана об у хва та за бра ну 
дис кри ми на ци је по би ло ком осно ву из ме ђу уче сни ка у по ступ ку 
до де ле јав них уго во ра и из бо ра при ват ног парт не ра, као и оба ве зу 
да уче сни ци у по ступ ку из бо ра при ват ног парт не ра, има ју пот пу-
не и тач не ин фор ма ци је о по ступ ку, стан дар ди ма и кри те ри ју ми ма 
за из бор при ват ног парт не ра. 

Ни је дан од уче сни ка у по ступ ку из бо ра при ват ног парт не-
ра, не мо же има ти пред ност над оста ли ма у по гле ду вре ме на, ин-
фор ма ци ја и при сту па ор га ни ма и ли ци ма над ле жним за по сту пак 
до де ле јав ног уго во ра. Од лу ке се мо ра ју до но си ти на осно ву уна-
пред об ја вље них и објек тив них кри те ри ју ма, и мо ра ју се са обра-
зло же њем до ста ви ти сва ком уче сни ку у по ступ ку из бо ра.

Начелослободнетржишнеутакмице об у хва та за бра ну огра-
ни ча ва ња утак ми це из ме ђу уче сни ка и оба ве зу при хва та ња свих 
уче сни ка са од го ва ра ју ћим тех нич ким, фи нан сиј ским и дру гим 
струч ним ква ли фи ка ци ја ма.

Начелопропорционалности под ра зу ме ва да сва ка ме ра пред-
у зе та од стра не др жав ног ор га на, од но сно дру гог ли ца, мо ра би ти 
ми ни мал но по треб на и у сра зме ри са јав ним ин те ре сом ко ји се та-
квом ме ром на сто ји за шти ти ти.

Начелозаштитеживотнесредине об у хва та на че ла де фи ни-
са на за ко ном ко јим се уре ђу је за шти та жи вот не сре ди не као што 
су: на че ло ин те грал но сти, на че ло пре вен ци је и пре до стро жно сти, 
на че ло очу ва ња при род них вред но сти, одр жи вог раз во ја, на че ло 
од го вор но сти за га ђи ва ча и др.

Начелоаутономијевољеоб у хва та сло бо ду уго вор них стра на 
да у скла ду са овим за ко ном, за ко ном ко јим се уре ђу ју обли га ци-
о ни од но си и дру гим про пи си ма и до брим по слов ним оби ча ји ма, 
ме ђу соб на пра ва и оба ве зе уре де по сво јој во љи. 

Начело равноправности уговорних страна, под ра зу ме ва да 
се уза јам ни од но си су бје ка та у јав ном уго во ру за сни ва ју на њи хо-
вој јед на ко сти и рав но прав но сти њи хо вих во ља. 

II. ЈАВ НО-ПРИ ВАТ НО ПАРТ НЕР СТВО

1. По јам јав но-при ват ног парт нер ства

Члан 7.
Jавно-при ват но парт нер ство (у да љем тек сту: ЈПП), у сми слу 

овог за ко на, је сте ду го роч на са рад ња из ме ђу јав ног и при ват ног 
парт не ра ра ди обез бе ђи ва ња фи нан си ра ња, из град ње, ре кон струк-
ци је, упра вља ња или одр жа ва ња ин фра струк тур них и дру гих обје-
ка та од јав ног зна ча ја и пру жа ња услу га од јав ног зна ча ја, ко је мо-
же би ти уго вор но или ин сти ту ци о нал но.

Бит ни еле мен ти јав но-при ват ног парт нер ства од но се се на:
1) пред мет ЈПП, ко ји не мо же би ти ис кљу чи во ко мер ци јал но 

ко ри шће ње до бра у оп штој упо тре би или дру гог до бра;
2) об лик ЈПП ко је мо же би ти ин сти ту ци о нал но ЈПП или уго-

вор но ЈПП, или као кон це си ја ко ја пред ста вља по се бан об лик ЈПП 
у скла ду са овим за ко ном; 

3) оба ве зу при ват ног парт не ра да од јав ног парт не ра пре у-
зме про јек то ва ње, из град њу, од но сно ре кон струк ци је јав не ин фра-
струк ту ре, од но сно објек та од јав ног зна ча ја, као и одр жа ва ње јав-
не ин фра струк ту ре, од но сно оба вља ње услу га од јав ног зна ча ја, 
са јед ном или ви ше оба ве за као што су: фи нан си ра ње, упра вља ње 
и одр жа ва ње, у ци љу пру жа ња услу га од јав ног зна ча ја крај њим 
ко ри сни ци ма из окви ра над ле жно сти јав ног парт не ра, или у ци љу 
обез бе ђи ва ња нео п ход них пред у сло ва јав ном парт не ру за пру жа-
ње услу га од јав ног зна ча ја из окви ра ње го вих над ле жно сти, или 
пру жа ње услу га од јав ног зна ча ја из окви ра над ле жно сти јав ног 
парт не ра крај њим ко ри сни ци ма; 

4) де ли мич но или пот пу но фи нан си ра ње про јек та ЈПП од 
стра не при ват ног парт не ра;

5) мо гућ ност јав ног парт не ра да при ват ном парт не ру за пре у зе те 
оба ве зе из вр ши пре но ше ње од ре ђе них ствар них пра ва или да му до-
де ли кон це си ју или да му за пре у зе те оба ве зе вр ши пла ћа ње у нов цу;

6) пре у зи ма ње од го вор но сти сва ког парт не ра за ри зик ко јим 
мо же на бо љи на чин да упра вља, од но сно на ко ји мо же да ути че, 
или се ри зи ци де ле у из ба лан си ра ном од но су, све у ци љу оп ти мал-
ног упра вља ња ри зи ком то ком тра ја ња про јек та ЈПП, уз ко ри шће-
ње упра вљач ких, тех нич ких, фи нан сиј ских и ино ва тив них спо соб-
но сти при ват ног парт не ра, као и уна пре ђе њем раз ме не ве шти на и 
зна ња из ме ђу јав ног и при ват ног парт не ра;

7) мо гућ ност јав ног парт не ра да при ват ном парт не ру до зво ли 
да оба вља ко мер ци јал ну де лат ност у окви ру ре а ли за ци је про јек та 
ЈПП, са мо у слу ча ју да на дру ги на чин ни је мо гу ће обез бе ди ти по-
тре бан ни во ис пла ти во сти ре а ли за ци је про јек та јав но-при ват ног 
парт нер ства и по вра ћај уло же них сред ста ва.

У слу ча ју из ста ва 1. тач ка 5) овог чла на ка да јав ни парт нер 
пре но си од ре ђе на ствар на пра ва при ват ном парт не ру, вр ши се за бе-
ле жба у ре ги стру у ко ме се во де по да ци о не по крет но сти и пра ви ма 
над њи ма, да су та пра ва пре не та у свр ху ре а ли за ци је јав ног уго во ра.

2. Об ли ци ЈПП

2.1.УговорноЈПП

Члан 8.
Ме ђу соб на пра ва и оба ве зе у ре а ли за ци ји про јек та ЈПП, са 

или без еле ме на та кон це си је, уго вор не стра не уре ђу ју јав ним уго-
во ром, чи ја је са др жи на про пи са на чла ном 46. овог за ко на.

Јав ним уго во ром ко јим се да је кон це си ја уре ђу ју се пра ва и 
оба ве зе да ва о ца кон це си је и кон це си о на ра у скла ду са од ред ба ма 
овог за ко на и од ред ба ма по себ них про пи са ко ји ма се уре ђу је об-
ласт из ко је је пред мет кон це си је.

На пи та ња ко ја се од но се на јав не уго во ре, а ко ја ни су по себ-
но уре ђе на овим за ко ном, при ме њу ју се од ред бе за ко на ко јим се 
уре ђу ју обли га ци о ни од но си.

2.2ИнституционалноЈПП

Члан 9.
Ин сти ту ци о нал но ЈПП се за сни ва на од но су јав ног и при ват-

ног парт не ра као чла но ва за јед нич ког при вред ног дру штва ко је је 
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но си лац ре а ли за ци је про јек та ЈПП, при че му се тај од нос мо же 
за сни ва ти на осни вач ким уло зи ма у но во о сно ва ном при вред ном 
дру штву или на сти ца њу вла снич ког уде ла, од но сно до ка пи та ли-
за ци ји по сто је ћег при вред ног дру штва.

Осни вач ка и упра вљач ка пра ва уре ђу ју се сло бод но из ме ђу 
чла но ва ДПН у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је по ло жај при-
вред них дру шта ва.

Јав но те ло по кре ће по сту пак из бо ра при ват ног парт не ра на 
на чин про пи сан од ред бом чла на 26. овог за ко на, од но сно про пи-
сан од ред ба ма овог за ко на ко ји ма се уре ђу је по сту пак да ва ња кон-
це си је, при ме њу ју ћи кри те ри ју ме из чла на 21. овог за ко на.

На кон спро ве де ног по ступ ка из бо ра при ват ног парт не ра, јав-
но те ло и ода бра ни при ват ни парт нер за кљу чу ју уго вор о осни ва-
њу за јед нич ког при вред ног дру штва из чла на 15. овог за ко на, а у 
свр ху ре а ли за ци је про јек та ЈПП.

На са др жи ну уго во ра из ста ва 4. овог чла на при ме њу ју се од-
ред бе за ко на ко јим се уре ђу ју обли га ци о ни од но си и за ко на ко ји ма 
се уре ђу је по ло жај при вред них дру шта ва.

На за јед нич ко при вред но дру штво из чла на 15. овог за ко на 
при ме њу ју се од ред бе за ко на ко јим се уре ђу је осни ва ње и по сло-
ва ње при вред них дру шта ва, као и од ред бе уго во ра о осни ва њу из 
ста ва 5. овог чла на.

На рас по ла га ње уде ли ма или ак ци ја ма у за јед нич ком при-
вред ном дру штву на на чин на ко ји је уго во ре но ње го вим осни вач-
ким ак ти ма, не при ме њу је се за кон ко јим се уре ђу је при ва ти за ци ја 
(put и call оп ци ја).

Од ред бе овог за ко на ко ји ма се уре ђу је ре ги стра ци ја јав них 
уго во ра и над зор над њи хо вом ре а ли за ци јом, при ме њу ју се и на 
јав не уго во ре о ин сти ту ци о нал ном ЈПП.

3. Кон це си ја

3.1.Појам

Члан 10.
Кон це си ја, у сми слу овог за ко на, је сте уго вор но ЈПП са еле-

мен ти ма кон це си је у ко ме је јав ним уго во ром уре ђе но ко мер ци јал-
но ко ри шће ње при род ног бо гат ства, од но сно до бра у оп штој упо-
тре би ко ја су у јав ној сво ји ни или оба вља ња де лат но сти од оп штег 
ин те ре са, ко је над ле жно јав но те ло усту па до ма ћем или стра ном 
ли цу, на од ре ђе но вре ме, под по себ но про пи са ним усло ви ма, уз 
пла ћа ње кон це си о не на кна де од стра не при ват ног, од но сно јав ног 
парт не ра, при че му при ват ни парт нер сно си ри зик ве зан за ко мер-
ци јал но ко ри шће ње пред ме та кон це си је.

Кон це си ја за јав не ра до ве, у сми слу овог за ко на је уго вор ни 
од нос исто ве тан уго во ру о јав ној на бав ци ко јим се вр ши на бав ка 
ра до ва у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу ју јав не на бав ке, осим 
чи ње ни це да се на кна да за јав не ра до ве са сто ји или од са мог пра-
ва на ко мер ци јал но ко ри шће ње из ве де них ра до ва или од тог пра ва 
за јед но са пла ћа њем.

Кон це си ја за услу ге, у сми слу овог за ко на је уго вор ни од нос 
исто ве тан уго во ру о јав ној на бав ци услу га у скла ду са за ко ном 
ко јим се уре ђу ју јав не на бав ке, ако се на кна да за пру же не услу ге 
са сто ји или од са мог пра ва на ко мер ци јал но ко ри шће ње, од но сно 
пру жа ње услу га или од тог пра ва за јед но са пла ћа њем.

3.2.Предметконцесије

Члан 11.
Кон це си ја се мо же да ти ра ди ко мер ци јал ног ко ри шће ња при-

род ног бо гат ства, од но сно до бра у оп штој упо тре би ко ја су у јав-
ној сво ји ни или оба вља ња де лат но сти од оп штег ин те ре са, а на-
ро чи то:

1) за ис тра жи ва ње и екс пло а та ци ју ми не рал них си ро ви на и 
дру гих ге о ло шких ре сур са;

2) за по је ди не де лат но сти уну тар за шти ће них под руч ја при ро-
де, као и за ко ри шће ње дру гих за шти ће них при род них бо гат ста ва;

3) у обла сти енер ге ти ке;
4) за лу ке;
5) за јав не пу те ве;
6) за јав ни пре воз;
7) за аеро дро ме;
8) у обла сти спор та и обра зо ва ња;
9) на кул тур ним до бри ма;

10) за ко му нал не де лат но сти;
11) у обла сти же ле зни ца;
12) за ко мер ци јал но ко ри шће ње жи ча ра;
13) у обла сти здрав ства;
14) у обла сти ту ри зма; 
15) и дру гим обла сти ма.
Осим пи та ња по ступ ка, сва дру га пи та ња од зна ча ја за да ва-

ње кон це си ја за по је ди ну област или де лат ност из ста ва 1. овог 
чла на мо гу се уре ди ти по себ ним за ко ном ко јим се уре ђу је та об-
ласт или де лат ност.

4. Јав ни парт нер

4.1.Јавнотелоињеговаовлашћења

Члан 12.
Јав на те ла има ју пра во да са мо стал но по кре ну по сту пак ре а-

ли за ци је про јек та ЈПП из сво је над ле жно сти. 
Јав на те ла има ју пра во да за кљу чу ју јав не уго во ре са свим 

прав ним или фи зич ким ли ци ма, као и да за кљу чу ју спо ред не или 
по ве за не спо ра зу ме.

4.2.Јавнотелокаодавалацконцесије-концедент

Члан 13.
Јав но те ло има пра во да са мо стал но по кре не по сту пак ре а ли-

за ци је про јек та ЈПП са еле мен ти ма кон це си је за ко ри шће ње при-
род ног бо гат ства, од но сно до бра у оп штој упо тре би или оба вља ња 
де лат но сти од оп штег ин те ре са из сво је над ле жно сти. 

Да ва лац кон це си је мо же би ти:
1) Вла да, у име Ре пу бли ке Ср би је ка да су јав на те ла и пред-

мет кон це си је у над ле жно сти Ре пу бли ке Ср би је;
2) Вла да ауто ном не по кра ји не, у име ауто ном не по кра ји не 

ка да су јав на те ла и пред мет кон це си је у над ле жно сти ауто ном не 
по кра ји не;

3) скуп шти на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, ка да су јав на те ла 
и пред мет кон це си је у над ле жно сти је ди ни це ло кал не са мо у пра ве;

4) јав но пред у зе ће, од но сно прав но ли це овла шће но по себ-
ним про пи си ма за да ва ње кон це си је.

5. При ват ни парт нер

5.1.Правноифизичколице

Члан 14.
Уче сник у по ступ ку до де ле јав ног уго во ра мо же би ти сва ко 

до ма ће или стра но фи зич ко, од но сно прав но ли це.
Гру пе при вред них су бје ка та мо гу под но си ти по ну де или на-

сту па ти као уче сни ци у по ступ ку. Јав на те ла не мо ра ју тра жи ти од 
ових гру па ли ца да има ју од ре ђе ну прав ну фор му ка ко би уче ство-
ва ла у по ступ ку.

Од свих уче сни ка у по ступ ку чи ја је по ну да оце ње на као нај-
по вољ ни ја мо ра се зах те ва ти од ре ђе на прав на фор ма по до де ли 
јав ног уго во ра.

5.2.Друштвозапосебненамене

Члан 15.
ДПН се оба ве зно осни ва ра ди ре а ли за ци је јав ног уго во ра и 

мо же уче ство ва ти ис кљу чи во у спро во ђе њу про јек та ЈПП у чи ју 
свр ху је осно ва но, осим ако пред ло гом про јек та ЈПП, од но сно кон-
це си о ним ак том ни је дру га чи је од ре ђе но.

ДПН се осни ва у скла ду са од ред ба ма за ко на ко јим се уре ђу је 
по ло жај при вред них дру шта ва.

5.3.Конзорцијумкаоучесникупоступкудоделејавногуговора

Члан 16.
Фор ми ра ње кон зор ци ју ма ра ди уче шћа у по ступ ку до де ле 

јав ног уго во ра до зво ље но је осим ако јав но те ло ко је спро во ди по-
сту пак из објек тив них раз ло га из ри чи то не пред ви ди дру га чи је у 
кон курс ној до ку мен та ци ји.

Ако за то по сто је објек тив ни раз ло зи, јав но те ло мо же:
1) огра ни чи ти број чла но ва кон зор ци ју ма или пред ви де ти 

огра ни че ња у по гле ду струк ту ре кон зор ци ју ма и од го вор но сти ње-
го вих чла но ва; 
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2) огра ни чи ти про ме не у струк ту ри кон зор ци ју ма на кон 
прет ква ли фи ка ци о не фа зе, као што је за ме на чла но ва, при па ја ње 
по ну ђа ча кон зор ци ју му или спа ја ње кон зор ци ју ма или рас пу шта-
ње кон зор ци ју ма;

3) огра ни чи ти из ме не код по ди зво ђа ча чи ји су ка па ци те ти по-
треб ни по ну ђа чу или кон зор ци ју му да би ис пу нио кри те ри ју ме за 
из бор. 

Огра ни че ња из ста ва 2. овог чла на мо ра ју би ти на ве де на у 
јав ном по зи ву или у кон курс ној до ку мен та ци ји.

Сва ки члан кон зор ци ју ма мо же не по сред но или по сред но 
уче ство ва ти исто вре ме но са мо у јед ном кон зор ци ју му. 

Члан кон зор ци ју ма из ста ва 4. овог чла на не мо же уче ство ва-
ти у по ступ ку до де ле као са мо стал ни кан ди дат или по ну ђач. Од-
сту па ње од овог пра ви ла до во ди до дис ква ли фи ка ци је свих кон-
зор ци ју ма у ко ји ма тај члан уче ству је и до дис ква ли фи ка ци је тог 
чла на ако уче ству је са мо стал но.

При ли ком раз ма тра ња ква ли фи ка ци ја кон зор ци ју ма, на ру чи-
лац раз ма тра спо соб но сти сва ког чла на кон зор ци ју ма и оце њу је да 
ли су ква ли фи ка ци је кон зор ци ју ма узе те за јед но до вољ не и од го-
ва ра ју ће да се ис пу не прет ква ли фи ка ци о ни кри те ри ју ми.

Уго вор о кон зор ци ју му мо же да са др жи од ред бе ко ји ма се 
огра ни ча ва од го вор ност по је ди них чла но ва кон зор ци ју ма док нај-
ма ње је дан члан кон зор ци ју ма мо ра да бу де нео гра ни че но од го во-
ран, осим ако јав но те ло дру га чи је не зах те ва у скла ду са ста вом 2. 
тач ка 1) овог чла на.

Огра ни че ње од го вор но сти из ста ва 7. овог чла на, у слу ча ју 
при хва та по ну де кон зор ци ју ма, про из во ди прав но деј ство пре ма 
јав ном те лу.

5.4.Подуговарање

Члан 17.
У кон курс ној до ку мен та ци ји и на цр ту јав ног уго во ра, јав но 

те ло мо же да зах те ва од по ну ђа ча да у сво јој по ну ди на ве де део 
вред но сти уго во ра у про цен ти ма за ко ји на ме ра ва да за кљу чи уго-
вор са по ди зво ђа чи ма.

По ду го ва ра ње је мо гу ће је ди но ако пред ло же ни по ди зво ђач 
ис пу ња ва усло ве за оба вља ње про фе си о нал не де лат но сти у по гле-
ду еко ном ског и фи нан сиј ског ста ња, као и тех нич ке и/или струч-
не оспо со бље но сти за из вр ша ва ње свог де ла уго вор них оба ве за.

У слу ча ју из ста ва 1. овог чла на по ну ђач је нео гра ни че но со-
ли дар но од го во ран за из вр ше ње уго вор них оба ве за.

Ако по ду го ва ра ње ни је на ве де но у по ну ди на на чин из ста ва 
1. овог чла на, по ду го вор се не мо же за кљу чи ти без прет ход не са-
гла сно сти јав ног парт не ра.

5.5.Рокнакојисезакључујејавниуговор

Члан 18.
Рок на ко ји се за кљу чу је јав ни уго вор од ре ђу је се на на чин 

ко ји не огра ни ча ва тр жи шну утак ми цу ви ше не го што је то по-
треб но да се обез бе ди амор ти за ци ја ула га ња при ват ног парт не ра 
и ра зу ман по вра ћај уло же ног ка пи та ла, исто вре ме но узи ма ју ћи у 
об зир ри зик ко ји је по ве зан са ко мер ци јал ним ко ри шће њем пред-
ме та уго во ра.

Рок из ста ва 1. овог чла на не мо же би ти кра ћи од пет го ди на 
ни ду жи од 50 го ди на, уз мо гућ ност да се на кон ис те ка уго во ре ног 
пе ри о да за кљу чи но ви уго вор уз из бор при ват ног парт не ра на на-
чин и у по ступ ку про пи са ном овим за ко ном.

Ка да се јав ним уго во ром до де љу је кон це си ја, рок се утвр ђу је 
у скла ду са овим за ко ном, осим ако рок на ко ји се да је кон це си ја 
ни је од ре ђен по себ ним про пи сом ко јим се уре ђу је област из ко је је 
пред мет кон це си је.

Рок из ста ва 2. овог чла на те че од да на пот пи си ва ња јав ног 
уго во ра.

Рок на ко ји је за кљу чен јав ни уго вор не мо же се про ду жи ти, 
осим у слу ча ју ка да је при ват ни парт нер, без сво је кри ви це оне мо-
гу ћен у спро во ђе њу сво јих уго вор них оба ве за.

6. Пред лог за ин те ре со ва них ли ца за ре а ли за ци ју про је ка та 
ЈПП

Члан 19.
Јав но те ло има пра во да раз мо три и при хва ти пред лог за-

ин те ре со ва них ли ца за ре а ли за ци ју про јек та ЈПП са или без 

еле ме на та кон це си је, на осно ву по ступ ка пред ви ђе ног овим чла-
ном, под усло вом да се ти пред ло зи не од но се на про је кат за ко-
ји је по кре нут по сту пак до де ле јав ног уго во ра или об ја вљен јав ни 
по зив.

Пред ла гач при под но ше њу са мо и ни ци ја тив ног пред ло га, 
оба ве шта ва јав но те ло о вред но сти из ра ђе не до ку мен та ци је, ко ју 
ће јав но те ло, од но сно при ват ни парт нер би ти ду жан да на док на-
ди, у слу ча ју до де ле уго во ра ли цу ко је ни је под но си лац са мо и ни-
ци ја тив ног пред ло га.

У ро ку од 90 да на од при је ма кон крет ног са мо и ни ци ја тив ног 
пред ло га, јав но те ло утвр ђу је да ли сма тра да је про је кат у јав ном 
ин те ре су и у том сми слу оба ве шта ва пред ла га ча. Јав но те ло има 
пра во да рас пра вља о сва ком аспек ту про јек та ко ји је пред ло жио 
пред ла гач, укљу чу ју ћи оправ да ност тро шко ва из ра де до ку мен та-
ци је из ста ва 2. овог чла на.

Ако се сма тра да је са мо и ни ци ја тив ни пред лог у јав ном ин-
те ре су и ако јав но те ло од лу чи да по кре не тај про је кат, то те ло по-
сту па у скла ду са по ступ ком пред ви ђе ним чла ном 26. овог за ко на, 
од но сно од ред ба ма овог за ко на ко ји ма се уре ђу је по сту пак да ва ња 
кон це си је. Ако се по кре не по сту пак до де ле јав ног уго во ра за пред-
ло же но ЈПП, са или без еле ме на та кон це си је, јав но те ло у јав ном 
по зи ву на во ди да су про је кат по кре ну ли при ват ни пред ла га чи.

Пред ла гач има пра во да уче ству је у по ступ ку до де ле уго во-
ра ако ње го во уче шће у при пре ми пред ло га про јек та не на ру ша ва 
кон ку рен ци ју.

Ако ли це из ста ва 5. овог чла на има кон ку рент ску пред ност, 
јав но те ло свим дру гим за ин те ре со ва ним ли ци ма или по ну ђа чи-
ма обез бе ђу је све ин фор ма ци је по треб не да се не у тра ли ше та ква 
пред ност. 

Ако се кон ку рент ска пред ност не мо же не у тра ли са ти, ли це из 
ста ва 5. овог чла на се мо ра ис кљу чи ти из по ступ ка до де ле јав ног 
уго во ра. 

III. ПО СТУ ПАК И НА ЧИН ДО ДЕ ЛЕ ЈАВ НИХ УГО ВО РА

Вр сте по сту па ка

Члан 20.
По сту пак из бо ра при ват ног парт не ра је или по сту пак јав не 

на бав ке од ре ђен за ко ном ко јим се уре ђу ју јав не на бав ке или по-
сту пак да ва ња кон це си је од ре ђен овим за ко ном. 

Јав ни уго вор за кљу чу је се као уго вор о јав ној на бав ци или 
као уго вор о кон це си ји. 

Ако ре а ли за ци ја про јек та ЈПП под ра зу ме ва да ва ње кон це си-
је, од но сно пру жа ње услу га са пра вом на екс пло а та ци ју кон крет не 
услу ге и пра вом на на пла ту, по сту пак из бо ра при ват ног парт не ра 
спро во ди се у скла ду са од ред ба ма овог за ко на.

Ако кон це си ја ко ја се до де љу је има пре те жно обе леж ја кон-
це си је за јав не ра до ве, на по сту пак ода би ра кон це си о на ра/при ват-
ног парт не ра при ме њу ју се по ступ ци јав не на бав ке, од ре ђе ни за-
ко ном ко јим се уре ђу ју јав не на бав ке. 

Ако јав но те ло ра ди ре а ли за ци је про јек та ЈПП ан га жу је са-
вет ни ке, на њи хов из бор при ме њу је се за кон ко јим се уре ђу ју јав-
не на бав ке.

Кри те ри ју ми за из бор и из ра чу на ва ње вред но сти

Члан 21.
За из бор при ват ног парт не ра при ме њу ју се кри те ри ју ми за 

из бор про пи са ни за ко ном ко јим се уре ђу ју јав не на бав ке, осим од-
ре да ба ко ји ма се уре ђу је пред ност до ма ћих по ну ђа ча у од но су на 
стра не.

У при ме ни кри те ри ју ма из ста ва 1. овог чла на под це ном се 
под ра зу ме ва не то са да шња вред ност ко ја се од но си на укуп не тро-
шко ве у уго во ре ном пе ри о ду без по ре за на до да ту вред ност.

Об ра чун про це ње не вред но сти јав ног уго во ра за сни ва се на 
укуп ној вред но сти, пре ма про це ни јав ног те ла, при че му се узи ма 
у об зир про це ње ни уку пан из нос, укљу чу ју ћи евен ту ал не оп ци је и 
евен ту ал но об на вља ње јав ног уго во ра. 

На про це ну вред но сти кон це си је за јав не услу ге без пра ва на 
екс пло а та ци ју услу га и кон це си је за јав не ра до ве, при ме њу ју се 
од го ва ра ју ће од ред бе за ко на ко јим се уре ђу ју јав не на бав ке.

Про це на вред но сти кон це си је ко ја се до де љу је у скла ду са 
овим за ко ном, утвр ђу је се у скла ду са овим за ко ном и дру гим про-
пи си ма.
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Об ја вљи ва ње јав ног по зи ва

Члан 22.
По сту пак до де ле јав ног уго во ра за ЈПП, са или без еле ме на-

та кон це си је, по кре ће се об ја вљи ва њем јав ног по зи ва на срп ском 
је зи ку и на стра ном је зи ку ко ји се уоби ча је но ко ри сти у ме ђу на-
род ној тр го ви ни.

Јав ни по зив се у исто вет ном тек сту об ја вљу је у „Слу жбе ном 
гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”, као и у сред ству јав ног ин фор ми са-
ња ко је се ди стри бу и ра на це лој те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, на 
ин тер нет-стра ни ци јав ног те ла и на пор та лу јав них на бав ки, са на-
во ђе њем да на ка да је јав ни по зив об ја вљен у „Слу жбе ном гла сни-
ку Ре пу бли ке Ср би је”.

Јав ни по зив се, по по тре би, об ја вљу је у јед ном ме ђу на род-
ном ли сту и елек трон ски на ин тер нет стра ни ци Ten ders Elec tro nic 
Daily, ин тер нет из да њу до дат ка Слу жбе ном ли сту Европ ске уни је, 
а оба ве зно за про јек те вред но сти пре ко пет ми ли о на евра.

Тро шко ве об ја вљи ва ња јав ног по зи ва сно си над ле жно јав но 
те ло ко је спро во ди по сту пак. 

Ро ко ви за при јем по ну да и при ја ва

Члан 23.
При ли ком од ре ђи ва ња ро ко ва за при јем по ну да и при ја ва за 

уче шће, на ру чи о ци на ро чи то узи ма ју у об зир сло же ност јав ног 
уго во ра и вре ме по треб но за са ста вља ње по ну де ка ко би пред ви-
де ли при ме рен рок. 

Сле де ћи ро ко ви се сма тра ју при ме ре ним и не мо гу би ти кра-
ћи од:

1) у отво ре ном по ступ ку, нај кра ћи рок за при јем по ну да је 52 
да на од да ту ма об ја вљи ва ња јав ног по зи ва.

2) у слу ча ју по сту па ка ко ји спро во ди има лац ис кљу чи вих 
пра ва, у сми слу за ко на ко јим се уре ђу ју јав не на бав ке, ко ји из во ди 
ра до ве, као и у слу ча ју ре стрик тив ног по ступ ка, пре го ва рач ког по-
сту па ка са об ја вљи ва њем јав ног по зи ва и кон ку рент ног ди ја ло га 
ко ји спро во ди јав но те ло:

(1) нај кра ћи рок за при јем по ну да или при ја ве за уче шће у 
ре стрик тив ном по ступ ку је 37 да на од да ту ма сла ња јав ног по зи ва;

(2) у слу ча ју ре стрик тив них по сту па ка, нај кра ћи рок за при-
јем по ну да је 40 да на од да ту ма об ја вљи ва ња јав ног по зи ва.

По вер љи вост и тај ност

Члан 24.
Јав но те ло је оба ве зно да чу ва по вер љи вост свих тех нич ких, 

еко ном ских, фи нан сиј ских и дру гих по да та ка из до ста вље не по-
ну де. 

Ако ни је дру га чи је пред ви ђе но за ко ном или суд ском од лу ком 
или кон курс ном до ку мен та ци јом, ни јед на стра на у пре го во ри ма 
не мо же тре ћем ли цу от кри ти тех нич ке, це нов не или дру ге еле-
мен те у ве зи са раз го во ри ма, ко му ни ка ци јом или пре го во ри ма на 
осно ву го ре на ве де них од ре да ба без са гла сно сти дру ге стра не. 

На тај ност до ку мен та ци је у по ступ ци ма до де ле јав них уго-
во ра при ме њу ју се од ред бе за ко на ко јим се уре ђу ју јав не на бав ке.

До ње гра нич не вред но сти

Члан 25.
Овај за кон се при ме њу је на све јав не уго во ре ко ји ни су из у-

зе ти и чи ја је про це ње на вред ност без по ре за на до да ту вред ност 
(ПДВ) јед на ка или ви ша од до њих гра нич них вред но сти ис под ко-
јих јав на те ла ни су у оба ве зи да при ме њу ју за кон ко јим се уре ђу ју 
јав не на бав ке, од ре ђе них за ко ном ко јим се уре ђу је го ди шњи бу џет 
Ре пу бли ке Ср би је.

1. По кре та ње по ступ ка за ре а ли за ци ју про јек та ЈПП  
без еле ме на та кон це си је

1.1.ПредлагањепројекатаЈППбезелеменатаконцесије

Члан 26.
Јав но те ло под но си пред лог про јек та ЈПП ра ди да ва ња са гла-

сно сти и усва ја ња сле де ћим ор га ни ма за одо бра ва ње про је ка та:
1) Вла ди, ако је јав ни парт нер Ре пу бли ка Ср би ја или дру го 

јав но те ло Ре пу бли ке Ср би је;

2) Вла ди ауто ном не по кра ји не, ако је јав ни парт нер ауто ном-
на по кра ји на или дру го јав но те ло те ауто ном не по кра ји не;

3) скуп шти ни је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, ако је јав ни 
парт нер је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве или дру го јав но те ло те је-
ди ни це ло кал не са мо у пра ве.

1.2.СадржинапредлогапројектаЈПП

Члан 27.
Пред лог про јек та ЈПП са др жи:
1) пред мет пред ло же ног ЈПП, на зна ку ге о граф ског под руч ја 

на ко јем би се оба вља ла де лат ност ЈПП и ци ље ви у окви ру јав них 
за да та ка ко је тре ба оства ри ти про јек том;

2) по слов ни план, укљу чу ју ћи усло ве ЈПП, про це ну тро шко-
ва и ана ли зу до би је не вред но сти у од но су на уло же на сред ства 
(va lue-for-mo ney, у скла ду са Ме то до ло ги јом ко ју до но си Ко ми-
си ја за ЈПП), спе ци фи ка ци је о фи нан сиј ској при хва тљи во сти ЈПП 
за јав но те ло, спе ци фи ка ци је у по гле ду фи нан си ра ња про јек та (из 
бу џе та, фи нан си ра ње од стра не ме ђу на род них фи нан сиј ских ин-
сти ту ци ја, при ват но фи нан си ра ње и це на фи нан си ра ња) и рас по-
ло жи вост сред ста ва, пла ни ра ну рас по де лу ри зи ка;

3) ана ли зу еко ном ске ефи ка сно сти пред ло же ног про јек та;
4) вр сте и из но се сред ста ва обез бе ђе ња ко је тре ба да обез бе-

де парт не ри у про јек ту;
5) кра так пре глед усло ва, зах те ва и на чи на обез бе ђе ња ин-

фра струк ту ре и услу га ко ри сни ци ма од стра не при ват ног парт-
не ра, као што је про јект ни ква ли тет, спе ци фи ка ци је ре зул та та за 
услу ге или ни во це на, и сл.;

6) ин фор ма ци је о по ступ ку до де ле, по себ но о кри те ри ју ми ма 
из бо ра и до де ле, ода бра ни по сту пак до де ле, пре глед са др жи не јав-
ног уго во ра у скла ду са чла ном 46. овог за ко на;

7) зах те ви у обла сти за шти те жи вот не сре ди не, у по гле ду 
усло ва ра да, без бед но сти и за шти те здра вља и си гур но сти за по-
сле них ко је ан га жу је при ват ни парт нер;

8) пла ни ра на ди на ми ка раз во ја про јек та, од по ступ ка до де ле 
све до по чет ка пру жа ња услу ге или пу шта ња у рад обје ка та или 
дру ге ин фра струк ту ре;

9) про јект ни тим јав ног те ла ко ји ће пра ти ти цео про је кат и 
оба вља ти функ ци ју кон курс не ко ми си је ко ја вр ши ода бир по ну ђа-
ча, од но сно еко ном ски нај по вољ ни је по ну де, укљу чу ју ћи спољ не 
са вет ни ке.

Пред ла гач про јек та са мо стал но или пре ко над ле жног јав ног 
те ла при ку пља са гла сно сти на ма те ри јал ко јим се ор га ну за одо-
бра ва ње про јек та ЈПП пред ла же кон крет ни про је кат ЈПП.

У по ступ ку при ба вља ња са гла сно сти, пред лог про јек та се 
до ста вља и Ко ми си ји за ЈПП и кон це си је ра ди да ва ња ми шље ња 
и оце не да ли се кон крет ни про је кат мо же ре а ли зо ва ти у фор ми 
ЈПП.

Ако ор ган за одо бра ва ње из чла на 26. овог за ко на у ро ку од 
три ме се ца не одо бри пред лог про јек та ни ти зах те ва ње го ву из ме-
ну, сма тра се да пред лог ни је одо брен.

1.3.Отпочињањепоступка

Члан 28.
По одо бра ва њу пред ло га про јек та од стра не ор га на за одо-

бра ва ње из чла на 26. овог за ко на, јав но те ло от по чи ње по сту пак 
јав не на бав ке за ода бир при ват ног парт не ра, у скла ду са за ко ном 
ко јим се уре ђу ју јав не на бав ке.

2. По кре та ње по ступ ка за ре а ли за ци ју про јек та  
јав но-при ват ног парт нер ства са еле мен ти ма кон це си је

2.1.Предлогзадоношењеконцесионогакта

Члан 29.
Јав но те ло, пре са чи ња ва ња пред ло га за до но ше ње кон це си о-

ног ак та, име ну је струч ни тим за из ра ду кон курс не до ку мен та ци је 
ко ји вр ши про це ну вред но сти кон це си је, из ра ђу је сту ди ју оправ-
да но сти да ва ња кон це си је и пред у зи ма ње  свих оста лих рад њи ко-
је прет хо де по ступ ку да ва ња кон це си је у скла ду са од ред ба ма овог 
за ко на и по себ них про пи са ко ји ма се бли же уре ђу је област из ко је 
је пред мет кон це си је (у да љем тек сту: Струч ни тим јав ног те ла).

На осно ву еко ном ских, фи нан сиј ских, со ци јал них и дру гих 
по ка за те ља и про це не ути ца ја кон це си о не де лат но сти на жи вот ну 
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сре ди ну, над ле жно јав но те ло при пре ма пред лог за до но ше ње кон-
це си о ног ак та ко ји до ста вља, ра ди усва ја ња: 

1) Вла ди, ако је да ва лац кон це си је Ре пу бли ка Ср би ја, ка да су 
јав на те ла и пред мет кон це си је у над ле жно сти Ре пу бли ке Ср би је;

2) Вла ди ауто ном не по кра ји не, ако је да ва лац кон це си је ауто-
ном на по кра ји на, ка да су јав на те ла и пред мет кон це си је у над ле-
жно сти те ауто ном не по кра ји не; 

3) скуп шти ни је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, ако је да ва лац 
кон це си је је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, ка да су јав на те ла и пред-
мет кон це си је у над ле жно сти те је ди ни це ло кал не са мо у пра ве.

У по ступ ку до но ше ња кон це си о ног ак та, пред лог кон це си о-
ног ак та се до ста вља и Ко ми си ји за ЈПП ра ди да ва ња ми шље ња и 
оце не да ли се кон крет ни про је кат мо же ре а ли зо ва ти у фор ми ЈПП 
са еле мен ти ма кон це си је.

Пред лог из ста ва 2. овог чла на са др жи:
1) пред мет кон це си је;
2) раз ло ге за да ва ње кон це си је;
3) евен ту ал но од у зи ма ње по ве ре них по сло ва и од у зи ма ње 

пра ва ко ри шће ња имо ви не за оба вља ње по ве ре них по сло ва;
4) по дат ке о ути ца ју кон це си о не де лат но сти на жи вот ну сре-

ди ну, на ин фра струк ту ру и дру ге при вред не обла сти, на ефи ка сно 
функ ци о ни са ње тех нич ко-тех но ло шких си сте ма;

5) ми ни мал не тех нич ке, фи нан сиј ске и ис ку стве не ква ли-
фи ка ци је ко је уче сник у по ступ ку мо ра да ис пу ња ва да би му се 
омо гу ћи ло уче ство ва ње у по ступ ку из бо ра кон це си о на ра и пре го-
ва ра ња;

6) рок тра ја ња кон це си је, укљу чу ју ћи обра зло же ње пред ло-
же ног ро ка; 

7) по дат ке о по треб ним нов ча ним и дру гим сред стви ма и ди-
на ми ци њи хо вог ула га ња, на чин пла ћа ња, да ва ња га ран ци ја или 
дру гих сред ста ва обез бе ђе ња за из вр ша ва ње кон це си о них оба ве-
за, пра ва и оба ве зе кон це си о на ра пре ма ко ри сни ци ма услу га ко је 
су пред мет кон це си је и пи та ња ве за на за под но ше ње при го во ра од 
стра не тих ко ри сни ка, пи та ња усло ва и на чи на вр ше ња над зо ра, и 
це не и оп ште усло ве за ко ри шће ње до ба ра и оба вља ње де лат но сти;

8) по дат ке о на кна да ма ко је пла ћа ју кон це дент и кон це си о нар;
9) оце ну о по треб ном бро ју рад них ме ста и ква ли фи ко ва не 

рад не сна ге у ве зи са из вр ша ва њем кон це си је, уко ли ко се пред ла-
же да то бу де еле ме нат кон це си о ног ак та.

По усва ја њу пред ло га за до но ше ње кон це си о ног ак та од стра-
не ор га на из ста ва 2. овог чла на, пред ло же ни кон це си о ни акт по ста-
је кон це си о ни акт ко ји са др жи све еле мен те из ста ва 4. овог чла на.

Ст руч  ни  тим ј ав  ног  те  ла

Члан 30.
За да ци Струч ног ти ма јав ног те ла су:
1) пру жа ње струч не по мо ћи јав ном те лу при при пре ми по-

треб них ана ли за, од но сно сту ди ја оправ да но сти да ва ња кон це си је, 
при при пре ми и из ра ди усло ва и кон курс не до ку мен та ци је, пра ви-
ла и усло ва за оце ну по ну ђа ча и при мље них по ну да, као и кри те-
ри ју ма за из бор по ну де;

2) пре гле да ње и оце на при сти глих по ну да;
3) утвр ђи ва ње пред ло га од лу ке о из бо ру нај по вољ ни је по ну-

де за да ва ње кон це си је или пред ло га од лу ке о по ни шта ју по ступ ка 
да ва ња кон це си је, и обра зло же ње тих пред ло га;

4) оба вља ње оста лих по сло ва по треб них за ре а ли за ци ју по-
ступ ка да ва ња кон це си је.

Струч ни тим за кон це си је, о свом ра ду во ди за пи сник и са чи-
ња ва дру га до ку мен та ко ја пот пи су ју сви чла но ви струч ног ти ма.

Сту ди  ј а  оправ да  но  сти  да  ва  ња  кон  це  си  ј е

Члан 31.
Јав но те ло у из ра ди сту ди је оправ да но сти да ва ња кон це си је 

по себ но узи ма у об зир јав ни ин те рес, ути цај на жи вот ну сре ди ну, 
усло ве ра да, за шти ту при ро де и кул тур них до ба ра, фи нан сиј ске 
ефек те кон це си је на бу џет Ре пу бли ке Ср би је, од но сно бу џет ауто-
ном не по кра ји не и бу џет је ди ни це ло кал не са мо у пра ве.

Ана  ли  за  про  ј ек  т а

Члан 32.
У по ступ ку ана ли зе из чла на 30. став 1. тач ка 1) овог за ко на, 

Струч ни тим јав ног те ла са ра ђу је са Ко ми си јом за ЈПП. 

Ако струч ни тим, ана ли зом утвр ди да се ра ди о чи стом про-
јек ту ЈПП без еле ме на та кон це си је, при ме њу ју се од го ва ра ју ће од-
ред бе овог за ко на ко ји ма се уре ђу је ЈПП у де лу ко ји се од но си на 
пред ла га ње и одо бра ва ње про је ка та ЈПП.

Члан 33.
По до но ше њу кон це си о ног ак та од стра не ор га на из чла на 

29. овог за ко на, по сту пак да ва ња кон це си је по чи ње да ном об ја-
вљи ва ња јав ног по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би-
је”, а окон ча ва се до но ше њем ко нач не од лу ке о из бо ру нај по вољ-
ни је по ну де или до но ше њем ко нач не од лу ке о по ни шта ју по ступ ка 
да ва ња кон це си је.

Пи та ња ко ја се од но се на да ва ње кон це си је за јав не услу ге 
и ко мер ци јал но ко ри шће ње до бра у оп штој упо тре би или дру гог 
до бра ко ја ни су уре ђе на овим за ко ном, мо гу се бли же уре ди ти по-
себ ним за ко ном, уз оба ве зно по што ва ње на че ла из чл. 5. и 6. овог 
за ко на.

Кон  курс  на  до  ку мен  т а  ци  ј а

Члан 34.
Кон курс на до ку мен та ци ја са др жи об лик по ну де, са др жај по-

ну де, рок ва жно сти по ну де, опис пред ме та кон це си је (тех нич ке 
спе ци фи ка ци је), на црт јав ног уго во ра о кон це си ји, усло ве и до ка зе 
ко је су по ну ђа чи оба ве зни да до ста ве уз по ну ду у свр ху до ка зи ва-
ња њи хо ве оспо со бље но сти, зах тев за до ста ву пу не ли сте по ве-
за них дру шта ва, рок за до но ше ње од лу ке о из бо ру нај по вољ ни је 
по ну де, као и све оста ле зах те ве ко је по ну ђач мо ра да ис пу ни.

Ако да ва лац кон це си је или дру го јав но те ло на осно ву по себ-
ног про пи са има пра во од ре ђи ва ња це не ко ју кон це си о на ру за ње го-
ве услу ге пла ћа ју крај њи ко ри сни ци или да ва ња са гла сно сти кон це-
си о на ру на та ри фу ње го вих јав них услу га, та кво пра во, као са став ни 
део од ре да ба јав ног уго во ра о кон це си ји ко ја је пред мет по ступ ка до-
де ле, тре ба да бу де са став ни део кон курс не до ку мен та ци је.

Опис пред ме та кон це си је (тех нич ке спе ци фи ка ци је) не мо же 
би ти де фи ни сан на на чин ко јим се огра ни ча ва тр жи шна утак ми ца 
при ли ком спро во ђе ња по ступ ка за да ва ње кон це си је.

Кон курс на до ку мен та ци ја мо ра би ти из ра ђе на на на чин ко ји 
омо гу ћа ва упо ре ди вост по ну да за до би ја ње пред мет не кон це си је.

Да ва лац кон це си је мо же у кон курс ној до ку мен та ци ји на ве-
сти те ла од ко јих прав но, од но сно фи зич ко ли це ко је има ин те рес 
за уче ство ва ње у по ступ ку да ва ња кон це си је мо же до би ти ин фор-
ма ци је о оба ве за ма ве за ни ма за по ре зе, до при но се и оста ле јав не 
при хо де, за за шти ту жи вот не сре ди не, при род них и кул тур них до-
ба ра, енер гет ску ефи ка сност, од ред бе о за шти ти на ра ду и о усло-
ви ма на ра ду ко ји су на сна зи на под руч ју на ко јем ће се оба вља ти 
де лат ност на ве де на у јав ном уго во ру о кон це си ји.

У по ступ ку да ва ња кон це си је сва ком прав ном, од но сно фи-
зич ком ли цу ко је има ин те рес за уче ство ва њем у по ступ ку да ва ња 
кон це си је да је се мо гућ ност да под јед на ким усло ви ма до би је на 
увид кон курс ну до ку мен та ци ју по треб ну за из ра ду по ну де или да 
је от ку пи.

Да ва лац кон це си је ду жан је да уна пред де фи ни ше нов ча ну 
на кна ду за увид или от куп кон курс не до ку мен та ци је по треб не за 
из ра ду по ну де.

На кна да из ста ва 7. овог чла на при ход је бу џе та Ре пу бли ке 
Ср би је, од но сно бу џе та ауто ном не по кра ји не или бу џе та је ди ни це 
ло кал не са мо у пра ве, ако су исти да ва о ци кон це си је.

По да ци о прав ним и/или фи зич ким ли ци ма ко ја за тра же увид 
у до ку мен та ци ју или от ку пе до ку мен та ци ју чу ва ју се као тај на у 
скла ду са чла ном 24. овог за ко на.

На сва оста ла пи та ња са др жи не кон курс не до ку мен та ци је у 
слу ча ју да ва ња кон це си је за јав не ра до ве при ме њу ју се од го ва ра-
ју ће од ред бе за ко на ко јим се уре ђу ју јав не на бав ке.

Јав  ни  по  зив  за  да  ва  ња  кон  це  си  ј е

Члан 35.
По сту пак до де ле јав ног уго во ра о ЈПП са еле мен ти ма кон-

це си је, да ва лац кон це си је, по кре ће об ја вљи ва њем јав ног по зи ва.
Јав ни по зив мо ра да са др жи сле де ће по дат ке:
1) кон такт по дат ке да ва о ца кон це си је;
2) пред мет кон це си је, укљу чу ју ћи при ро ду и обим кон це си о-

не де лат но сти, ме сто оба вља ња кон це си о не де лат но сти и рок тра-
ја ња кон це си је;
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3) рок за пре да ју по ну да, адре су на ко ју се до ста вља ју по ну-

де, је зик и пи смо на ко јем по ну де мо ра ју би ти са чи ње не;
4) лич не, струч не, тех нич ке и фи нан сиј ске усло ве ко је мо ра ју 

да за до во ље по ну ђа чи, као и ис пра ве ко ји ма се до ка зу је њи хо во 
ис пу ње ње;

5) кри те ри ју ме за из бор нај по вољ ни је по ну де;
6) да тум до ста вља ња оба ве ште ња о ис хо ду по ступ ка;
7) на зив и адре су те ла над ле жног за ре ша ва ње по зах те ви ма 

за за шти ту пра ва, као и по дат ке о ро ко ви ма за њи хо во под но ше ње.
Јав ни по зив са др жи по да так о вр сти по ступ ка на осно ву ко-

га се спро во ди да ва ње кон це си је (са или без прет ква ли фи ка ци је).
Јав ни по зив мо же да са др жи и дру ге по дат ке у скла ду са по-

себ ним за ко ном.
Јав ни по зив се об ја вљу је у скла ду са чла ном 22. овог за ко на. 

До  ст а  вља  ње  по  ну да

Члан 36.
По ну де се до ста вља ју у пи са ном об ли ку у за тво ре ној ко вер ти 

са адре сом да ва о ца кон це си је, на зна ком по ступ ка за да ва ње кон-
це си је на ко ји се од но си, на зна ком „не отва ра ти” и адре сом по ну-
ђа ча.

По ну да је оба ве зу ју ћа за по ну ђа ча ко ји је по ну ду до ста вио до 
ис те ка ро ка за до ста вља ње по ну да.

У то ку ро ка за до ста вља ње по ну да по ну ђач мо же ме ња ти и 
до пу ња ва ти сво ју по ну ду, на на чин ко ји је од ре ђен за под но ше ње 
по ну де.

Рок  за  до  ст а  вља  ње  по  ну де

Члан 37.
Рок за до ста вља ње по ну да из но си нај ма ње 60 да на од да на 

об ја вљи ва ња јав ног по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср-
би је”.

Га  ран  ци  ј а  за  озбиљ но ст  по  ну де

Члан 38.
Пре по чет ка по ступ ка да ва ња кон це си је, да ва лац кон це си је 

је ду жан да у кон курс ној до ку мен та ци ји и јав ном по зи ву на ве де 
оба ве зу по ну ђа ча да до ста ви бан кар ску га ран ци ју (у да љем тек сту: 
га ран ци ја) за озбиљ ност по ну де.

Вр ста и вред ност га ран ци ја од ре ђу ју се у за ви сно сти од спе-
ци фич но сти по је ди не вр сте кон це си је, а у скла ду са про це ном да-
ва о ца кон це си је и у скла ду са по себ ним про пи си ма ко ји ма се та 
пи та ња уре ђу ју.

Струч ни тим из чла на 30. овог за ко на пред ла же вр сту и ви си-
ну кон крет них га ран ци ја.

Да ва лац кон це си је ду жан је да утвр ди ви си ну га ран ци је за 
озбиљ ност по ну де у ап со лут ном из но су. Га ран ци ја за озбиљ ност 
по ну де не мо же би ти ви ша од 5% про це ње не вред но сти кон це си је.

Га ран ци ја за озбиљ ност по ну де, ако је не ис ко ри шће на, мо ра 
се вра ти ти нај ка сни је у ро ку од 10 да на од да на до но ше ња од лу ке 
о из бо ру нај по вољ ни је по ну де, од но сно од лу ке о по ни шта ју по-
ступ ка да ва ња кон це си је.

Га ран ци ја за озбиљ ност по ну де мо ра се без од ла га ња вра ти ти 
ако се по ну да не раз ма тра при из бо ру.

На сва пи та ња ве за на за га ран ци ју за озбиљ ност по ну де код 
да ва ња кон це си ја за ра до ве и кон це си ја за услу ге без пра ва на ис-
ко ри шћа ва ње услу ге, при ме њу ју се од ред бе за ко на ко јим се уре ђу-
ју јав не на бав ке.

Кри  те  ри  ју  ми  за  из  бор  на ј  по  вољ ни  ј е  по  ну де

Члан 39.
Кри те ри ју ми на ко ји ма да ва лац кон це си је за сни ва из бор нај-

по вољ ни је по ну де су:
1) у слу ча ју еко ном ски нај по вољ ни је по ну де са ста но ви шта 

да ва о ца кон це си је, кри те ри ју ми ве за ни за пред мет кон це си је, као 
што су: ква ли тет, ви си на на кна де, це на, тех нич ко ре ше ње, естет-
ске, функ ци о нал не и еко ло шке осо би не, це на пру же не услу ге пре-
ма крај њим ко ри сни ци ма, опе ра тив ни тро шко ви, еко но мич ност, 
сер ви си ра ње на кон пре да је и тех нич ка по моћ, да тум ис по ру ке и 
ро ко ви ис по ру ке или ро ко ви за вр шет ка ра до ва или

2) нај ви ша по ну ђе на кон це си о на на кна да.

Ка да се нај по вољ ни ја по ну да би ра на осно ву кри те ри ју ма 
еко ном ски нај по вољ ни је по ну де, да ва лац кон це си је у кон курс ној 
до ку мен та ци ји и у јав ном по зи ву на во ди све кри те ри ју ме за из бор 
по ну де чи ју при ме ну пред ви ђа у од но су на ре ла тив но зна че ње ко је 
им да је. 

Зна че ње кри те ри ју ма мо же се из ра зи ти од ре ђи ва њем ни за 
мак си мал них вред но сти у од го ва ра ју ћем ра спо ну. Ако то из оправ-
да них раз ло га ни је мо гу ће, да ва лац кон це си је на во ди у јав ном 
по зи ву кри те ри ју ме по зна ча ју од нај ва жни јег пре ма нај ма ње ва-
жном.

Да ва лац кон це си је има оба ве зу да од ре ди, де фи ни ше и, при-
ли ком про це не оправ да но сти да ва ња кон це си је, при ме ни и кри те-
ри ју ме од ре ђе не по себ ним про пи си ма ко ји ука зу ју на ду го роч ну 
одр жи вост по ну ђа ча за вре ме ре а ли за ци је кон це си је у пред ви ђе-
ном ро ку на ко ји се кон це си ја да је.

Од  лу  ка  о  из  бо  ру  на ј  по  вољ ни  ј е  по  ну де

Члан 40.
Да ва лац кон це си је до но си од лу ку о из бо ру нај по вољ ни је по-

ну де за ко ју ће по ну ди ти пот пи си ва ње јав ног уго во ра о кон це си ји.
Од лу ку о из бо ру нај по вољ ни је по ну де, са ко пи јом за пи сни-

ка о отва ра њу и оце ни по ну да, да ва лац кон це си је ду жан је да, без 
од ла га ња, до ста ви сва ком по ну ђа чу пре по ру че ном по штом са по-
врат ни цом или на дру ги на чин ко јим до ста вља ње мо же би ти до-
ка за но. 

Ко пи јом за пи сни ка о отва ра њу и оце ни по ну да не мо гу би ти 
по вре ђе не од ред бе за ко на ко јим се уре ђу је за шти та тај но сти по да-
та ка и до ку мен та ци је.

Да ва лац кон це си је не мо же пот пи са ти јав ни уго вор о кон це-
си ји пре ис те ка пе ри о да ми ро ва ња, ко је из но си 15 да на од да на до-
ста вља ња од лу ке о из бо ру нај по вољ ни је по ну де сва ком по ну ђа чу.

По ис те ку пе ри о да ми ро ва ња из ста ва 4. овог чла на до зво-
ље но је пот пи си ва ње јав ног уго во ра о кон це си ји из ме ђу да ва о ца 
кон це си је и ода бра ног по ну ђа ча, ако зах тев за за шти ту пра ва ни је 
под нет.

Ако је зах те вом за за шти ту пра ва по кре нут по сту пак прав-
не за шти те, јав ни уго вор о кон це си ји мо же се за кљу чи ти по до но-
ше њу од лу ке о од би ја њу, од но сно од ба ци ва њу зах те ва за за шти ту 
пра ва, у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу ју јав не на бав ке.

Рок  за  до  но  ше  ње  од  лу  ке  о  из  бо  ру  на ј  по  вољ ни  ј е  
по  ну де

Члан 41.
Рок за до но ше ње од лу ке о из бо ру нај по вољ ни је по ну де мо ра 

би ти при ме рен, а по чи ње да те че да ном ис те ка ро ка за до ста вља-
ње по ну да. Ако у кон курс ној до ку мен та ци ји ни је на ве де но дру га-
чи је, рок за до но ше ње од лу ке о из бо ру нај по вољ ни је по ну де из но-
си 60 да на.

По ну ђач мо же про ду жи ти рок ва же ња сво је по ну де на зах тев 
да ва о ца кон це си је.

Ако да ва лац кон це си је не до не се од лу ку о из бо ру нај по вољ-
ни је по ну де и не до ста ви је по ну ђа чи ма у про пи са ном ро ку, по ну-
ђа чи мо гу под не ти зах тев за за шти ту пра ва, у скла ду са за ко ном 
ко јим се уре ђу ју јав не на бав ке. 

Са  др  жи  на  од  лу  ке  о  из  бо  ру  на ј  по  вољ ни  ј е  по  ну де

Члан 42.
Од лу ка о из бо ру нај по вољ ни је по ну де са др жи:
1) на зив да ва о ца кон це си је са бро јем и да ту мом до но ше ња 

од лу ке;
2) на зив по ну ђа ча;
3) пред мет кон це си је;
4) при ро ду, обим и ме сто оба вља ња кон це си о не де лат но сти;
5) рок тра ја ња кон це си је;
6) по себ не усло ве ко је тре ба да ис пу ња ва кон це си о нар то ком 

тра ја ња кон це си је;
7) из нос кон це си о не на кна де или основ за утвр ђи ва ње из но са 

кон це си о не на кна де ко ју ће пла ћа ти кон це си о нар или кон це дент;
8) рок у ко јем је нај по вољ ни ји по ну ђач оба ве зан да пот пи ше 

јав ни уго вор о кон це си ји са да ва о цем кон це си је;
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9) рок у ко ме да ва лац кон це си је мо же по зва ти дру ге по ну ђа че 
да пот пи шу уго вор о кон це си ји у слу ча ју не пот пи си ва ња уго во ра 
од стра не нај по вољ ни јег по ну ђа ча, као и оба ве зу про ду же ња ро ка 
оба ве зно сти по ну де и ро ка бан кар ске га ран ци је за озбиљ ност по-
ну де; 

10) обра зло же ње раз ло га за из бор по ну ђа ча;
11) по у ку о прав ном ле ку;
12) пот пис од го вор ног ли ца и пе чат да ва о ца кон це си је.
Од лу ка о из бо ру нај по вољ ни је по ну де мо же да са др жи и дру-

ге од го ва ра ју ће по дат ке у скла ду са кон курс ном до ку мен та ци јом, 
под не том по ну дом, као и од ред ба ма по себ них про пи са ко ји ма се 
уре ђу је област из ко је је пред мет кон це си је.

Кон  це  си  о  на  на  кна  да

Члан 43.
Кон це си о нар, од но сно кон це дент је ду жан да пла ћа нов ча ну 

на кна ду за кон це си ју у из но су и на на чин ка ко је то уре ђе но јав-
ним уго во ром о кон це си ји, осим ако пла ћа ње на кна де за кон це си ју 
ни је еко ном ски оправ да но.

Кон це си о ном на кна дом би ће об у хва ће на и на кна да за ко ри-
шће ње од ре ђе ног до бра у оп штој упо тре би про пи са на за ко ном ко-
јим се уре ђу је ко ри шће ње пред мет ног до бра. 

Нов ча на на кна да за кон це си ју мо же би ти уго во ре на као ста-
лан јед нак из нос, од но сно као ва ри ја бил ни из нос, у за ви сно сти од 
спе ци фич но сти по је ди не вр сте кон це си је.

Ви си на кон це си о не на кна де од ре ђу је се за ви сно од вр сте 
при род ног бо гат ства, вр сте де лат но сти, ро ка тра ја ња кон це си је, 
по слов ног ри зи ка и оче ки ва не до би ти, опре мље но сти и по вр ши ни 
до бра у оп штој упо тре би, од но сно јав ног до бра.

Јав ним уго во ром о кон це си ји мо же се од ре ди ти про ме на ви-
си не кон це си о не на кна де у од ре ђе ном вре мен ском пе ри о ду, за вре-
ме тра ја ња јав ног уго во ра о кон це си ји, што је нео п ход но на зна чи-
ти у кон курс ној до ку мен та ци ји.

Кон це си о на на кна да ка да је пла ћа кон це си о нар је при ход бу-
џе та Ре пу бли ке Ср би је, од но сно бу џе та ауто ном не по кра ји не или 
је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, а у слу ча ју да је кон це си о ном на-
кна дом об у хва ће на и на кна да из ста ва 2. овог чла на, та сред ства 
се усме ра ва ју и ко ри сте за на ме не де фи ни са не у скла ду са за ко ном 
ко јим се уре ђу је ко ри шће ње пред мет ног до бра.

На кна да ко ја је об у хва ће на кон це си о ном на кна дом из ста ва 
2. овог чла на, не мо же би ти ни жа од из но са утвр ђе ног у скла ду са 
за ко ном ко јим се уре ђу је ко ри шће ње пред мет ног до бра.

Од  лу  ка  о  по  ни  шт а  ју  по  ступ  ка  да  ва  ња  кон  це  си  ј е

Члан 44.
Да ва лац кон це си је по ни шта ва по сту пак да ва ња кон це си је на-

кон ис те ка ро ка за до ста вља ње по ну да у сле де ћим слу ча је ви ма:
1) ако по ста ну по зна те окол но сти ко је би, да су би ле по зна те 

пре по кре та ња по ступ ка да ва ња кон це си је, до ве ле до нео бја вљи ва-
ња јав ног по зи ва или до са др жин ски бит но дру га чи јег јав ног по зи ва;

2) ако до ис те ка ро ка за до ста вља ње по ну да ни је до ста вље на 
ни јед на по ну да;

3) ако на кон ис кљу че ња по ну да у по ступ ку да ва ња кон це си је 
не пре о ста не ни јед на при хва тљи ва по ну да;

4) ако се на осно ву кри те ри ју ма за из бор нај по вољ ни је по ну-
де не мо же из вр ши ти из бор.

Да ва лац кон це си је мо же да по ни шти по сту пак да ва ња кон-
це си је ако је до ис те ка ро ка за до ста вља ње по ну да при сти гла са мо 
јед на по ну да, од но сно ако на кон ис кљу че ња по ну да у по ступ ку да-
ва ња кон це си је пре о ста не са мо јед на при хва тљи ва по ну да.

У слу ча ју по сто ја ња раз ло га на ве де них у ст. 1. и 2. овог чла-
на, од лу ку о по ни шта ју по ступ ка да ва ња кон це си је до но си да ва-
лац кон це си је.

Од лу ку о по ни шта ју по ступ ка да ва ња кон це си је, са ко пи јом 
за пи сни ка о отва ра њу и оце ни по ну да, да ва лац кон це си је ду жан је 
да до ста ви сва ком по ну ђа чу без од ла га ња, пре по ру че ном по штом 
са по врат ни цом или на дру ги на чин за ко ји је мо гу ће до ка за ти 
при јем. 

Но ви по сту пак да ва ња кон це си је мо же се по кре ну ти по ис те-
ку ро ка за под но ше ње зах те ва за за шти ту пра ва, од но сно по до но-
ше њу од лу ке о од би ја њу, од но сно од ба ци ва њу зах те ва за за шти ту 
пра ва, у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу ју јав не на бав ке.

IV. ЈАВ НИ УГО ВОР

Јав ни уго во ри ко ји об у хва та ју ви ше пред ме та кон це си је

Члан 45.
На јав ни уго вор ко ји тре ба да об у хва ти ви ше пред ме та кон-

це си је при ме њу ју се пра ви ла ко ја ва же за пред мет за чи ју ре а ли за-
ци ју је јав ни уго вор пре вас ход но на ме њен. 

Из бор из ме ђу до де ле јед ног уго во ра и до де ле ви ше одво је них 
уго во ра не мо же се из вр ши ти са ци љем да се ис кљу чи при ме на 
овог за ко на.

Са др жи на јав ног уго во ра

Члан 46.
Јав ни уго вор са др жи све од ред бе, усло ве и дру ге кла у зу ле 

ко је јав ни парт нер сма тра ко ри сним за ис пу ња ва ње за дат ка при-
ват ног парт не ра и за од нос при ват ног парт не ра са дру гим уче сни-
ци ма ко ји игра ју зна чај ну уло гу у ре а ли за ци ји ЈПП са или без еле-
ме на та кон це си је.

При ли ком од ре ђи ва ња од ре да ба и усло ва јав ног уго во ра, јав-
ни парт нер уре ђу је сле де ћа пи та ња:

1) ка рак тер и обим ра до ва ко је тре ба да из вр ши и/или услу га 
ко је тре ба да обез бе ди при ват ни парт нер и усло ве за њи хо во обез-
бе ђе ње, под усло вом да су на ве де ни у јав ном по зи ву;

2) рас по де ла ри зи ка из ме ђу јав ног и при ват ног парт не ра;
3) од ред бе о ми ни мал ном зах те ва ном ква ли те ту и стан дар ду 

услу га и ра до ва у ин те ре су јав но сти или ко ри сни ка услу га или јав-
них обје ка та, као и по сле ди це не ис пу ње ња ових зах те ва у по гле ду 
ква ли те та, под усло вом да не пред ста вља ју по ве ћа ње или сма ње-
ње на кна де при ват ном парт не ру из тач ке 9) овог ста ва;

4) обим ис кљу чи вих пра ва при ват ног парт не ра, ако по сто је;
5) евен ту ал ну по моћ ко ју јав ни парт нер мо же пру жи ти при-

ват ном парт не ру за до би ја ње до зво ла и одо бре ња по треб них за ре-
а ли за ци ју ЈПП или кон це си је;

6) зах те ве у ве зи са ДПН у по гле ду: прав не фор ме, осни ва ња, 
ми ни мал ног ка пи та ла и ми ни мал них дру гих сред ста ва или људ-
ских ре сур са, струк ту ре ак ци о на ра, ор га ни за ци о не струк ту ре и 
по слов них про сто ри ја као и по слов них ак тив но сти ДПН;

7) вла сни штво над сред стви ма ко ја се од но се на про је кат и по 
по тре би, оба ве зе уго вор них стра на у по гле ду сти ца ња про јект них 
сред ста ва и евен ту ал но по треб них слу жбе но сти;

8) ви си на и на чин из ра чу на ва ња кон це си о не на кна де, ако је има;
9) на кна да при ват ном парт не ру, без об зи ра да ли се са сто ји 

од та ри фа или на кна да за обез бе ђе не објек те или услу ге, на чин и 
фор му ла за утвр ђи ва ње, пе ри о дич но ускла ђи ва ње и при ла го ђа ва-
ње тих та ри фа или на кна да, евен ту ал не ис пла те ко је јав ни парт нер 
тре ба да из вр ши при ват ном парт не ру;

10) ме ха ни зми за по ве ћа ње или сма ње ње на кна де (без об зи ра 
на прав ни об лик) при ват ном парт не ру у за ви сно сти од до брог или 
ло шег ква ли те та ње го вих услу га/обје ка та;

11) по сту пак ко ји јав ни парт нер ко ри сти за раз ма тра ње и одо-
бра ва ње про је ка та, пла но ва из град ње и спе ци фи ка ци ја, као и по-
ступ ци за те сти ра ње и ко нач ну ин спек ци ју, одо бре ње и при јем ин-
фра струк тур ног објек та као и из вр ше них услу га, ако је по треб но;

12) по ступ ци за из ме не про је ка та, пла но ва из град ње и спе ци-
фи ка ци ја ако их јед но стра но утвр ђу је јав ни парт нер и по ступ ци за 
са гла сност о евен ту ал ном про ду же њу ро ко ва и/или по ве ћа њу на-
кна де (укљу чу ју ћи тро шко ве фи нан си ра ња);

13) обим оба ве зе при ват ног парт не ра да за ви сно од слу ча ја 
обез бе ди из ме ну обје ка та или услу га у то ку тра ја ња уго во ра да би 
се удо во љи ло из ме ње ној ствар ној тра жњи за услу гом, ње ном кон-
ти ну и те ту и ње ном пру жа њу под су штин ски истим усло ви ма свим 
ко ри сни ци ма, као и по сле ди це то га на на кна ду (и тро шко ве фи-
нан си ра ња) за при ват ног парт не ра;

14) мо гу ћи обим из ме на јав ног уго во ра на кон ње го вог за кљу-
че ња, ли ца ко ја има ју пра во да то зах те ва ју и ме ха ни зам за уса гла-
ша ва ње тих из ме на;

15) евен ту ал на пра ва јав ног парт не ра да при ват ном парт не ру 
одо бри за кљу че ње нај ва жни јих по ди зво ђач ких уго во ра или уго во-
ра са за ви сним дру штви ма при ват ног парт не ра или са дру гим по-
ве за ним ли ци ма;

16) јем ства ко ја тре ба да обез бе ди при ват ни парт нер или јав-
ни парт нер (укљу чу ју ћи јем ства јав ног парт не ра фи нан си је ри ма);
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17) по кри ће оси гу ра њем ко је тре ба да обез бе ђу је при ват ни 

парт нер;
18) рас по ло жи ви прав ни ле ко ви у слу ча ју да би ло ко ја уго-

вор на стра на не из вр ши сво је уго вор не оба ве зе;
19) ме ра у ко јој би ло ко ја уго вор на стра на мо же би ти из у зе-

та од од го вор но сти за не из вр ше ње или ка шње ње у ис пу ње њу уго-
вор них оба ве за услед окол но сти ре ал но ван ње не кон тро ле (ви ша 
си ла, про ме на за ко на и сл.);

20) рок тра ја ња јав ног уго во ра и пра ва и оба ве зе уго вор них 
стра на на кон ње го вог ис те ка (укљу чу ју ћи и ста ње у ко јем се имо-
ви на мо ра пре да ти јав ном парт не ру), по сту пак про ду же ња уго во ре-
ног ро ка укљу чу ју ћи ње го ве по сле ди це на фи нан си ра ње про јек та;

21) ком пен за ци ја и пре би ја ње по тра жи ва ња;
22) по сле ди це штет не про ме не про пи са;
23) раз ло зи и по сле ди це пре вре ме ног рас ки да (укљу чу ју ћи 

ми ни ма лан из нос ко ји се мо ра ис пла ти ти јав ном или при ват ном 
парт не ру), уго вор не ка зне и од го ва ра ју ће од ред бе пред ви ђе не у 
тач ки 19) овог ста ва;

24) евен ту ал на огра ни че ња од го вор но сти уго вор них стра на;
25) сви спо ред ни или по ве за ни уго во ри ко је тре ба за кљу чи-

ти, укљу чу ју ћи и оне на ме ње не лак шем фи нан си ра њу тро шко ва 
ве за них за про је кат, као и ефек те тих уго во ра на јав ни уго вор. То 
на ро чи то об у хва та по себ не од ред бе ко ји ма се јав ном парт не ру до-
зво ља ва да за кљу чи уго вор са фи нан си је ри ма при ват ног парт не ра 
и да обез бе ди пра ва на пре нос јав ног уго во ра на ли це ко је на ве ду 
фи нан си је ри у од ре ђе ним окол но сти ма;

26) ме ро дав но пра во и ме ха ни зам за ре ша ва ње спо ро ва;
27) окол но сти под ко ји ма јав ни парт нер или од ре ђе но тре-

ће ли це мо же (при вре ме но или на дру ги на чин) пре у зе ти во ђе ње 
објек та или дру гу функ ци ју при ват ног парт не ра ка ко би се обез бе-
ди ло де ло твор но и не пре кид но вр ше ње услу ге и/или обје ка та ко ји 
су пред мет уго во ра у слу ча ју озбиљ них про пу ста при ват ног парт-
не ра у из вр ша ва њу ње го вих оба ве за; 

28) опо ре зи ва ње и фи скал на пи та ња  – ако по сто је.
Ако јав ни уго вор, не за ви сно ко је јав но те ло га за кљу чу је, са-

др жи од ред бе ко је на би ло ко ји на чин до во де до од го вор но сти Ре-
пу бли ке Ср би је или има ју ди рект ног ути ца ја на бу џет Ре пу бли ке 
Ср би је, нео п ход но је при ба ви ти са гла сност Вла де.

У слу ча ју не при ба вља ња са гла сно сти из ста ва 3. овог чла на, 
та кве од ред бе су ни шта ве по си ли за ко на.

На пи та ња ко ја се од но се на јав ни уго вор, а ко ја ни су по себ но 
уре ђе на овим за ко ном, при ме њу ју се про пи си Ре пу бли ке Ср би је.

Са гла сност на јав ни уго вор

Члан 47.
Јав но те ло, пре до но ше ња од лу ке о из бо ру при ват ног парт не-

ра и за кљу че ња јав ног уго во ра, има оба ве зу да ор га ну из чл. 26. и 
29. овог за ко на до ста ви ко нач ни на црт јав ног уго во ра укљу чу ју ћи 
при ло ге ко ји чи не ње гов са став ни део, ра ди да ва ња са гла сно сти.

Ор ган из ста ва 1. овог чла на, ду жан је да на осно ву оце не о 
уса гла ше но сти на цр та уго во ра са овим за ко ном и са кон курс ном 
до ку мен та ци јом, дâ са гла сност на ко нач ни на црт уго во ра у ро ку 
од 30 да на од да на ње го вог до ста вља ња. 

Јав ни уго вор мо же би ти за кљу чен по до би ја њу са гла сно сти 
из ста ва 2. овог чла на.

На све из ме не и до пу не за кљу че ног јав ног уго во ра ко ји ма се 
ме ња ју пра ва и оба ве зе уго вор них стра на, при ме њу је се по сту пак 
у скла ду са од ред ба ма овог чла на. 

Да ва ње са гла сно сти Вла де на ко нач ни на црт јав ног уго во ра у 
ко ме Ре пу бли ка Ср би ја ни је уго вор на стра на, не под ра зу ме ва од го-
вор ност Ре пу бли ке Ср би је за спо ро ве ко ји на ста ну из тог уго во ра 
из ме ђу јав ног и при ват ног парт не ра.

Ако ни је дру га чи је уго во ре но у пи са ном об ли ку, јав но те ло 
ко је је јав ни парт нер у јав ном уго во ру увек је од го вор но за ре а ли-
за ци ју про јек та ЈПП и за ње го ве евен ту ал не по сле ди це.

Пот пи си ва ње јав ног уго во ра 

Члан 48.
Јав ни парт нер мо ра ода бра ном нај по вољ ни јем по ну ђа чу да 

по ну ди пот пи си ва ње јав ног уго во ра о кон це си ји у ро ку ко ји је од-
ре дио од лу ком о из бо ру нај по вољ ни је по ну де, а по до би је ној са-
гла сно сти из чла на 47. овог за ко на.

Јав ни уго вор у пи са ном об ли ку пот пи су ју овла шће на ли ца 
јав ног парт не ра и ода бра ног нај по вољ ни јег по ну ђа ча, а ако се уго-
во ром пред ви ђа рас по ла га ње не по крет но сти ма, од но сно рас по ла-
га ње уде ли ма у за јед нич ком при вред ном дру штву, уго вор се оба-
ве зно ове ра ва.

Пот пи си ва њем јав ног уго во ра при ват ни парт нер сти че пра во 
и пре у зи ма оба ве зу оба вља ња де лат но сти за ко ју је јав ни уго вор 
до де љен.

Јав ни уго вор мо ра би ти са чи њен у скла ду са кон курс ном до-
ку мен та ци јом, свим по да ци ма из јав ног по зи ва, иза бра ном по ну-
дом и од лу ком о из бо ру нај по вољ ни је по ну де.

Јав ни парт нер ду жан је, пре пот пи си ва ња јав ног уго во ра, да 
пре у зме од ода бра ног нај по вољ ни јег по ну ђа ча по треб на јем ства, 
од но сно сред ства обез бе ђе ња на пла те кон це си о не или дру ге на-
кна де, као и на кна де мо гу ће ште те на ста ле због не ис пу ње ња оба-
ве за из јав ног уго во ра (за ло жне из ја ве, бан кар ске га ран ци је, лич на 
јем ства, ме ни це и др.), у скла ду с про це ном оче ки ва не вред но сти 
ко ја про из и ла зи из пра ва да тог јав ним уго во ром.

Јем ства и сред ства обез бе ђе ња из ста ва 5. овог чла на де по ну-
ју се на за то при клад ном ме сту код јав ног парт не ра ко ји је ду жан 
да их чу ва то ком вре ме на на ко је је за кљу чен јав ни уго вор у скла-
ду са овим за ко ном.

Фи нан си ра ње јав них уго во ра

Члан 49.
Јав ни уго вор мо же би ти фи нан си ран од стра не при ват ног 

парт не ра кроз ком би на ци ју ди рект них ула га ња у ка пи тал или пу-
тем за ду же ња, укљу чу ју ћи без огра ни че ња струк ту ри ра но или 
про јект но фи нан си ра ње и сл. обез бе ђе но од стра не ме ђу на род них 
фи нан сиј ских ин сти ту ци ја, ба на ка, од но сно тре ћих ли ца (у да љем 
тек сту: фи нан си је ри).

Уз прет ход ну са гла сност јав ног парт не ра, при ват ни парт нер 
би ће овла шћен да до де ли, оп те ре ти хи по те ком, за ло жи, у пе ри о ду 
и оби му ко ји је у скла ду са овим за ко ном, од но сно за ко ном ко јим 
се уре ђу је јав на сво ји на, би ло ко је сво је пра во, од но сно оба ве зу 
из јав ног уго во ра или дру гу имо ви ну ве за ну за про је кат, у ко рист 
фи нан си је ра, а у ци љу обез бе ђи ва ња пла ћа ња би ло ког на ста лог 
или бу ду ћег по тра жи ва ња у ве зи са из град њом и фи нан си ра њем, 
од но сно ре фи нан си ра њем ЈПП-а. 

На зах тев фи нан си је ра и при ват ног парт не ра, јав ни парт нер мо-
же при хва ти ти да дâ од ре ђе на ра зум но зах те ва на обез бе ђе ња и при-
хва ти пре у зи ма ње од ре ђе них од го вор но сти ко је су нео п ход не при-
ват ном парт не ру у ве зи са би ло ко јом оба ве зом из јав ног уго во ра. 

Обез бе ђе ње из ста ва 3. овог чла на мо же под ра зу ме ва ти и 
за кљу че ње по себ ног ди рект ног уго во ра из ме ђу јав ног парт не ра, 
при ват ног парт не ра и фи нан си је ра, у скла ду са ко јим, по ред оста-
лог, јав ни парт нер мо же да се са гла си са сле де ћим:

1) да ће фи нан си је ри би ти овла шће ни да уме сто при ват ног 
парт не ра при вре ме но вр ше сва пра ва из јав ног уго во ра и да ис пра ве 
би ло ко ји про пуст при ват ног парт не ра, а да ће јав ни парт нер при-
хва ти ти на ве де не рад ње као да их је из вр шио при ват ни парт нер;

2) да при ват ни парт нер, без прет ход не са гла сно сти фи нан си-
је ра, не ће при хва ти ти от каз, од но сно пре ста нак јав ног уго во ра на 
зах тев јав ног парт не ра;

3) да јав ни парт нер не ће на осно ву јав ног уго во ра под не ти 
зах тев у ве зи са про пу сти ма при ват ног парт не ра, пре прет ход ног 
пи сме ног оба ве ште ња фи нан си је ри ма о то ме, да ју ћи фи нан си је-
ри ма, као и при ват ном парт не ру, мо гућ ност да ис пра ве на ве де не 
про пу сте; 

4) да ће јав ни парт нер уна пред да ти са гла сност на при вре ме-
но или ко нач но усту па ње уго вор не по зи ци је или би ло ког пра ва 
при ват ног парт не ра из јав ног уго во ра, и да ће да ти тра же на одо-
бре ња за осна же ње обез бе ђе ња да тог фи нан си је ри ма од стра не 
при ват ног парт не ра; 

5) све дру ге уоби ча је не од ред бе ко је су оправ да не у ци љу 
аде кват ног обез бе ђе ња ин те ре са јав ног парт не ра и фи нан си је ра.

Јав но те ло, пре за кљу че ња ди рект ног уго во ра из ста ва 4. овог 
чла на, има оба ве зу да при ба ви са гла сност ор га на из чл. 26. и 29. 
овог за ко на у скла ду са чла ном 47. овог за ко на. 

Са гла сност из ста ва 5. овог чла на под ра зу ме ва ће пра во фи-
нан си је ра да без по себ ног на кнад ног одо бре ња мо гу спро во ди ти 
рад ње и шти ти ти сво ја пра ва на на чин пред ви ђен ди рект ним уго-
во ром.
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По сту пак и гра ни це из ме на јав ног уго во ра

Члан 50.
На зах тев јав ног, од но сно при ват ног парт не ра или бан ке, од-

но сно дру ге фи нан сиј ске ин сти ту ци је јав ни уго вор се мо же из ме-
ни ти.

Из ме не из ста ва 1. овог чла на не мо гу да об у хва те сле де ће 
од ред бе:

1) пред мет уго во ра; 
2) рок на ко ји је уго вор за кљу чен; 
3) код јав них уго во ра о кон це си ји, по ну ђе на кон це си о на на-

кна да.
На по сту пак из ме не јав ног уго во ра, при ме њу ју се од ред бе 

овог за ко на ко ји ма се уре ђу је за кљу че ње уго во ра.

До де љи ва ње до дат них ра до ва кон це си о на ру

Члан 51.
У слу ча ју кон це си је за ра до ве, да ва лац кон це си је мо же, без 

спро во ђе ња но вог по ступ ка да ва ња кон це си је, кон це си о на ру ко ји 
оба вља те ра до ве до де ли ти до дат не ра до ве ко ји ни су би ли укљу че-
ни у по чет но раз ма тра ни про је кат кон це си је или у основ ни јав ни 
уго вор о кон це си ји, а ко ји су због не пред ви ђе них окол но сти по-
ста ли нео п ход ни за из во ђе ње ра до ва, у скла ду са од го ва ра ју ћим 
од ред ба ма за ко на ко јим се уре ђу ју јав не на бав ке.

Ста би ли за ци о на кла у зу ла

Члан 52.
У слу ча ју про ме не про пи са на кон за кљу че ња јав ног уго во ра 

ко је по гор ша ва ју по ло жај при ват ног или јав ног парт не ра, уго вор 
се мо же из ме ни ти без огра ни че ња, а у оби му ко ји је нео п хо дан да 
се при ват ни, од но сно јав ни парт нер до ве де у по ло жај у ко ме је био 
у мо мен ту за кљу че ња јав ног уго во ра.

V. ПРЕ СТА НАК ЈПП И ПО СЛЕ ДИ ЦЕ ПРЕ СТАН КА

На чи ни пре стан ка

Члан 53.
ЈПП са или без еле ме на та кон це си је пре ста је:
1) ис пу ње њем за кон ских усло ва;
2) рас ки дом јав ног уго во ра због јав ног ин те ре са;
3) спо ра зум ним рас ки дом јав ног уго во ра;
4) јед но стра ним рас ки дом јав ног уго во ра;
5) прав но сна жно шћу суд ске од лу ке ко јом се јав ни уго вор 

огла ша ва ни шта вим или по ни шта ва.
JПП са или без еле ме на та кон це си је пре ста је ис пу ње њем за-

кон ских усло ва:
1) ис те ком ро ка на ко ји је за кљу чен јав ни уго вор;
2) смр ћу при ват ног парт не ра, од но сно ли кви да ци јом или сте-

ча јем при ват ног парт не ра.
Из у зет но од ста ва 2. тач ка 2) овог чла на ЈПП са или без еле-

ме на та кон це си је не мо ра пре ста ти ли кви да ци јом или сте ча јем 
чла на кон зор ци ју ма, ако нај ма ње је дан члан кон зор ци ју ма пре у-
зме нео гра ни че но со ли дар но оба ве зу ис пу ње ња де ла јав ног уго-
во ра чла на кон зор ци ју ма ко ји је ли кви ди ран, од но сно над ко јим је 
окон чан сте чај ни по сту пак, уз прет ход ну са гла сност јав ног парт-
не ра. 

Пре вре ме ни рас кид јав ног уго во ра због про пу ста при ват ног 
парт не ра

Члан 54.
Јав ни парт нер мо же јед но стра но рас ки ну ти јав ни уго вор у 

сле де ћим слу ча је ви ма:
1) ако при ват ни парт нер у слу ча ју кон це си је ни је пла тио кон-

це си о ну на кна ду ви ше од два пу та уза стоп но или кон ти ну и ра но 
не у ред но пла ћа кон це си о ну на кна ду;

2) ако при ват ни парт нер не оба вља јав не ра до ве или не пру жа 
јав не услу ге пре ма стан дар ди ма ква ли те та за та кве ра до ве, од но-
сно услу ге на на чин ка ко је до го во ре но јав ним уго во ром;

3) ако при ват ни парт нер не спро во ди ме ре и рад ње нео п ход не 
ра ди за шти те до бра у оп штој упо тре би, од но сно јав ног до бра, ра-
ди за шти те при ро де и кул тур них до ба ра;

4) ако је при ват ни парт нер дао не и сти ни те и не тач не по дат ке 
ко ји су би ли од лу чу ју ћи за оце ну ње го ве ква ли фи ко ва но сти при-
ли ком из бо ра нај по вољ ни је по ну де;

5) ако при ват ни парт нер сво јом кри ви цом не за поч не са из вр-
ша ва њем јав ног уго во ра у уго во ре ном ро ку;

6) ако при ват ни парт нер оба вља и дру ге рад ње или про пу шта 
да оба ви нео п ход не рад ње ко је су у су прот но сти са јав ним уго во ром;

7) ако је при ват ни парт нер пре нео на тре ће ли це сво ја пра ва 
из јав ног уго во ра без прет ход ног одо бре ња јав ног парт не ра;

8) у дру гим слу ча је ви ма у скла ду са од ред ба ма јав ног уго во-
ра и оп штим пра ви ли ма обли га ци о ног пра ва и при хва ће ним прав-
ним пра ви ли ма за кон крет ну вр сту уго во ра.

Кри те ри ју ми на осно ву ко јих јав ни парт нер утвр ђу је по сто-
ја ње раз ло га за рас кид јав ног уго во ра из ста ва 1. тач. 2) до 7) овог 
чла на утвр ђу ју се јав ним уго во ром.

Пре јед но стра ног рас ки да јав ног уго во ра, јав ни парт нер мо ра 
прет ход но пи са ним пу тем упо зо ри ти при ват ног парт не ра о та квој 
сво јој на ме ри и од ре ди ти при ме ре ни рок за от кла ња ње раз ло га за 
рас кид јав ног уго во ра и за из ја шња ва ње о тим раз ло зи ма.

Ако при ват ни парт нер не от кло ни раз ло ге за рас кид јав ног 
уго во ра у ро ку из ста ва 3. овог чла на, јав ни парт нер рас ки да јав ни 
уго вор.

У слу ча ју јед но стра ног рас ки да јав ног уго во ра од стра не јав-
ног парт не ра, јав ни парт нер има пра во на на кна ду ште те ко ју му 
је про у зро ко вао при ват ни парт нер у скла ду са оп штим пра ви ли ма 
обли га ци о ног пра ва. 

На по сле ди це пре вре ме ног рас ки да јав ног уго во ра због про-
пу ста при ват ног парт не ра при ме њу ју се по себ на пра ви ла утвр ђе на 
јав ним уго во ром као и оп шта пра ви ла обли га ци о ног пра ва. 

Пре вре ме ни рас кид јав ног уго во ра због про пу ста јав ног  
парт не ра

Члан 55.
При ват ни парт нер мо же јед но стра но рас ки ну ти јав ни уго вор 

у скла ду са овим за ко ном, јав ним уго во ром и оп штим пра ви ли ма 
обли га ци о ног пра ва, ако јав ни парт нер по сту па на на чин ко ји до-
во ди до нео др жи во сти уго вор ног од но са или ко ји у пот пу но сти ре-
ме ти мо гућ но сти при ват ног парт не ра у спро во ђе њу јав ног уго во ра. 

Раз ло зи за рас кид де фи ни шу се јав ним уго во ром.
Про пу сти јав ног парт не ра мо гу би ти:
1) екс про при ја ци ја, за пле на или од у зи ма ње имо ви не или уде-

ла при ват ног парт не ра од стра не јав ног парт не ра;
2) про пуст јав ног парт не ра у по гле ду пла ћа ња до спе лих ис-

пла та при ват ном парт не ру;
3) кр ше ње оба ве за из јав ног уго во ра од стра не јав ног парт не-

ра ко је у зна чај ној ме ри ре ме ти или оне мо гу ћу је при ват ног парт-
не ра у из вр ша ва њу уго вор них оба ве за.

На по сле ди це пре вре ме ног рас ки да јав ног уго во ра због про-
пу ста јав ног парт не ра при ме њу ју се по себ на пра ви ла утвр ђе на 
јав ним уго во ром као и оп шта пра ви ла обли га ци о ног пра ва.

Пре ста нак ДПН

Члан 56.
ДПН пре ста је ис те ком ро ка на ко ји је осно ва но, ако јав ним 

уго во ром ни је дру га чи је пред ви ђе но, као и у дру гим слу ча је ви ма 
про пи са ним за ко ном или јав ним уго во ром.

У слу ча ју пре стан ка ДПН, објек ти, уре ђа ји, по стро је ња и дру-
га сред ства из окви ра пред ме та ЈПП пре да ју се јав ном парт не ру.

Кон це си о ни од нос мо же пре ста ти от ку пом кон це си је под 
усло ви ма пред ви ђе ним јав ним уго во ром о кон це си ји, а из у зет но, 
ако то на ла же јав ни ин те рес, от куп кон це си је мо же се вр ши ти под 
усло ви ма и на на чин утвр ђен про пи си ма о екс про при ја ци ји у ком 
слу ча ју кон це си о нар има пра во на ис пла ту пу не на кна де пре ма тр-
жи шној вред но сти.

 Кон це си о ни од нос мо же пре ста ти од у зи ма њем кон це си је ак-
том ко ји до но си кон це дент, у слу ча ју да кон це си о нар не оба вља 
кон це си о ну де лат ност ду же од го ди ну да на, не из вр ша ва уго во ром 
пре у зе те оба ве зе, из раз ло га јав не без бед но сти,као и у слу ча ју да 
се оба вља њем кон це си о не де лат но сти угро жа ва жи вот на сре ди на 
и здра вље љу ди, а ме ре пред ви ђе не по себ ним про пи си ма ни су до-
вољ не да се то спре чи, на на чин и под усло ви ма утвр ђе ним јав ним 
уго во ром. 
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Пре да ја објек та

Члан 57.
По пре стан ку кон це си о ног од но са, објек ти, уре ђа ји, по стро-

је ња и дру га сред ства из окви ра пред ме та кон це си је по ста ју сво ји-
на Ре пу бли ке Ср би је, ауто ном не по кра ји не, од но сно је ди ни це ло-
кал не са мо у пра ве, осим ако дру га чи је ни је пред ви ђе но ди рект ним 
уго во ром из чла на 49. овог за ко на.

Кон це си о нар пре да је обје кат, уре ђа је и по стро је ња из ста ва 
1. овог чла на, као и све дру ге објек те ко ји су пред мет кон це си је, 
а ко ји су у сво ји ни Ре пу бли ке Ср би је, ауто ном не по кра ји не, од но-
сно је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, без те ре та и у ста њу ко је обез-
бе ђу је њи хо во не сме та но ко ри шће ње и функ ци о ни са ње.

VI. ЗА ШТИ ТА ПРА ВА

Члан 58.
Прав на за шти та у по ступ ку до де ле јав ног уго во ра обез бе ђу је 

се у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу ју јав не на бав ке.
Сва ко ли це ко је је за ин те ре со ва но за уче шће или ко је уче-

ству је у по ступ ку до де ле јав ног уго во ра на осно ву овог за ко на мо-
же Ре пу блич кој ко ми си ји под не ти зах тев за за шти ту пра ва про тив 
од лу ка јав ног те ла ко је спро во ди по сту пак ко је се мо гу одво је но 
по би ја ти, а ко је су пре ма ми шље њу тог ли ца до не те не за ко ни то.

Члан 59. 
О на кна ди ште те ли ци ма оште ће ним не за ко ни том од лу ком 

јав ног те ла у по ступ ку до де ле јав ног уго во ра у скла ду са овим за-
ко ном, ре ша ва ју над ле жни су до ви Ре пу бли ке Ср би је на осно ву оп-
штих про пи са.

При ват ном парт не ру се га ран ту ју пра ва утвр ђе на за ко ном, 
јав ним уго во ром, уго во ром о фи нан си ра њу про јек та, а стра ним 
ли ци ма и пра ва утвр ђе на ме ђу на род ним уго во ри ма о под сти ца њу 
и за шти ти ула га ња ко ји су на сна зи.

Ако над ле жни др жав ни ор ган, при ме ном про пи са о екс про-
при ја ци ји, до не се акт ко јим се од у зи ма или огра ни ча ва пра во ко-
ри шће ња из гра ђе них обје ка та ко ји су пред мет ЈПП са или без еле-
ме на та кон це си је, при ват ни парт нер има пра во на на кна ду ко ја не 
мо же би ти ма ња од тр жи шне, и ко ја се ис пла ћу је без од ла га ња.

VII. РЕ ША ВА ЊЕ СПО РО ВА

Ар би тра жа

Члан 60.
За спо ро ве из ме ђу стра на, ко ји на ста ну на осно ву јав ног уго-

во ра, стра не мо гу уго во ри ти ар би тра жно ре ша ва ње спо ро ва пред 
до ма ћом или стра ном ар би тра жом.

Ар би тра жа са се ди штем у ино стран ству не мо же се уго во ри-
ти ако се као при ват ни парт нер ја вља до ма ће прав но или фи зич ко 
ли це, од но сно кон зор ци јум са чи њен ис кљу чи во од до ма ћих прав-
них и фи зич ких ли ца.

Ако стра не ни су уго во ри ле ар би тра жно ре ша ва ње спо ро ва, 
ис кљу чи во су над ле жни су до ви Ре пу бли ке Ср би је.

У по ступ ци ма из ст. 1. до 3. овог чла на ме ро дав но пра во је 
пра во Ре пу бли ке Ср би је.

VI II. НАД ЗОР

Над зор над ре а ли за ци јом јав них уго во ра

Члан 61.
Вла да по себ ним ак том уре ђу је над зор над ре а ли за ци јом јав-

них уго во ра у сми слу овог за ко на.
Ак том из ста ва 1. овог чла на про пи су ју се пра ва и оба ве зе 

јав ног и при ват ног сек то ра у по ступ ку над зо ра над ре а ли за ци јом 
уго во ра.

Над зор у по ступ ку да ва ња кон це си је за јав не ра до ве, спро-
во ди се уз од го ва ра ју ћу при ме ну за ко на ко јим се уре ђу ју јав не на-
бав ке.

Члан 62.
По ред над зо ра из чла на 61. овог за ко на, ми ни стар ство над-

ле жно за по сло ве фи нан си ја, од но сно ор ган ауто ном не по кра ји не 
или је ди ни це ло кал не са мо у пра ве над ле жан за по сло ве фи нан си ја, 

мо же са мо стал но, без зах те ва јав ног парт не ра, да по кре не по сту-
пак над зо ра пу тем ин спек циј ских, од но сно над ле жних по ре ских 
слу жби и ор га на над при ват ним парт не ром ко ји не из вр ша ва оба-
ве зе у скла ду са јав ним уго во ром, а у окви ру де ло кру га над ле-
жно сти ми ни стар ства над ле жног за по сло ве фи нан си ја, од но сно 
ор га на ауто ном не по кра ји не или је ди ни це ло кал не са мо у пра ве 
над ле жног за по сло ве фи нан си ја.

Јав ни парт нер, од но сно над ле жно те ло за спро во ђе ње или 
над зор над при ме ном за ко на ко јим се уре ђу је по је ди на вр ста ЈПП 
са или без еле ме на та кон це си је, ду жан је да по шту је и из вр ша ва 
зах те ве ми ни стар ства над ле жног за по сло ве фи нан си ја, од но сно 
ор га на ауто ном не по кра ји не или је ди ни це ло кал не са мо у пра ве 
над ле жног за по сло ве фи нан си ја, и да уче ству је у вр ше њу свих 
вр ста над зо ра из ста ва 1. овог чла на.

У слу ча ју не из вр ша ва ња ме ра и пре по ру ка ми ни стар ства 
над ле жног за по сло ве фи нан си ја, од но сно ор га на ауто ном не по-
кра ји не или је ди ни це ло кал не са мо у пра ве над ле жног за по сло ве 
фи нан си ја, као и у слу ча ју нео ства ри ва ња са рад ње, ми ни стар ство 
над ле жно за по сло ве фи нан си ја, од но сно ор ган ауто ном не по кра-
ји не или је ди ни це ло кал не са мо у пра ве над ле жан за по сло ве фи-
нан си ја, мо же за тра жи ти по кре та ње управ ног и ин спек циј ског 
над зо ра у скла ду са од ред ба ма за ко на ко јим се уре ђу је рад ор га на 
др жав не упра ве.

Ми ни стар ство над ле жно за по сло ве фи нан си ја, од но сно ор-
ган ауто ном не по кра ји не или је ди ни це ло кал не са мо у пра ве над-
ле жан за по сло ве фи нан си ја, осим ме ра из ст. 1. до 3. овог чла-
на, спро во ди и све оста ле ак тив но сти ве за не за са рад њу са јав ним 
парт не ри ма ко ји спро во де јав не уго во ре у ци љу пре вен тив ног 
де ло ва ња, као и у ци љу ускла ђи ва ња свих ак тив но сти у обла сти 
ЈПП са или без еле ме на та кон це си је, за све вре ме тра ја ња јав ног 
уго во ра.

Члан 63.
У скла ду са овим за ко ном, јав ни парт нер ду жан је да кон-

ти ну и ра но пра ти рад при ват ног парт не ра и из вр ша ва ње ње го вих 
оба ве за из јав ног уго во ра, као и из вр ша ва ње свих пла ћа ња у скла-
ду са јав ним уго во ром.

Јав ни парт нер је ду жан да:
1) нај ма ње је дан пут го ди шње од при ват ног парт не ра за тра-

жи по себ не пе ри о дич не из ве шта је о ње го вом ра ду, ак тив но сти ма 
и ис пу ње њу оба ве за, у скла ду са јав ним уго во ром;

2) оба ве сти ми ни стар ство над ле жно за по сло ве фи нан си ја, 
од но сно ор ган ауто ном не по кра ји не или је ди ни це ло кал не са мо у-
пра ве над ле жан за по сло ве фи нан си ја, о при мље ним пе ри о дич ким 
из ве шта ји ма у скла ду са од ред ба ма ста ва 2. овог чла на;

3) за вре ме тра ја ња јав ног уго во ра во ди по себ ну до ку мен та-
ци ју ко ја се од но си на по сло ва ње при ват ног парт не ра, при че му 
је ду жан да во ди еви ден ци ју о свим по ве за ним при вред ним дру-
штви ма при ват ног парт не ра ко ме је до де љен уго вор;

4) чу ва до ку мен та ци ју ко ја се од но си на од ре ђе но ЈПП, са 
или без еле ме на та кон це си је до ис те ка тра ја ња ро ка на ко ји је за-
кљу чен уго вор. На кон ис те ка ро ка на ко ји је уго вор за кљу чен, до-
ку мен та ци ја се чу ва у скла ду са по себ ним про пи си ма ко ји ма се 
уре ђу је чу ва ње ар хив ске до ку мен та ци је;

5) у ро ку од нај ви ше 30 да на од да на при је ма зах те ва ми ни-
стар ства над ле жног за по сло ве фи нан си ја, од но сно ор га на ауто-
ном не по кра ји не или је ди ни це ло кал не са мо у пра ве над ле жног за 
по сло ве фи нан си ја, до ста ви све по треб не по дат ке о по сто је ћем 
ЈПП, са или без еле ме на та кон це си је;

6) оба ве сти над ле жно јав но пра во бра ни ла штво о по ступ ци ма 
не по што ва ња уго во ра, ка да по сто је раз ло зи за по кре та ње од ре ђе-
них по сту па ка од стра не над ле жног јав ног пра во бра ни ла штва.

Јав ни парт нер ду жан је да у слу ча ју не из ми ре них ду го ва ња 
ко ја про из и ла зе из уго во ра пре ду зме све ме ре над зо ра и при нуд не 
на пла те, и свих прав них рад њи у скла ду са од ред ба ма јав ног уго-
во ра, оста лим овла шће њи ма, као и од ред ба ма овог за ко на.

Члан 64.
Јав ни парт нер, бла го вре ме но и у пи са ном об ли ку оба ве шта-

ва ми ни стар ство над ле жно за по сло ве фи нан си ја, од но сно ор ган 
ауто ном не по кра ји не или је ди ни це ло кал не са мо у пра ве над ле жан 
за по сло ве фи нан си ја, о свим уоче ним не пра вил но сти ма и пред у-
зе тим ме ра ма, а нај ка сни је у ро ку од 30 да на од да на уоче не не пра-
вил но сти, од но сно пред у зе те ме ре. 
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При ват ни парт нер је ду жан да по сту пи по зах те ву јав ног парт-
не ра или ми ни стар ства над ле жног за по сло ве фи нан си ја, од но сно 
ор га на ауто ном не по кра ји не или је ди ни це ло кал не са мо у пра ве над-
ле жног за по сло ве фи нан си ја, ако се од ње га тра жи по твр да о из-
вр ша ва њу пре у зе тих уго вор них оба ве за или дру ги бит ни по да ци о 
по што ва њу уго во ра у ро ку од 30 да на од да на при је ма зах те ва. 

У слу ча ју не по сту па ња по зах те ву из ста ва 2. овог чла на, 
јав ни парт нер је ду жан да пре ду зме све прав не рад ње у скла ду са 
сво јим овла шће њи ма и од ред ба ма јав ног уго во ра. 

У по ступ ци ма ка да ни је мо гу ће ис пу ње ње оба ве за из јав ног 
уго во ра, јав ни парт нер је ду жан да о то ме оба ве сти над ле жно јав-
но пра во бра ни ла штво и над зор не и ин спек циј ске слу жбе, као и да 
по кре не све нео п ход не рад ње и ме ре ра ди ис пра вља ња уоче них 
не пра вил но сти.

Јав ни парт нер је ду жан да оба ве сти ми ни стар ство над ле жно 
за по сло ве фи нан си ја, од но сно ор ган ауто ном не по кра ји не или 
је ди ни це ло кал не са мо у пра ве над ле жан за по сло ве фи нан си ја о 
пред у зе тим ме ра ма из ста ва 4. овог чла на у ро ку од 15 да на од да-
на пред у зи ма ња тих ме ра и да ре дов но из ве шта ва о свим по ступ-
ци ма по кре ну тим за вре ме ре а ли за ци је на ве де них ме ра.

IX. КО МИ СИ ЈА

Ко ми си ја за јав но при ват но парт нер ство

Члан 65.
Струч ну по моћ при ре а ли за ци ји про је ка та јав но-при ват них 

парт нер ста ва и кон це си ја у скла ду са овим за ко ном вр ши Ко ми си-
ја за јав но при ват но парт нер ство (у да љем тек сту: Ко ми си ја) ко ју 
обра зу је Вла да на пред лог пред сед ни ка Вла де, ми ни стар ства над-
ле жног за по сло ве еко но ми је и ре ги о нал ног раз во ја, ми ни стар ства 
над ле жног за по сло ве фи нан си ја; ми ни стар ства над ле жног за по-
сло ве ин фра струк ту ре, ми ни стар ства над ле жног за по сло ве ру дар-
ства, ми ни стар ства над ле жног за по сло ве ко му нал них де лат но сти, 
ми ни стар ства над ле жног за по сло ве за шти те жи вот не сре ди не, 
ауто ном не по кра ји не и гра да Бе о гра да.

Пред став ник ми ни стар ства над ле жног за по сло ве еко но ми је 
и ре ги о нал ног раз во ја (у да љем тек сту: ми ни стар ство), је ујед но и 
пред сед ник Ко ми си је, а пред став ник ми ни стар ства над ле жног за 
по сло ве фи нан си ја је за ме ник пред сед ни ка Ко ми си је.

Ко ми си ја има де вет чла но ва.
За чла на Ко ми си је мо же би ти пред ло же но ли це ко је је др жа вља-

нин Ре пу бли ке Ср би је, ко је има нај ма ње ви сок сте пен струч не спре-
ме и по се ду је по треб но струч но зна ње из обла сти јав но-при ват ног 
парт нер ства, јав них на бав ки и кон це си ја, и/или пра ва Европ ске уни је.

Члан Ко ми си је при ма на кна ду за рад у Ко ми си ји, ко ју утвр-
ђу је Вла да.

Ко ми си ја до но си по слов ник о свом ра ду.
Ко ми си ја је опе ра тив но не за ви сна у ра ду.

Сред ства и усло ви за рад Ко ми си је

Члан 66.
Сред ства за рад Ко ми си је обез бе ђу ју се у бу џе ту Ре пу бли ке 

Ср би је.
Ми ни стар ство обез бе ђу је про стор и дру ге усло ве за рад Ко-

ми си је.

Име но ва ње и пре ста нак ман да та чла на Ко ми си је

Члан 67.
Члан Ко ми си је име ну је се на пе ри од од пет го ди на са мо гућ-

но шћу по нов ног име но ва ња, на пред лог истог пред ла га ча.
Ман дат чла на Ко ми си је пре ста је:
1) ис те ком вре ме на на ко је је име но ван;
2) ако по сту па су прот но од ред ба ма овог за ко на;
3) ако се у ра ду не при др жа ва од ре да ба по слов ни ка;
4) ако је осу ђен на без у слов ну ка зну за тво ра од нај ма ње шест 

ме се ци;
5) на лич ни зах тев, под но ше њем пи сме не остав ке.

Над ле жност Ко ми си је

Члан 68.
Ко ми си ја:
1) по ма же у при пре ми пред ло га за ЈПП ка ко би се олак шао 

раз вој јав но-при ват них парт нер ста ва и јав них уго во ра; 

2) ин фор ми ше и кон сул ту је о пи та њи ма јав но-при ват них 
парт нер ста ва са или без еле ме на та кон це си је; 

3) да је ми шље ње у по ступ ку одо бра ва ња пред ло га ЈПП про-
јек та без еле ме на та кон це си је и у по ступ ку пред ла га ња кон це си о-
ног ак та над ле жним ор га ни ма за одо бра ва ње;

4) иден ти фи ку је и олак ша ва ре а ли за ци ју нај бо љих стра них 
ис ку ста ва за Ре пу бли ку Ср би ју у по гле ду јав но-при ват них парт-
нер ста ва са или без еле ме на та кон це си је;

5) из ра ђу је ме то до ло шке ма те ри ја ле у обла сти јав но-при ват-
ног парт нер ства;

6) са ра ђу је са дру гим ин сти ту ци ја ма др жав не упра ве и не вла-
ди ним ор га ни за ци ја ма у обла сти јав но-при ват них парт нер ста ва;

7) на зах тев јав ног те ла, од но сно да ва о ца кон це си је да је пре-
по ру ке о про јек ти ма;

8) под но си Вла ди го ди шњи из ве штај о ре а ли зо ва ним про јек-
ти ма у скла ду са овим за ко ном у Ре пу бли ци Ср би ји;

9) са ра ђу је са ор га ни ма Ре пу бли ке Ср би је над ле жним за по-
сло ве бу џет ске ин спек ци је, Др жав ном ре ви зор ском ин сти ту ци јом, 
слу жбом ауто ном не по кра ји не, од но сно је ди ни це ло кал не са мо у-
пра ве над ле жном за по сло ве бу џет ске ин спек ци је и дру гим до ма-
ћим и ме ђу на род ним ор га ни ма, ор га ни за ци ја ма и ин сти ту ци ја ма у 
оба вља њу по сло ва из сво је над ле жно сти;

10) об ја вљу је, на сво јој ин тер нет пре зен та ци ји, го ди шњи из-
ве штај из тач ке 8) овог чла на по усва ја њу од стра не Вла де, као и 
дру ге по дат ке и ин фор ма ци је за ко је оце ни да су од зна ча ја за при-
ме ну овог за ко на;

11) вр ши и дру ге по сло ве у скла ду са овим за ко ном.

Струч ни, ад ми ни стра тив ни и тех нич ки по сло ви за Ко ми си ју

Члан 69.
Струч не, ад ми ни стра тив не и тех нич ке по сло ве за Ко ми си ју 

оба вља ми ни стар ство, а на ро чи то:
1) при ма при ја ве про је ка та и об ра ђу је их;
2) во ди еви ден ци је о ЈПП и кон це си о ним про јек ти ма;
3) при пре ма пред лог го ди шњег из ве шта ја, ко ји Ко ми си ја под-

но си Вла ди;
4) оба вља и дру ге струч не, ад ми ни стра тив не и тех нич ке по-

сло ве од зна ча ја за рад Ко ми си је.

X. ПРА ВА И ОБА ВЕ ЗЕ У ПО СТУП КУ РЕ А ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ  
ЈАВ НОГ УГО ВО РА

Вла сни штво над не по крет но сти ма

Члан 70.
Ако је Ре пу бли ка Ср би ја вла сник не по крет но сти пред ви ђе-

не за оба вља ње кон це си о не де лат но сти, а да ва лац кон це си је ауто-
ном на по кра ји на или је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, са гла сност на 
пред лог за до но ше ње кон це си о ног ак та да је Вла да на пред лог ми-
ни стар ства над ле жног за по сло ве фи нан си ја.

Ако је вла сник не по крет но сти пред ви ђе не за оба вља ње кон-
це си о не де лат но сти при ват но или дру го ли це, вр ши се екс про при-
ја ци ја те не по крет но сти у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је екс-
про при ја ци ја.

За ло га

Члан 71.
При ват ни парт нер мо же уста но ви ти за ло жно пра во или дру-

го сред ство обез бе ђе ња на имо ви ни, ко ја је пред мет јав ног уго во-
ра од но сно на уде лу у за јед нич ком при вред ном дру штву у ко рист 
бан ке или дру ге фи нан сиј ске ин сти ту ци је ако је то пред ви ђе но 
јав ним уго во ром и уз прет ход но одо бре ње јав ног парт не ра, осим 
на ства ри ма на ко ји ма се, у сми слу за ко на ко јим се уре ђу је јав на 
сво ји на, не мо же за сно ва ти хи по те ка или дру го сред ство ствар ног 
обез бе ђе ња.

Пра ва из ста ва 1. овог чла на не мо гу би ти пре не та или до-
де ље на тре ћим ли ци ма без из ри чи те са гла сно сти јав ног парт не ра.

Ли це из ста ва 1. овог чла на ду жно је да у ро ку од нај ви ше 30 
да на од да на уста но вља ва ња за ло жног пра ва оба ве сти ми ни стар-
ство над ле жно за по сло ве фи нан си ја, од но сно ор ган ауто ном не 
по кра ји не или је ди ни це ло кал не са мо у пра ве над ле жан за по сло ве 
фи нан си ја, о свим за ло жним пра ви ма оства ре ним на осно ву зах те-
ва из ста ва 1. овог чла на.
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Де ви зни трет ман ЈПП са или без еле мен та кон це си је

Члан 72.
Пла ћа ње кон це си о не на кна де од но сно на кна де ко ју пла ћа 

при ват ни парт нер на осно ву јав ног уго во ра вр ши се у ди на ри ма.
Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, на пред лог јав ног те ла Вла да 

мо же да ти са гла сност да се пла ћа ња ко ја су у ве зи са де лат но сти ма 
из јав ног уго во ра мо гу вр ши ти у стра ној ва лу ти као и да се сред-
ства на ра чу ну при ват ног парт не ра мо гу у сва ком мо мен ту кон вер-
то ва ти и чу ва ти у стра ној ва лу ти.

По сту па ње са на ђе ним пред ме ти ма 

Члан 73.
На ђе не пред ме те у зе мљи шту ко ји пред ста вља ју исто риј ске, 

кул тур не или при род не вред но сти, при ват ни парт нер је ду жан без 
на кна де да пре да јав ном парт не ру. 

Ако би да ље из во ђе ње ра до ва мо гло да угро зи це ли ну, од-
но сно вред ност на ђе ног пред ме та, при ват ни парт нер је ду жан да 
об у ста ви ра до ве и о то ме оба ве сти др жав ни ор ган над ле жан за по-
сло ве за шти те исто риј ских, кул тур них и при род них вред но сти. 

Јав ним уго во ром се уре ђу ју ме ђу соб на пра ва и оба ве зе при-
ват ног и јав ног парт не ра у слу ча ју из ста ва 2. овог чла на.

Ре ги стар јав них уго во ра

Члан 74.
Јав ни уго во ри еви ден ти ра ју се у Ре ги стру јав них уго во ра (у 

да љем тек сту: Ре ги стар) ко ји во ди ми ни стар ство над ле жно за по-
сло ве фи нан си ја као је дин стве ну елек трон ску ба зу по да та ка на 
пор та лу јав них на бав ки  – под пор тал.

Јав но те ло ду жно је да до ста ви ми ни стар ству из ста ва 1. овог 
чла на за кљу чен јав ни уго вор са свим при ло зи ма, као и из ме не уго-
во ра и свих при ло га ра ди упи са у Ре ги стар.

Ми ни стар над ле жан за по сло ве фи нан си ја про пи су је са др-
жи ну и на чин во ђе ња Ре ги стра, ро ко ве у ко ји ма се до ста вља ју јав-
ни уго во ри и при ло зи из ста ва 2. овог чла на, на чин упи са и ли-
ца овла шће на за при ступ Ре ги стру, као и по дат ке ко ји ма се мо же 
при сту пи ти, у скла ду са по себ ним про пи си ма ко ји ма се уре ђу је 
за шти та по да та ка и по слов на тај на.

Ре ги стар је ја ван.

XI. ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 75.
По ступ ци за по че ти до да на сту па ња на сна гу овог за ко на 

окон ча ће се у скла ду са про пи си ма по ко ји ма су за по че ти.

Члан 76. 
Про пи си из чл. 61. и 74. овог за ко на би ће до не ти у ро ку од 90 

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

Члан 77.
Да ном сту па ња на сна гу овог за ко на пре ста је да ва жи За кон о 

кон це си ја ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 55/03).

Члан 78.
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”.

2714
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 за шти ти пра ва опле ме њи ва ча биљ них сор ти

Про гла ша ва се Закон о из ме на ма и до пу на ма За ко на о за-
шти ти пра ва опле ме њи ва ча биљ них сор ти, ко ји је до не ла На род на 
скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је на Другој седници Другог редовног 
заседања у 2011. години, 22. новембра 2011. године.

ПР број 144
У Бе о гра ду, 24. новембра 2011. го ди не

Пред сед ник Ре пу бли ке,
Бо рис Та дић, с.р.

З А  КО Н

о из ме на ма и до пу на ма За ко на о за шти ти пра ва  
опле ме њи ва ча биљ них сор ти

Члан 1.
У За ко ну о за шти ти пра ва опле ме њи ва ча биљ них сор ти 

(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 41/09), у чла ну 2. тач ка 2) бри ше се.

Члан 2.
У чла ну 4. ст. 2. и 3. ре чи: „ство ри ли, от кри ли или раз ви ли сор-

ту” за ме њу ју се ре чи ма: „ство ри ли или от кри ли и раз ви ли сор ту”. 

Члан 3.
У чла ну 7. став 2. тач. 2) и 3) ме ња ју се и гла се: 
„2) уго во ром о оту ђе њу ма те ри ја ла сор те из ме ђу при вред-

них дру шта ва по ве за них ка пи та лом где је јед но од тих при вред них 
дру шта ва вла сник дру гог или из ме ђу при вред них дру шта ва ко ја су 
у вла сни штву тре ћег при вред ног дру штва, под усло вом да оту ђе-
ње ма те ри ја ла сор те ни је у свр ху ко ри шће ња сор те;

3) уго во ром на осно ву ко га се у име опле ме њи ва ча умно жа ва 
ре про дук ци о ни ма те ри јал сор те и на осно ву ко га се вла сни штво 
умно же ног ма те ри ја ла вра ћа опле ме њи ва чу;”.

Члан 4.
У чла ну 8. став 1. ре чи: „у из ра жа ва њу нај ма ње јед не осо би-

не ко ја је по сле ди ца ути ца ја ге но ти па или ком би на ци је ге но ти по-
ва” и за пе та бри шу се. 

Члан 5.
У чла ну 9. став 1. ре чи: „из ра жа ва њу осо би на ко је су укљу че-

не у ис пи ти ва ње раз ли чи то сти” за ме њу ју се ре чи ма: „из ра жа ва њу 
ре ле вант них осо би на”. 

Члан 6.
У чла ну 10. став 1. ре чи: „ње не осо би не ко је су би ле пред мет 

ис пи ти ва ња раз ли чи то сти ” за ме њу ју се ре чи ма: „ње не ре ле вант не 
осо би не”.

Члан 7.
У чла ну 11. став 2. тач ка 3) ме ња се и гла си: 
„3) мо ра би ти та кво да не до во ди у за бу ну или про у зро ку-

је не до у ми це у по гле ду осо би на, вред но сти или иден ти те та сор те, 
од но сно иден ти те та опле ме њи ва ча, а на ро чи то се мо ра раз ли ко ва-
ти од сва ког име на ко је на те ри то ри ји дру гих чла ни ца UPOV-а но-
си не ка дру га сор та ко ја при па да ис тој или бли ској биљ ној вр сти;”.

Тач. 4), 5) и 6) бри шу се. 
У ста ву 4. ре чи: „Од ред ба ста ва 3. овог чла на не мо же ути ца-

ти на ра ни је сте че на пра ва тре ћих ли ца” за ме њу ју се ре чи ма: „На 
ра ни је сте че на пра ва тре ћих ли ца не сме се ути ца ти”. 

Члан 8.
У чла ну 12. став 3. реч: „ре ги стро ва но” бри ше се. 

Члан 9.
У чла ну 19. став 1. ре чи: „у оглед ном по љу, ла бо ра то ри ји или 

дру га нео п ход на ис пи ти ва ња” бри шу се. 
У ста ву 2. ре чи: „у оглед ном по љу, ла бо ра то ри ји или дру гих 

ис пи ти ва ња” бри шу се.

Члан 10.
У чла ну 25. став 2. по сле ре чи: „под усло ви ма” до да ју се ре-

чи: „и огра ни че њи ма”. 
У ста ву 4. ре чи: „ди рект но од ре про дук ци о ног или убра ног 

ма те ри ја ла за шти ће не сор те из ста ва 3. овог чла на нео вла шће-
ним ко ри шће њем ре про дук ци о ног или убра ног ма те ри ја ла, мо гу 
се вр ши ти са мо на осно ву овла шће ња но си о ца пра ва опле ме њи-
ва ча, осим ако је но си лац пра ва опле ме њи ва ча имао ра зум не мо-
гућ но сти да ко ри сти сво је пра во опле ме њи ва ча у од но су на тај 
ре про дук ци о ни или” за ме њу ју се ре чи ма: „ди рект но од убра ног 
ма те ри ја ла за шти ће не сор те из ста ва 3. овог чла на нео вла шће ним 
ко ри шће њем убра ног ма те ри ја ла, мо гу се вр ши ти са мо на осно-
ву овла шће ња но си о ца пра ва опле ме њи ва ча, осим ако је но си лац 
пра ва опле ме њи ва ча имао ра зум не мо гућ но сти да ко ри сти сво је 
пра во опле ме њи ва ча у од но су на тај”.
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У ста ву 6. по сле ре чи: „Сор та” до да ју се ре чи: „из ста ва 5. 
тач ка 1) овог чла на”. 

Члан 11.
У чла ну 26. став 2. ре чи: „из чла на 25. став 6. тач. 1) и 2) овог 

за ко на” за ме њу ју се ре чи ма: „из чла на 25. став 5. тач. 1) и 2) овог 
за ко на”. 

Члан 12.
У чла ну 27. став 1. тач ка 2) по сле ре чи: „из воз ма те ри ја ла те 

сор те” до да ју се ре чи: „ко ји мо же да се упо тре би за ње ну ре про-
дук ци ју,”. 

Члан 13.
Члан 28. ме ња се и гла си: 
„Од да на об ја вљи ва ња зах те ва за до де љи ва ње пра ва опле-

ме њи ва ча до да на до но ше ња ре ше ња о до де љи ва њу пра ва опле-
ме њи ва ча, под усло вом да се то пра во до де ли, опле ме њи вач се 
сма тра но си о цем пра ва опле ме њи ва ча у од но су на сва ко ли це ко је 
је то ком овог пе ри о да оба вља ло ак тив но сти за ко је је нео п ход но 
овла шће ње но си о ца пра ва опле ме њи ва ча из чла на 25. овог за ко на, 
а по сле до де ле пра ва опле ме њи ва ча, но си лац пра ва опле ме њи ва ча 
мо же под не ти ту жбу про тив тог ли ца.”

Члан 14.
У чла ну 30. став 1. ме ња се и гла си:
„Но си лац пра ва опле ме њи ва ча мо же пра во ко ри шће ња за-

шти ће не сор те из чла на 25. овог за ко на (у да љем тек сту: ли цен-
ца), у це ли ни или де ли мич но, да усту пи дру гом ли цу, на осно ву 
уго во ра о ли цен ци, ко ја мо же би ти ис кљу чи ва или не ис кљу чи ва 
ли цен ца”. 

Члан 15.
У чла ну 31. став 1. ре чи: „са мо из раз ло га на ци о нал не или 

дру ге из у зет не по тре бе (за шти та здра вља и ис хра на ста нов ни-
штва, за шти та јав ног ин те ре са у обла сти ма од ви тал ног зна ча ја за 
дру штве но-еко ном ски и тех но ло шки раз вој)” за ме њу ју се ре чи ма: 
„са мо из раз ло га оп штег ин те ре са (на ци о нал не или дру ге из у зет-
не по тре бе у свр ху за шти те здра вља и ис хра не ста нов ни штва и 
за шти те јав ног ин те ре са у обла сти ма од ви тал ног зна ча ја за дру-
штве но-еко ном ски и тех но ло шки раз вој).” 

Члан 16.
У чла ну 32. став 1. по сле ре чи: „из да је се” до да ју се ре чи: 

„са мо из раз ло га оп штег ин те ре са,”. 
Став 2. ме ња се и гла си: 
„Обим и тра ја ње оба ве зне ли цен це огра ни че ни су на раз ло ге 

оп штег ин те ре са за ко је је оба ве зна ли цен ца из да та.” 

Члан 17.
У чла ну 35. став 2. по сле ре чи: „пла ти” до да је се реч: „од го-

ва ра ју ћу”.

Члан 18.
У чла ну 37. став 1. тач ка 2) реч: „до вољ но” бри ше се. 
По сле ста ва 2. до да је се став 3, ко ји гла си: 
„Ре ше ње о огла ша ва њу ре ше ња о до де ље ном пра ву опле ме-

њи ва ча ни шта вим Ми ни стар ство упи су је у Ре ги стар за шти ће них 
биљ них сор ти и об ја вљу је се у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 
Ср би је.”

Члан 19.
У чла ну 39. став 1. ре чи: „на оглед ном по љу и у ла бо ра то ри-

ји” бри шу се.

Члан 20.
У чла ну 41. став 1. по сле ре чи: „од да на са зна ња за по вре ду 

пра ва опле ме њи ва ча” до да ју се ре чи: „и о иден ти те ту ли ца ко је је 
по вре ди ло пра во опле ме њи ва ча.”

Члан 21.
У чла ну 48. став 1. тач ка 1) ре чи: „име сор те ко ја је за шти ће-

на у чла ни ци UPOV-а” за ме њу ју се ре чи ма: „име за шти ће не сор-
те”, а ре чи: „(члан 11. став 2. тач ка 4)” за ме њу ју се ре чи ма: „(члан 
11. став 2. тач ка 3)”. 

Члан 22.
У чла ну 52. став 1. тач ка на кра ју за ме њу је се за пе том и до да-

ју се ре чи: „у ком слу ча ју се при раз ма тра њу зах те ва не ће утвр ђи-
ва ти но ви тет сор те”. 

Члан 23.
У чла ну 13. став 2, чла ну 16. став 2, чла ну 20. став 4, чла ну 

21. став 2. и чла ну 38. став 1. тач ка 3) ре чи: „у ро ку од 30 да на” за-
ме њу ју се ре чи ма: „у ро ку од 60 да на”. 

Члан 24.
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”.

2715
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 Ви со ком са ве ту суд ства

Про гла ша ва се Закон о из ме на ма и до пу на ма За ко на о Ви со-
ком са ве ту суд ства, ко ји је до не ла На род на скуп шти на Ре пу бли ке 
Ср би је на Другој седници Другог редовног заседања у 2011. годи-
ни, 22. новембра 2011. године.

ПР број 145
У Бе о гра ду, 24. новембра 2011. го ди не

Пред сед ник Ре пу бли ке,
Бо рис Та дић, с.р.

З А  КО Н

о из ме на ма и до пу на ма За ко на  
о Ви со ком са ве ту суд ства

Члан 1.
У За ко ну о Ви со ком са ве ту суд ства („Слу жбе ни гла сник РС”, 

бр. 116/08 и 101/10), по сле чла на 9. до да ју се чл. 9а до 9в, ко ји гла се:

„Уда ље ње са функ ци је чла на Са ве та

Члан 9а
Члан Са ве та оба ве зно се уда љу је са те функ ци је ка да му је 

од ре ђен при твор.
Из бор ни члан Са ве та, по ред раз ло га из ста ва 1. овог чла на, 

оба ве зно се уда љу је са те функ ци је и ка да је под нет пред лог за ње-
го во раз ре ше ње са функ ци је чла на Са ве та.

Из бор ни члан Са ве та мо же би ти уда љен са те функ ци је ка-
да је по кре нут по сту пак за ње го во раз ре ше ње са функ ци је чла на 
Са ве та, од но сно кри вич ни по сту пак за де ло због ко га мо же би ти 
раз ре шен са функ ци је чла на Са ве та.

Од лу ка о уда ље њу и тра ја ње уда ље ња

Члан 9б
Од лу ку o уда ље њу са функ ци је чла на Са ве та до но си пред-

сед ник Са ве та.
Члан Са ве та уда љу је се са те функ ци је до уки да ња при тво ра, 

окон ча ња по ступ ка за раз ре ше ње са функ ци је чла на Са ве та или 
окон ча ња кри вич ног по ступ ка за де ло због ко га мо же би ти раз ре-
шен са функ ци је чла на Са ве та.

Пра во на при го вор

Члан 9в
На од лу ку о уда ље њу из раз ло га про пи са них у чла ну 9а став 

3. овог за ко на, из бор ни члан Са ве та има пра во при го во ра Са ве ту, у 
ро ку од осам да на од да на до ста вља ња од лу ке.
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Са вет од лу чу је о при го во ру из ста ва 1. овог чла на у ро ку од 

осам да на од да на до ста вља ња при го во ра.
Из ја вље ни при го вор не за др жа ва из вр ше ње од лу ке из ста ва 

1. овог чла на.”.

Члан 2.
У чла ну 45. став 2. бри ше се.
До са да шњи став 3. по ста је став 2.

Члан 3.
У чла ну 46. став 4. бри ше се.

Члан 4.
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”.

2716
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 Др жав ном ве ћу ту жи ла ца

Про гла ша ва се Закон о из ме на ма и до пу на ма За ко на о Др жав-
ном ве ћу ту жи ла ца, ко ји је до не ла На род на скуп шти на Ре пу бли ке 
Ср би је на Другој седници Другог редовног заседања у 2011. годи-
ни, 22. новембра 2011. године.

ПР број 146
У Бе о гра ду, 24. новембра 2011. го ди не

Пред сед ник Ре пу бли ке,
Бо рис Та дић, с.р.

З А  КО Н

о из ме на ма и до пу на ма За ко на о Др жав ном ве ћу  
ту жи ла ца

Члан 1.
У За ко ну о Др жав ном ве ћу ту жи ла ца („Слу жбе ни гла сник 

РС”, бр. 116/08 и 101/10), по сле чла на 9. до да ју се чл. 9а до 9в, 
ко ји гла се:

„Уда ље ње са функ ци је чла на Др жав ног ве ћа

Члан 9а
Члан Др жав ног ве ћа оба ве зно се уда љу је са те функ ци је ка да 

му је од ре ђен при твор.
Из бор ни члан Др жав ног ве ћа, по ред раз ло га из ста ва 1. овог 

чла на, оба ве зно се уда љу је са те функ ци је и ка да је под нет пред-
лог за ње го во раз ре ше ње са функ ци је чла на Др жав ног ве ћа, а из-
бор ни члан Др жав ног ве ћа из ре да јав них ту жи ла ца и за ме ни ка 
јав них ту жи ла ца уда љу је се и ка да је уда љен са функ ци је јав ног 
ту жи о ца или за ме ни ка јав ног ту жи о ца.

Из бор ни члан Др жав ног ве ћа мо же би ти уда љен са те функ-
ци је ка да је по кре нут по сту пак за ње го во раз ре ше ње са функ ци је 
чла на Др жав ног ве ћа, од но сно кри вич ни по сту пак за де ло због ко-
га мо же би ти раз ре шен са функ ци је чла на Др жав ног ве ћа.

Од лу ка о уда ље њу и тра ја ње уда ље ња

Члан 9б
Од лу ку о уда ље њу чла на Др жав ног ве ћа до но си пред сед ник 

Др жав ног ве ћа.
Члан Др жав ног ве ћа уда љу је се са те функ ци је до уки да ња 

при тво ра, док тра је уда ље ње са функ ци је јав ног ту жи о ца или за-
ме ни ка јав ног ту жи о ца, до окон ча ња по ступ ка за раз ре ше ње са 
функ ци је чла на Др жав ног ве ћа или окон ча ња кри вич ног по ступ ка 
за де ло због ко га мо же би ти раз ре шен са функ ци је чла на Др жав-
ног ве ћа.

Пра во на при го вор

Члан 9в
На од лу ку о уда ље њу из раз ло га про пи са них у чла ну 9а став 

3. овог за ко на, из бор ни члан Др жав ног ве ћа има пра во при го во ра 
Др жав ном ве ћу, у ро ку од осам да на од да на до ста вља ња од лу ке.

Др жав но ве ће од лу чу је о при го во ру из ста ва 1. овог чла на у 
ро ку од осам да на од да на до ста вља ња при го во ра.

Из ја вље ни при го вор не за др жа ва из вр ше ње од лу ке из ста ва 
1. овог чла на.”.

Члан 2.
У чла ну 45. став 2. бри ше се.
До са да шњи став 3. по ста је став 2.

Члан 3.
У чла ну 46. став 4. бри ше се.

Члан 4.
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”.

2717
На осно ву чла на 249. став 2. За ко на о тр жи шту ка пи та ла 

(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 31/11) и чла на 8. став 1. За ко на о 
На род ној скуп шти ни („Слу жбе ни гла сник РС”, број 9/10),

На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је, на Дру гој сед ни ци 
Дру гог ре дов ног за се да ња у 2011. го ди ни, одр жа ној 22. но вем бра 
2011. го ди не, до не ла је

ОД  Л У  КУ

о пре стан ку функ ци је чла ну Ко ми си је за хар ти је  
од вред но сти

I
Пре ста је функ ци ја чла ну Ко ми си је за хар ти је од вред но сти 

др Дра гу ти ну Ра до са вље ви ћу, због под но ше ња остав ке.

II
Ову од лу ку об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 

Ср би је”.
РС број 54

У Бе о гра ду, 22. но вем бра 2011. го ди не
На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је

Пред сед ник,
проф. др Сла ви ца Ђу кић Де ја но вић, с.р.

2718
На осно ву чла на 22. За ко на о На род ној бан ци Ср би је („Слу-

жбе ни гла сник РС”, бр. 72/03, 55/04, 85/05 и 44/10) и чла на 8. став 1. 
За ко на о На род ној скуп шти ни („Слу жбе ни гла сник РС”, број 9/10),

На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је на Дру гој сед ни ци 
Дру гог ре дов ног за се да ња у 2011. го ди ни, одр жа ној 22. но вем бра 
2011. го ди не, до не ла је

ОД  Л У  КУ

о из бо ру чла на Са ве та гу вер не ра На род не бан ке Ср би је

I
За чла на Са ве та гу вер не ра На род не бан ке Ср би је би ра се Ни-

ко ла Мар ти но вић, на пе ри од од шест го ди на.

II
Ову од лу ку об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 

Ср би је”.
РС број 55

У Бе о гра ду, 22. но вем бра 2011. го ди не
На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је

Пред сед ник,
проф. др Сла ви ца Ђу кић Де ја но вић, с.р.



68 Број 88 24. новембар 2011.

2719
На осно ву чла на 8. За ко на о На род ној скуп шти ни („Слу жбе-

ни гла сник РС”, број 9/10) и чла на 45. По слов ни ка На род не скуп-
шти не („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 52/10 и 13/11),

На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је, на Дру гој сед ни ци 
Дру гог ре дов ног за се да ња у 2011. го ди ни,  одр жа ној  22. но вем бра 
2011. го ди не, до не ла је

ОД  Л У  КУ

о из ме на ма Од лу ке о из бо ру чла но ва од бо ра 
На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је

I
У Од лу ци о из бо ру чла но ва од бо ра На род не скуп шти не Ре-

пу бли ке Ср би је („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 64/08, 96/08, 102/08, 
120/08, 8/09, 88/09, 104/09, 18/10, 30/10, 36/10, 70/10, 91/10, 98/10, 
101/10, 36/11, 49/11 и 52/11),  вр ше се сле де ће из ме не:

Раз ре ша ва се ду жно сти чла на од бо ра На род не скуп шти не Ре-
пу бли ке Ср би је:

1. У Од бо ру за кул ту ру и ин фор ми са ње
 – Са ша Ми ле нић,
2. У Од бо ру за здра вље и по ро ди цу
 – Дра ги Дам ња но вић,
3. У Од бо ру за на у ку и тех но ло шки раз вој
 – Не бој ша Здрав ко вић,
4. У Од бо ру за од но се са Ср би ма из ван Ср би је
 – Са ша Ми ле нић,
5. У Од бо ру за про све ту
 – Ели за бет Па у но вић.

II
За чла на од бо ра На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је би ра се:
1. У Од бо ру за кул ту ру и ин фор ми са ње
 – Јо ва на Фа То мић,
2. У Од бо ру за здра вље и по ро ди цу
 – Ни ко ла Стој шић,
3. У Од бо ру за на у ку и тех но ло шки раз вој
 – Љу би ша Су ди мац,
4. У Од бо ру за од но се са Ср би ма из ван Ср би је
 – Сла ви ша Зла та но вић,
5. У Од бо ру за про све ту
 – Ја ро слав Хре бик.

III
Ову од лу ку об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 

Ср би је”.

РС број 52
У Бе о гра ду, 22. но вем бра 2011. го ди не

На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је
Пред сед ник,

проф. др Сла ви ца Ђу кић Де ја но вић, с.р.

2720
На осно ву чла на 246. став 4. За ко на о тр жи шту хар ти ја од 

вред но сти и дру гих фи нан сиј ских ин стру ме на та („Слу жбе ни гла-
сник РС”, број 47/06) и чла на 8. став 1. За ко на о На род ној скуп-
шти ни („Слу жбе ни гла сник РС”, број 9/10),

На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је на Дру гој сед ни ци 
Дру гог ре дов ног за се да ња у 2011. го ди ни, одр жа ној 22. но вем бра 
2011. го ди не, до не ла је

ОД  Л У  КУ

о по твр ђи ва њу Фи нан сиј ског пла на Ко ми си је 
за хар ти је од вред но сти за 2011. го ди ну

I
По твр ђу је се Фи нан сиј ски план Ко ми си је за хар ти је од вред-

но сти за 2011. го ди ну.

II
Ову од лу ку об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 

Ср би је”.
РС број 56

У Бе о гра ду, 22. но вем бра 2011. го ди не
На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је

Пред сед ник,
проф. др Сла ви ца Ђу кић Де ја но вић, с.р.

2721
На осно ву чла на 240. За ко на о тр жи шту ка пи та ла („Слу жбе-

ни гла сник РС”, број 31/11) и чла на 8. став 1. За ко на о На род ној 
скуп шти ни („Слу жбе ни гла сник РС”, број 9/10),

На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је на Дру гој сед ни ци 
Дру гог ре дов ног за се да ња у 2011. го ди ни, одр жа ној 22. но вем бра 
2011. го ди не, до не ла је

ОД  Л У  КУ

о да ва њу са гла сно сти на Ста тут Ко ми си је за хар ти је 
од вред но сти

I
Да је се са гла сност на Ста тут Ко ми си је за хар ти је од вред но сти. 

II
Ову од лу ку об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 

Ср би је”.
РС број  53

У Бе о гра ду, 22. но вем бра 2011. го ди не
На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је

Пред сед ник,
проф. др Сла ви ца Ђу кић  Де ја но вић, с.р.

ВЛ А Д А
2722

На осно ву чла на 17. За ко на о при ва ти за ци ји („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 123/07  – др. за кон и 30/10  – др. 
за кон) и  чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 55/05, 71/05  – ис прав ка, 101/07, 65/08 и 16/11),

Вла да до но си

Р Е  Ш Е  Њ Е

о да ва њу са гла сно сти на Ини ци ја ти ву за по кре та ње по ступ ка при ва ти за ци је  Ак ци о нар ског дру штва  
за ту ри зам и уго сти тељ ство  „Бу ко вич ка ба ња”, Аран ђе ло вац

I
Да је се са гла сност на Ини ци ја ти ву за по кре та ње по ступ ка при ва ти за ци је Ак ци о нар ског дру штва за ту ри зам и уго сти тељ ство „Бу ко вич ка 

ба ња”, Аран ђе ло вац, број 023-02-753/2011-06 од 11. но вем бра 2011. го ди не, ко ју је под не ло Ми ни стар ство еко но ми је и ре ги о нал ног раз во ја.
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Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 
Ср би је”.

05 број 023-8630/2011
У Бе о гра ду, 17. но вем бра 2011. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

др Мир ко Цвет ко вић, с.р.

2723
На осно ву чла на 61. став 12. и чла на 69. став 4. За ко на о 

бу џет ском си сте му („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 54/09, 73/10 и 
101/10) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник 
РС”, бр. 55/05, 71/05  – ис прав ка, 101/07, 65/08 и 16/11),

Вла да до но си

Р Е  Ш Е  Њ Е

о упо тре би сред ста ва тeкуће бу џет ске ре зер ве

1. Из сред ста ва утвр ђе них За ко ном о бу џе ту Ре пу бли ке Ср-
би је за 2011. го ди ну („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 101/10 и 78/11), 
и то:

 – са Раз де ла 13  – Ми ни стар ство спољ них по сло ва, функ ци-
ја 110  – Из вр шни и за ко но дав ни ор га ни, фи нан сиј ски и фи скал ни 
по сло ви и спољ ни по сло ви, апро при ја ци је еко ном ске кла си фи ка-
ци је, и то:

 – 426  – Ма те ри јал, сред ства у из но су од 17.250.000 ди на ра;
 – 511  – Згра де и гра ђе вин ски објек ти, сред ства у из но су од 

1.450.000 ди на ра;
 – са Раз де ла 13  – Ми ни стар ство спољ них по сло ва, Гла ва 

13.1  – Ди пло мат ско-кон зу лар на пред став ни штва, функ ци ја 113 
 – Спољ ни по сло ви, апро при ја ци ја еко ном ска кла си фи ка ци ја 472 
 – На кна де за со ци јал ну за шти ту из бу џе та, сред ства у из но су од 
8.000.000 ди на ра, сред ства у укуп ном из но су од 26.700.000 ди на ра 
пре но се се у те ку ћу бу џет ску ре зер ву, утвр ђе ну у окви ру Раз де ла 
17  – Ми ни стар ство фи нан си ја, функ ци ја 160  – Оп ште јав не услу-
ге ко је ни су кла си фи ко ва не на дру гом ме сту, апро при ја ци ја еко-
ном ска кла си фи ка ци ја 499  – Сред ства ре зер ве  – те ку ћа бу џет ска 
ре зер ва, и рас по ре ђу ју Ми ни стар ству спољ них по сло ва и ди пло-
мат ско-кон зу лар ним пред став ни штви ма за фи нан си ра ње ре дов не 
де лат но сти.

2. Сред ства те ку ће бу џет ске ре зер ве из тач ке 1. овог ре ше ња, 
рас по ре ђу ју  се, и то:

 – у окви ру Раз де ла 13  – Ми ни стар ство спољ них по сло ва, 
функ ци ја 110  – Из вр шни и за ко но дав ни ор га ни, фи нан сиј ски и фи-
скал ни по сло ви и спољ ни по сло ви, апро при ја ци је еко ном ске кла-
си фи ка ци је, и то:

 – 413  – На кна де у на ту ри, сред ства у из но су од 1.750.000 ди-
на ра;

 – 425  – Те ку ће по прав ке и одр жа ва ње, сред ства у из но су од 
10.000.000 ди на ра;

 – 512  – Ма ши не и опре ма, сред ства у из но су од 6.950.000 ди-
на ра;

 – у окви ру Раз де ла 13  – Ми ни стар ство спољ них по сло ва, 
Гла ва 13.1  – Ди пло мат ско-кон зу лар на пред став ни штва, функ ци ја 
113  – Спољ ни по сло ви, апро при ја ци ја еко ном ска кла си фи ка ци ја 
411  – Пла те, до да ци и на кна де за по сле них (за ра де), сред ства у из-
но су од 8.000.000 ди на ра.

3. О ре а ли за ци ји овог ре ше ња ста ра ће се Ми ни стар ство фи-
нан си ја. 

4. Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 
Ср би је”.

05 број 401-8737/2011
У Бе о гра ду, 21. но вем бра 2011. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

др Мир ко Цвет ко вић, с.р.

2724
На осно ву чла на 69. став 4. За ко на о бу џет ском си сте му 

(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 54/09, 73/10 и 101/10) и чла на 43. 
став 2. За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 55/05, 71/05  – 
ис прав ка, 101/07, 65/08 и 16/11),

Вла да до но си

Р Е  Ш Е  Њ Е

о упо тре би сред ста ва те ку ће  бу џет ске ре зер ве

1. Из сред ста ва утвр ђе них За ко ном о бу џе ту Ре пу бли ке Ср-
би је за  2011. го ди ну („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 101/10 и 78/11), 
Раз део 17  – Ми ни стар ство фи нан си ја, функ ци ја 160  – Оп ште јав-
не услу ге ко је ни су кла си фи ко ва не на дру гом ме сту, еко ном ска 
кла си фи ка ци ја 499  – Сред ства ре зер ве  – те ку ћа бу џет ска ре зер-
ва, одо бра ва ју се Ми ни стар ству еко но ми је и ре ги о нал ног раз во ја 
сред ства у укуп ном из но су од 11.600.000  ди на ра за из вр ша ва ње 
оба ве за Ре пу бли ке Ср би је пре у зе тих у скла ду са Спо ра зу мом о ре-
гу ли са њу ме ђу соб них пра ва и оба ве за из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и 
„Be net ton Gro up” S.p.A, Ита ли ја.

2. Сред ства из тач ке 1. овог ре ше ња, рас по ре ђу ју се у окви-
ру Раз де ла 20  – Ми ни стар ство еко но ми је и ре ги о нал ног раз во ја, 
функ ци ја 410  – Оп шти еко ном ски и ко мер ци јал ни по сло ви и по-
сло ви по пи та њу ра да, апро при ја ци ја еко ном ска кла си фи ка ци ја 
451  – Суб вен ци је јав ним не фи нан сиј ским пред у зе ћи ма и ор га ни-
за ци ја ма.

3. О ре а ли за ци ји овог ре ше ња ста ра ће се Ми ни стар ство фи-
нан си ја.

4. Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 
Ср би је”.

05 број 401-8736/2011
У Бе о гра ду, 21. но вем бра 2011. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

др Мир ко Цвет ко вић, с.р.

УСТАВНИ СУД
2725

Устав ни суд у са ста ву: пред сед ник др Дра ги ша Сли јеп че вић и су ди је др Оли ве ра Ву чић, др Ма ри ја Дра шкић, Бра ти слав Ђо кић, 
Ве сна Илић Пре лић, др Го ран Илић, др Аг неш Кар таг Од ри, Ка та ри на Ма ној ло вић Ан дрић, Ми лан Ста нић, др Дра ган Сто ја но вић, мр 
То ми слав Стој ко вић, Са ба ху дин Та хи ро вић и Пре драг Ћет ко вић, на осно ву чла на 167. став 1. тач. 1. и 3. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, на сед-
ни ци одр жа ној 5. ма ја 2011. го ди не, до нео је

ОД  Л У  КУ

1. Утвр ђу је се да од ред ба чла на 14. тач ка 22. Пра вил ни ка о уну тра шњем уре ђе њу и си сте ма ти за ци ји рад них ме ста у Основ ном су ду 
у Ва ље ву, број I Су. 9/10-3 од 20. ма ја 2010. го ди не, ни је у са гла сно сти са Уста вом и за ко ном.
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2. Од ба цу је се ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти и за ко ни то-
сти од ред бе чла на 8. тач ка 8) Пра вил ни ка о уну тра шњем уре ђе њу 
и си сте ма ти за ци ји рад них ме ста у Оп штин ском су ду у Осе чи ни, 
број I Су. 9/06-4 од 21. ју на 2006. го ди не.

3. Од ба цу је се ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти и за ко ни то-
сти од ред бе чла на 14. тач ка 22. При вре ме ног Пра вил ни ка о уну тра-
шњем уре ђе њу и си сте ма ти за ци ји рад них ме ста у Основ ном су ду у 
Ва ље ву, број 110-00-00079/2009-03 од 7. ок то бра 2009. го ди не.

Обра  зло же  ње

Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка 
за оце ну устав но сти и за ко ни то сти пра вил ни ка на ве де них у тач. 1. и 
2. из ре ке, а до пу ном ини ци ја ти ве тра же на је оце на устав но сти и за-
ко ни то сти и Пра вил ни ка на ве де ног у тач ки 3. из ре ке. У ини ци ја ти-
ви се не на во де од ред бе Уста ва у од но су на ко је се до во ди у пи та ње 
устав ност оспо ре них ака та, већ се ови ак ти оспо ра ва ју са ста но ви-
шта њи хо ве са гла сно сти са од ред ба ма чл. 35. и 40. За ко на о др жав-
ним слу жбе ни ци ма. Ини ци ја тор на во ди да је оспо ре ном од ред бом 
чла на 8. тач ка 8) Пра вил ни ка о уну тра шњем уре ђе њу и си сте ма ти-
за ци ји рад них ме ста у Оп штин ском су ду у Осе чи ни, број I Су. 9/06-
4 од 21. ју на 2006. го ди не, као и од ред ба ма чла на 14. тач ка 22. При-
вре ме ног Пра вил ни ка о уну тра шњем уре ђе њу и си сте ма ти за ци ји 
рад них ме ста у Основ ном су ду у Ва ље ву, број 110-00-00079/2009-03 
од 7. ок то бра 2009. го ди не и чла на 14. тач ка 22. Пра вил ни ка о уну-
тра шњем уре ђе њу и си сте ма ти за ци ји рад них ме ста у Основ ном су-
ду у Ва ље ву, број I Су. 9/10-3 од 20. ма ја 2010. го ди не, пред ви ђе но 
ме сто ше фа ра чу но вод ства у су ду и дат опис по сло ва овог рад ног 
ме ста а као услов за оба вља ње ових по сло ва пред ви ђе на је ви ша 
школ ска спре ма. Ини ци ја тор ис ти че да је истим од ред ба ма Пра вил-
ни ка рад но ме сто ше фа ра чу но вод ства раз вр ста но у зва ње са рад ни-
ка, иако је пред ви ђе но да шеф ра чу но вод ства као ру ко во ди лац ор-
га ни зу је и ру ко во ди ра дом ра чу но вод ства и обез бе ђу је за ко ни тост 
ра да, ор га ни зу је це ло куп но фи нан сиј ско-ма те ри јал но по сло ва ње 
су да, са ста вља фи нан сиј ски план, пе ри о дич ни об ра чун, за вр шни 
ра чун су да, во ди бу џет ско књи го вод ство, ста ра се о бла го вре ме ном 
обез бе ђи ва њу по треб них сред ста ва за те ку ће по сло ве су да и њи хо-
вом на мен ском ко ри шће њу и оба вља низ дру гих по сло ва, због че га 
је по ње го вом ми шље њу, ви ше не го очи глед но да се ова кви по сло ви 
не мо гу раз вр ста ти у зва ње са рад ни ка, већ да од го ва ра ју зва њу са-
вет ни ка, јер  пре ва зи ла зе окви ре сло же но сти и од го вор но сти, струч-
но сти и са мо стал но сти са рад ни ка. Сма тра да су оспо ре ним од ред-
ба ма Пра вил ни ка од 26. ју на 2006. го ди не и 7. ок то бра 2009. го ди не, 
ко ји су пре ста ли да ва же, као и Пра вил ни ка од 20. ма ја 2010. го ди не, 
ко ји је на сна зи, по вре ђе не од ред бе чл. 7, 11, 35, 38. и 40. За ко на о 
др жав ним слу жбе ни ци ма и чла на 39. За ко на о уре ђе њу су до ва. 

У од го во ру за ме ни ка вр ши о ца функ ци је пред сед ни ка Основ-
ног су да у Ва ље ву се на во ди да је ини ци ја ти ва по во дом оспо ре не 
од ред бе чла на 12. тач ка 22. Пра вил ни ка о уну тра шњем уре ђе њу и 
си сте ма ти за ци ји рад них ме ста у Основ ном су ду у Ва ље ву, број I Су. 
9/10-3 од 20. ма ја 2010. го ди не, нео сно ва на с об зи ром на то да је 
ми ни стар прав де, са гла сно ва же ћим про пи си ма, дао са гла сност на 
оспо ре ни Пра вил ник. Та ко ђе, у од го во ру се на во ди да је у ви ше од 
90% пра во суд них ор га на у Ре пу бли ци Ср би ји за рад но ме сто ше фа 
ра чу но вод ства пред ви ђе на ви ша струч на спре ма, те да сто га не ма 
по вре де Уста ва. У од го во ру се на во ди и да Основ ни суд у Ва ље ву 
ни је овла шћен да се из ја шња ва по во дом Пра вил ни ка о уну тра шњем 
уре ђе њу и си сте ма ти за ци ји рад них ме ста у Оп штин ском су ду у 
Осе чи ни, број I Су. 9/06-4 од 26. ју на 2006. го ди не и При вре ме ног 
Пра вил ни ка о уну тра шњем уре ђе њу и си сте ма ти за ци ји рад них ме-
ста у Основ ном су ду у Ва ље ву, број 110-00-00079/2009-03 од 7. ок-
то бра 2009. го ди не, с об зи ром на то да су ови оп шти ак ти пре ста ли 
да ва же 30. де цем бра 2009. го ди не, од но сно 20. ма ја 2010. го ди не.

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио: да је оспо-
ре ни Пра вил ник о уну тра шњем уре ђе њу и си сте ма ти за ци ји рад них 
ме ста у Основ ном су ду у Ва ље ву, број I Су-9/10-3 од 20. ма ја 2010. 
го ди не, до нео вр ши лац ду жно сти пред сед ни ка су да, да је Пра вил-
ник сту пио на сна гу по до би ја њу са гла сно сти ми ни стра прав де, 
осмог да на од да на об ја вљи ва ња на огла сној та бли Основ ног су да у 
Ва ље ву и да је, са гла сно од ред би чла на 15. овог пра вил ни ка, сту па-
њем на сна гу истог пра вил ни ка пре стао да ва жи Пра вил ник о уну-
тра шњем уре ђе њу и си сте ма ти за ци ји рад них ме ста у Основ ном су-
ду у Ва ље ву, број 110-00-00079/2009-03 од 7. ок то бра 2009. го ди не. 

Оспо ре ном од ред бом чла на 14. тач ка 22. Пра вил ни ка си-
сте ма ти зо ва но рад но ме сто ше фа ра чу но вод ства за ко је је, пре ма 

опи су по сло ва, пред ви ђе но: да шеф ра чу но вод ства ор га ни зу је це-
ло куп но ма те ри јал но - фи нан сиј ско по сло ва ње у су ду, ра ди на бу-
џет ским и ван бу џет ским по сло ви ма, из ра ђу је пред ло ге пред ра-
чу на на мен ских сред ста ва, са ста вља го ди шњи об ра чун (за вр шни 
ра чун), са ста вља фи нан сиј ски план, пе ри о дич ни об ра чун и пе ри-
о дич ни из ве штај, во ди књи го вод стве ну еви ден ци ју о ре дов ној де-
лат но сти, по себ ним на ме на ма и фон до ви ма, са ста вља из ве шта је о 
ма те ри јал но-фи нан сиј ском по сло ва њу, ста ра се о пра вил ном об ра-
чу ну пла та, во ђе њу по сло ва по жи ро ра чу ну, од го ва ра за це ло куп-
ну ар хи ву ра чу но вод ства, да је оба ве ште ња стран ка ма, од го ва ра за 
рад ра чу но вод ства у це ли ни по по зи тив ним за кон ским и дру гим 
про пи си ма, оба вља и дру ге по сло ве по на ло гу пред сед ни ка су да. 
За ово рад но ме сто оспо ре ним од ред ба ма Пра вил ни ка про пи са ни 
су сле де ћи усло ви: ви ша школ ска спре ма еко ном ског сме ра, три 
го ди не рад ног ис ку ства у стру ци, по ло жен др жав ни струч ни ис-
пит, и у скла ду са про пи си ма дру ги од го ва ра ју ћи струч ни ис пит. 
Истом од ред бом рад но ме сто је раз вр ста но у зва ње са рад ни ка.

Од ред ба ма чла на 35. За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 
116/08 и 104/09) про пи са но је: да су из вр ши лач ка рад на ме ста сва 
рад на ме ста ко ја ни су по ло жа ји, укљу чу ју ћи и рад на ме ста ру ко-
во ди ла ца ужих уну тра шњих је ди ни ца у др жав ном ор га ну (став 1.); 
да се из вр ши лач ка рад на ме ста раз вр ста ва ју по зва њи ма, у за ви-
сно сти од сло же но сти и од го вор но сти по сло ва, по треб них зна ња и 
спо соб но сти и усло ва за рад (став 2.); да су зва ња ви ши са вет ник, 
са мо стал ни са вет ник, са вет ник, мла ђи са вет ник, са рад ник, мла ђи 
са рад ник, ре фе рент и мла ђи ре фе рент (став 3.). Од ред ба ма чл. 36. 
до 43. За ко на утвр ђе ни су по сло ви ко ји се оба вља ју у по је ди ним 
зва њи ма. Пре ма од ред би чла на 40. став 1. За ко на о др жав ним слу-
жбе ни ци ма у зва њу са рад ни ка се оба вља ју ма ње сло же ни по сло ви 
ко ји об у хва та ју огра ни чен круг ме ђу соб но по ве за них раз ли чи тих 
за да та ка и зах те ва ју спо соб но сти са мо стал не при ме не утвр ђе них 
ме то да ра да, по сту па ња или струч них тех ни ка, уз оп шта усме ре ња 
и упут ства и по вре ме ни над зор прет по ста вље ног. За рад на по сло-
ви ма у зва њу са рад ни ка, са гла сно од ред би став 2. истог чла на За-
ко на, др жав ни слу жбе ник мо ра да има сте че но ви со ко обра зо ва ње 
на сту ди ја ма пр вог сте пе на (основ не ака дем ске сту ди је, основ не 
стру ков не сту ди је), од но сно на сту ди ја ма у тра ја њу до три го ди не 
и нај ма ње три го ди не рад ног ис ку ства у стру ци, што пре ма ра ни је 
ва же ћим про пи си ма од го ва ра сте пе ну обра зо ва ња  – ви ша шко ла. 

Из на ве де ног сле ди да се по во дом оце не за ко ни то сти оспо ре не 
од ред бе на ве де ног Пра вил ни ка као спор но по ста вља пи та ње да ли 
по сло ви за ко је је утвр ђе но да се оба вља ју у окви ру рад ног ме ста  – 
шеф ра чу но вод ства у су ду, пре ма сво јој сло же но сти, од го вор но сти, 
по треб ним зна њи ма и спо соб но сти ма за њи хо во оба вља ње од го ва-
ра ју по сло ви ма за ко је је За ко ном о др жав ним слу жбе ни ци ма про-
пи са но да се оба вља ју у зва њу са рад ни ка. О овом спор ном пи та њу 
Устав ни суд је за у зео став у сво јој Од лу ци IУо-108/2008 од 21. ју на 
2009. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС”, број 58/09 и „Бил тен” Устав-
ног су да 1/2009, стра на 625.), ка да је у по ступ ку оце не устав но сти и 
за ко ни то сти Пра вил ни ка о уну тра шњем уре ђе њу и си сте ма ти за ци-
ји рад них ме ста у Тр го вин ском су ду у Кра гу јев цу и Оде ље њу су да 
у Ја го ди ни од 12. ју на 2006. го ди не, утвр дио да оспо ре не од ред бе 
тог пра вил ни ка ко ји ма је за рад но ме сто ше фа ра чу но вод ства би ло 
пред ви ђе но зва ње са рад ни ка, у вре ме њи хо вог ва же ња, ни су би ле 
у са гла сно сти с Уста вом и за ко ном. Том при ли ком Устав ни суд је 
оце нио да се по сло ви ко ји се у су ду оба вља ју у окви ру рад ног ме-
ста „шеф ра чу новдства”, пре ма сво јој сло же но сти, од го вор но сти и  
по треб ним зна њи ма, не мо гу сма тра ти ма ње сло же ним по сло ви ма 
ко ји се, пре ма За ко ну о др жав ним слу жбе ни ци ма, оба вља ју у зва њу 
са рад ни ка. Оце на Су да да по сло ви рад ног ме ста ше фа ра чу но вод-
ства ни су би ли раз вр ста ни у од го ва ра ју ће зва ње са гла сно За ко ну, 
има ла је за по сле ди цу да ни пред ви ђе ни усло ви за оба вља ње по-
сло ва тог рад ног ме ста  – у по гле ду сте пе на обра зо ва ња и по треб ног 
рад ног ис ку ства, ни су би ли у скла ду са за ко ном.

Има ју ћи у ви ду да се под не том ини ци ја ти вом оспо ра ва устав-
ност и за ко ни тост од ре да ба оп штег ак та ко ји ма се уре ђу ју пи та ња 
о ко ји ма Устав ни суд већ има за у зет став, а да је у то ку прет ход ног 
по ступ ка прав но ста ње пот пу но утвр ђе но и при ку пље ни по да ци 
пру жа ју по у здан основ за од лу чи ва ње, Устав ни суд је, на осно-
ву од ред бе чла на 53. став 2. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 109/07), без до но ше ња ре ше ња о по кре та њу по-
ступ ка, утвр дио да од ред ба чла на 14. тач ка 22. Пра вил ни ка о уну-
тра шњем уре ђе њу и си сте ма ти за ци ји рад них ме ста у Основ ном 



24. новембар 2011. Број 88 71
су ду у Ва ље ву, од 20. ма ја 2010. го ди не, ни је у са гла сно сти са од-
ред ба ма чл. 35. и 40. За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма, што има 
за по сле ди цу не са гла сност ове од ред бе и са чла ном 195. став 1. 
Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, ко јим је утвр ђен прин цип хи је рар хи је 
до ма ћих оп штих прав них ака та. 

Устав ни суд до дат но ука зу је да се на во ди до но си о ца оспо ре-
ног оп штег ак та да је над ле жно ми ни стар ство да ло са гла сност на 
Пра вил ник, као и да су ре ше ња иден тич на оспо ре ној од ред би са-
др жа на и у оп штим ак ти ма ве ћи не дру гих су до ва у Ре пу бли ци не 
мо гу при хва ти ти као ар гу мен ти за тврд њу да је оспо ре на од ред ба 
у са гла сно сти са Уста вом и за ко ном, а уко ли ко су из не ти на во ди 
тач ни, Од лу ка Устав ног су да у овом по ступ ку тре ба да до при не-
се от кла ња њу евен ту ал них не у став но сти и не за ко ни то сти оп штих 
ака та дру гих пра во суд них ор га на.

Ис пи ту ју ћи по сто ја ње про це сних прет по став ки за по сту па ње 
по ини ци ја ти ви у де лу ко јим се оспо ра ва ју од ред бе Пра вил ни ка о 
уну тра шњем уре ђе њу и си сте ма ти за ци ји рад них ме ста у Оп штин-
ском су ду у Осе чи ни, број IСу. 9/06-4 од 21. ју на 2006. го ди не и 
При вре ме ног пра вил ни ка о уну тра шњем уре ђе њу и си сте ма ти за ци-
ји рад них ме ста у Основ ном су ду у Ва ље ву, број 110-00-00079/2009-
03 од 7. ок то бра 2009. го ди не, Устав ни суд је утвр дио сле де ће:

Од ред бе оспо ре ног Пра вил ни ка Оп штин ског су да у Осе чи ни 
су пре ста ле да ва же сту па њем на сна гу При вре ме ног пра вил ни ка 
Основ ног су да у Ва ље ву  – 31. де цем бра 2009. го ди не, а оспо ре не 
су ини ци ја ти вом ко ја је под не та 22. ав гу ста 2010. го ди не. 

Од ред бе оспо ре ног При вре ме ног пра вил ни ка пре ста ле су да 
ва же, као што је прет ход но на ве де но, сту па њем на сна гу Пра вил-
ни ка до не тог 20. ма ја 2010. го ди не, при че му су оспо ре не до пу ном 
ини ци ја ти ве, под не том Устав ном су ду 13. ја ну а ра 2011. го ди не. 

Од ред бом чла на 168. став 5. Уста ва утвр ђе но је да Устав ни 
суд мо же оце ни ти са гла сност за ко на и дру гих оп штих ака та са 
Уста вом, оп штих ака та са за ко ном и по пре стан ку њи хо вог ва же-
ња, ако је по сту пак оце не устав но сти по кре нут нај ка сни је у ро ку 
од шест ме се ци од пре стан ка њи хо вог ва же ња.

По ла зе ћи од из ло же ног, Устав ни суд кон ста ту је да су ини-
ци ја ти ве ко ји ма се оспо ра ва ју на ве де ни оп шти ак ти под не те на-
кон ис те ка ро ка из чла на 168. став 5. Уста ва, те да сто га не по-
сто је про це сне прет по став ке за оце ну устав но сти и за ко ни то сти 
оп штих ака та ко ји су пре ста ли да ва же. Из тих раз ло га, Устав ни 
суд је у овом де лу, са гла сно од ред би чла на 36. став 1. тач ка 4) За-
ко на о Устав ном су ду, ини ци ја ти ву од ба цио. 

С  об зи ром на све из не то, а у скла ду са од ред ба ма чла на 45. 
тач. 1) и 4) За ко на о Устав ном су ду и чла на 82. став 2. и чла на 84.  
По слов ни ка о ра ду Устав ног су да („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
24/08 и 27/08), Суд је од лу чио као у из ре ци. 

На осно ву чла на 168. став 3. Уста ва, од ред ба чла на 14. тач ка 
22. Пра вил ни ка на ве де ног у тач ки 1. из ре ке, пре ста је да ва жи да-
ном об ја вљи ва ња Од лу ке Устав ног су да у „Слу жбе ном гла сни ку 
Ре пу бли ке Ср би је”.

IУо број 1258/2010
Пред сед ник

Устав ног су да,
др Дра ги ша Сли јеп че вић, с.р.

2726
Устав ни суд у са ста ву: пред сед ник др Дра ги ша Сли јеп че вић 

и су ди је др Оли ве ра Ву чић, др Ма ри ја Дра шкић, Ве сна Илић Пре-
лић, др Го ран Илић, др Аг неш Кар таг Од ри, Ми лан Мар ко вић, др 
Бо са Не на дић, Ми лан Ста нић, др Дра ган Сто ја но вић, мр То ми слав 
Стој ко вић, Са ба ху дин Та хи ро вић и Пре драг Ћет ко вић, у по ступ ку 
по устав ној жал би Шу кри је Зе ка, Ав ни Зе ка, Бе дри Зе ка, Ха зби је 
Ша ља ро ђе не Зе ка, Ба хри је Зе ка, Ха зби је Ша ља и Ука Ша ља, сви 
из Бе о гра да на осно ву чла на 167. став 4. у ве зи чла на 170. Уста ва 
Ре пу бли ке Ср би је, на сед ни ци одр жа ној 13. ок то бра 2011. го ди не, 
до нео је

ОД  Л У  КУ

1. Усва ја се устав на жал ба Шу кри је Зе ка, Ав ни Зе ка, Бе дри 
Зе ка, Ха зби је Ша ља рођенe Зе ка, Ба хри је Зе ка, Ха зби је Ша ља 
и Ука Ша ља и утвр ђу је да је у по ступ ку ко ји се пред Че твр тим 

оп штин ским су дом у Бе о гра ду во дио у пред ме ту П. 5074/02, а са-
да се во ди пред Пр вим основ ним су дом у Бе о гра ду у пред ме ту П. 
52865/10, по вре ђе но пра во под но си ла ца устав не жал бе на су ђе ње 
у ра зум ном ро ку за јем че но од ред бом чла на 32. став 1. Уста ва Ре-
пу бли ке Ср би је.

2. Усва ја се устав на жал ба под но си ла ца устав не жал бе из тач-
ке 1. и утвр ђу је да су пре су дом Вр хов ног су да Ср би је Рев. 2002/07 
од 29. ав гу ста 2007. го ди не по вре ђе ни пра во под но си ла ца на пра-
вич но су ђе ње за јем че но од ред бом чла на 32. став 1. Уста ва и пра во 
на јед на ку за шти ту пра ва из чла на 36. став 1. Уста ва.

3. По ни шта ва се пре су да Вр хов ног су да Ср би је Рев. 2002/07 
од 29. ав гу ста 2007. го ди не и од ре ђу је се да Вр хов ни ка са ци о ни 
суд по но во од лу чи о ре ви зи ји под но си ла ца устав не жал бе из ја-
вље ној про тив пре су де Окру жног су да у Бе о гра ду Гж. 2854/07 од 
14. мар та 2007. го ди не.

4. На ла же се над ле жним су до ви ма да пре ду зму све нео п ход-
не ме ре ка ко би се пар нич ни по сту пак из тач ке 1. окон чао у нај-
кра ћем ро ку.

5. Од лу ку об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

Обра  зло же  ње

1. Шу кри ја Зе ка, Ав ни Зе ка, Бе дри Зе ка, Ха зби ја Ша ља ро ђе-
на Зе ка, Ба хри ја Зе ка, Ха зби је Ша ља и Ука Ша ља, сви из Бе о гра-
да, су пре ко пу но моћ ни ка Не ма ње Јо ло ви ћа, адво ка та из Бе о гра-
да под не ли Устав ном су ду 29. апри ла 2008. го ди не устав ну жал бу, 
због по вре де пра ва на пра вич но су ђе ње и су ђе ње у ра зум ном ро ку 
за јем че них чла ном 32. став 1. Уста ва и по вре де пра ва на јед на ку 
за шти ту пра ва из чла на 36. став 1. Уста ва у по ступ ку ко ји се во-
дио пред Че твр тим оп штин ским су дом у Бе о гра ду у пред ме ту П. 
5074/02. Под но си о ци устав не жал бе су на ве ли да су још  сеп тем-
бра 1999. го ди не под не ли ту жбу ра ди на кна де ште те због смр ти 
њи хо вог су пру га и оца по ги ну лог у не сре ћи у Алек си нач ким руд-
ни ци ма; да је пре су дом Че твр тог оп штин ског су да у Бе о гра ду од 
2005. го ди не усво јен ту жбе ни зах тев и оба ве зан је ту же ни „Елек-
тро при вре да Ср би је” да сва ком од ту жи ла ца ис пла ти на кна ду не-
ма те ри јал не ште те; да је пре су дом Окру жног су да у Бе о гра ду пре-
и на че на пр во сте пе на пре су да та ко што је ту жбе ни зах тев од би јен, 
а  да је Вр хов ни суд Ср би је, ре ша ва ју ћи о ре ви зи ји, од био ре ви зи ју 
као нео сно ва ну.

Под но си о ци устав не жал бе су ис та кли по вре ду пра ва на су-
ђе ње у ра зум ном ро ку, на во де ћи да су до ви о њи хо вим пра ви ма 
ни су од лу чи ли у ра зум ном ро ку, јер су ту жбе под не те још 1999. 
го ди не, пр во сте пе на пре су да је до не та по сле шест го ди на, а по сту-
пак пред Вр хов ним су дом Ср би је се за вр шио осам го ди на по сле 
под но ше ња ту жбе. У устав ној жал би је по вре да пра ва на пра вич но 
су ђе ње и на јед на ку за шти ту пра ва обра зло же на ти ме да су у иден-
тич ним прав ним си ту а ци ја ма су до ви раз ли чи то по сту па ли, бу ду ћи 
да су го то во сва ли ца осим под но си ла ца устав не жал бе оства ри ла 
пра во на на кна ду ште те, са мо је под но си о ци ма устав не жал бе пре-
су дом Окру жног су да у Бе о гра ду Гж. 2854/07 од 14. мар та 2007. 
го ди не и пре су дом Вр хов ног су да Ср би је Рев. 2002/07 од 29. ав гу-
ста 2007. го ди не ту жбе ни зах тев од би јен због за ста ре ло сти. За те 
сво је на во де под но си о ци устав не жал бе су до ста ви ли до ка зе.

2. Са гла сно чла ну 170. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, устав на 
жал ба се мо же из ја ви ти про тив по је ди нач них ака та или рад њи др-
жав них ор га на или ор га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на јав на овла-
шће ња, а ко ји ма се по вре ђу ју или ус кра ћу ју људ ска или ма њин ска 
пра ва и сло бо де за јам че не Уста вом, ако су ис цр пље на или ни су 
пред ви ђе на дру га прав на сред ства за њи хо ву за шти ту.

Пре ма од ред би чла на 82. став 2. За ко на о Устав ном су ду 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 109/07), устав на жал ба се мо же 
из ја ви ти и ако ни су ис цр пље на прав на сред ства у слу ча ју ка да је 
под но си о цу жал бе по вре ђе но пра во на су ђе ње у ра зум ном ро ку.

У то ку по ступ ка пру жа ња устав но суд ске за шти те, по во дом 
ис пи ти ва ња осно ва но сти устав не жал бе у гра ни ца ма зах те ва ис-
так ну тог у њој, Устав ни суд утвр ђу је да ли је у по ступ ку од лу чи-
ва ња о пра ви ма и оба ве за ма под но си о ца устав не жал бе по вре ђе но 
или ус кра ће но ње го во Уста вом за јем че но пра во или сло бо да.

3. Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку, уви дом у спи-
се пред ме та ра ни јег Че твр тог оп штин ског су да у Бе о гра ду П. 
5074/02, са да Пр вог основ ног су да у Бе о гра ду П. 52865/10, утвр-
дио сле де ће чи ње ни це и окол но сти од зна ча ја за до но ше ње од лу ке 
у овој устав но суд ској ства ри:
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Ру дар Љах Зе ка, су пруг под но си тељ ке устав не жал бе Шу кри-
је Зе ка и отац под но си ла ца устав не жал бе Ав ни Зе ка, Бе дри Зе ка, 
Ха зби је Ша ља ро ђе не Зе ка и Ба хри је Зе ка, по ги нуо је у ру дар ској 
не сре ћи ко ја се до го ди ла 17. но вем бра 1989. го ди не у Алек си нач-
ким руд ни ци ма. У ис тој не сре ћи по ги нуо је и Ука Ша ља, су пруг 
под но си тељ ке Ха зби је Ша ља и отац под но си о ца Ука Ша ље. Прав-
но сна жном пре су дом Оп штин ског су да у Алек син цу К. 12/92 од 4. 
апри ла 1996. го ди не ви ше од го вор них ли ца у Алек си нач ким руд-
ни ци ма огла ше но је кри вим и осу ђе но за из вр ше но кри вич но де ло 
те шко де ло про тив оп ште си гур но сти из чла на 194. став 4. у ве зи 
са чла ном 189. став 3. а у ве зи са ста вом 2. истог чла на Кри вич-
ног за ко на Ре пу бли ке Ср би је. Су пру га и де ца по ги ну лог Љах Зе ке 
под не ли су 27. сеп тем бра 1999. го ди не ту жбу за на кна ду не ма те-
ри јал не и ма те ри јал не ште те про у зро ко ва не на ве де ним штет ним 
до га ђа јем а су пру га и де те пок. Ука Ша ље, под не ли су та кву ту жбу 
29. сеп тем бра 1999. го ди не. Пар ни це по овим ту жба ма су спо је-
не ра ди за јед нич ког рас пра вља ња и од лу чи ва ња. Ту жбе су под не-
те Тре ћем оп штин ском су ду у Бе о гра ду ко ји се ре ше њем од 31. 
де цем бра 2001. го ди не огла сио ме сно не на дле жним и усту пио је 
пред мет Че твр том оп штин ском су ду у Бе о гра ду. 

Пред Че твр тим оп штин ским су дом у Бе о гра ду би ло је за ка-
за но 13 ро чи шта за глав ну рас пра ву. Пр во ро чи ште је одр жа но 16. 
де цем бра 2002. го ди не, да би тек на ро чи шту од 22. но вем бра 2005. 
го ди не глав на рас пра ва би ла за кљу че на. Од на ве де них 13 ро чи-
шта, че ти ри ро чи шта ни су одр жа на, и то због спре че но сти по сту-
па ју ћег су ди је, као и због не до ла ска за ступ ни ка ту же них. Та ко ђе, 
уви дом у спи се пред ме та је утвр ђе но да је у вре ме на стан ка штет-
ног до га ђа ја Алек си нач ки руд ник угља по сто јао као са мо стал ни 
прав ни су бјект, да би 13. мар та 1990. го ди не ушао у са став Јав ног 
пред у зе ћа „Елек тро при вре да Ср би је  – Бе о град”, док је 20. ја ну а ра 
1992. го ди не осно ва но Јав но пред у зе ће за под зем ну екс пло а та ци ју 
угља у Ре са ви ци чи ји је осни вач „Елек тро при вре да Ср би је”, а 8. 
ју ла 2003. го ди не осно ва но је ЈП Пред у зе ће за под зем ну екс пло-
а та ци ју угља „Ре са ви ца” као пот пу но са мо стал ни прав ни су бјект.

Де ли мич ном пре су дом Че твр тог оп штин ског су да у Бе о гра-
ду П. 5074/02 од 22. но вем бра 2005. го ди не, пр вим ста вом из ре ке 
усво јен је ту жбе ни зах тев ту жи ла ца па је оба ве за но Јав но пред у-
зе ће „Елек тро при вре да Ср би је” из Бе о гра да, као пр во ту же ни, да 
ту жи о ци ма на име на кна де не ма те ри јал не ште те ис пла ти по је ди-
нач не из но се бли же опи са не у из ре ци пре су де. Дру гим ста вом из-
ре ке ове пре су де од би јен је као нео сно ван ту жбе ни зах тев ту жи ла-
ца ко јим су тра жи ли да се оба ве же дру го ту же ни Јав но пред у зе ће 
за под зем ну екс пло а та ци ју угља из Ре са ви це да им на кна ди не ма-
те ри јал ну ште ту и тро шко ве пар нич ног по ступ ка; тре ћим ста вом 
из ре ке од би јен је као нео сно ван при го вор за ста ре ло сти по тра жи-
ва ња ко је су ис та кли пр во ту же ни и дру го ту же ни; че твр тим ста вом 
из ре ке од би јен је као нео сно ван при го вор не до стат ка па сив не ле-
ги ти ма ци је ко ји је ис та као пр во ту же ни; пе тим ста вом из ре ке од-
ре ђе но је да ће се у од но су на пре о ста ли део ту жбе ног зах те ва у 
по гле ду ма те ри јал не ште те, као и у од но су на тро шко ве по ступ ка, 
по сту пак на ста ви ти на кон прав но сна жно сти ове де ли мич не пре-
су де. 

Окру жни суд у Бе о гра ду је пре су дом Гж. 2854/07 од 14. мар та 
2007. го ди не пре и на чио де ли мич ну пре су ду Че твр тог оп штин ског 
су да у Бе о гра ду П. 5074/02 од 22. но вем бра 2005. го ди не, ис пра-
вље ну ре ше њем Че твр тог оп штин ског су да од 24. ја ну а ра 2006. го-
ди не, у ста ву пр вом и де лу ста ва тре ћег из ре ке у од но су на ту же но 
ЈП „Елек тро при вре да Ср би је”, та ко што је од би јен као нео сно ван 
ту жбе ни зах тев ко јим је тра же но да се ту же но ЈП „Елек тро при вре-
да Ср би је” оба ве же да ту жи о ци ма на док на ди не ма те ри јал ну ште-
ту на име ду шев них бо ло ва због смр ти бли ског ли ца. Окру жни суд 
је у сво јој пре су ди за у зео став да је до тре нут ка под но ше ња ту жбе 
ис те као рок из чла на 376. став 2. За ко на о обли га ци о ним од но си-
ма, а из раз ло га што је од на стан ка ште те про те кло ви ше од пет 
го ди на, због че га је при го вор за ста ре ло сти осно ва но ис так нут. Ка-
ко са гла сно чла ну 360. став 1. истог за ко на, за ста ре ло шћу пре ста је 
пра во да се зах те ва ис пу ње ње оба ве зе, то је, по ста ву Окру жног 
су да у Бе о гра ду, ту жбе ни зах тев у овој прав ној ства ри нео сно ван.

Оспо ре ном пре су дом Вр хов ног су да Ср би је Рев. 2002/07 од 
29. ав гу ста 2007. го ди не од би је на је као нео сно ва на ре ви зи ја ту-
жи ла ца из ја вље на про тив пре су де Окру жног су да у Бе о гра ду Гж. 
2854/07 од 14. мар та 2007. го ди не. Вр хов ни суд Ср би је је стао на 
ста но ви ште да је ре ви зи ја ту жи ла ца нео сно ва на из раз ло га што су 
ту жбе за на кна ду ште те под не те 27. сеп тем бра 1999. го ди не и 29. 

сеп тем бра 1999. го ди не, од но сно на кон про те ка ви ше од пет го ди-
на од да на ка да је ште та на ста ла, те је по тра жи ва ње ту жи ла ца за 
на кна ду ште те за ста ре ло, у сми слу од ред бе чла на 376. став 2. За-
ко на о обли га ци о ним од но си ма.

У на став ку по ступ ка, и то у пе ри о ду на кон под но ше ња 
устав не жал бе спи си су из не ти по сту па ју ћем су ди ји и ро чи ште за 
глав ну рас пра ву је одр жа но 24. мар та 2009. го ди не, ка да је до не-
то  ре ше ње да је до ка зни по сту пак за вр шен. Пре су дом Че твр тог 
оп штин ског су да у Бе о гра ду П. 1689/09 од 24. мар та 2009. го ди не 
од би јен је ту жбе ни зах тев ту жи ла ца ко јим су тра жи ли да се ту же-
ни Јав но пред у зе ће „Елек тро при вре да Ср би је” из Бе о гра да и Јав но 
пред у зе ће за под зем ну екс пло а та ци ју угља из Ре са ви це оба ве жу 
да ис пла те тра же не из но се на име на кна де ште те због из гу бље-
ног из др жа ва ња. У обра зло же њу на ве де не пре су де ци ти ра на је од-
ред ба чла на 170. став 1. За ко на о обли га ци о ним од но си ма ко јом је 
про пи са но да за ште ту ко ју за по сле ни у ра ду или у ве зи са ра дом 
про у зро ку је тре ћем ли цу од го ва ра пред у зе ће у ко ме је за по сле ни 
ра дио у тре нут ку про у зро ко ва не ште те, осим ако до ка же да је за-
по сле ни у да тим окол но сти ма по сту пао она ко ка ко је тре ба ло, од-
ред бе чла на 376. ст. 1. и 2. истог за ко на ко ји ма је про пи са но да 
по тра жи ва ње на кна де про у зро ко ва не ште те за ста ре ва за три го ди-
не од ка да је оште ће ник до знао за ште ту и за ли це ко је је ште ту 
учи ни ло, а у сва ком слу ча ју за пет го ди на од ка да је ште та на ста ла, 
као и од ред ба чла на 360. став 1. За ко на пре ма ко јој за ста ре ло шћу 
пре ста је пра во зах те ва ти ис пу ње ње оба ве зе. Има ју ћи у ви ду пре-
су де Окру жног су да у Бе о гра ду и Вр хов ног су да Ср би је, као и све 
из ве де не до ка зе, пр во сте пе ни суд је сма трао нео сно ва ним зах тев 
ту жи ла ца за на кна ду ма те ри јал не ште те због из гу бље ног из др жа-
ва ња и ис пла ту тро шко ва пар нич ног по ступ ка.

Ту жи о ци су 10. ју ла 2009. го ди не под не ли жал бу про тив на-
ве де не пре су де. Окру жни суд у Бе о гра ду је 10. ок то бра 2009. го-
ди не до нео ре ше ње Гж. 21303/09 ко јим је Че твр том оп штин ском 
су ду у Бе о гра ду вра тио спи се пред ме та ра ди до пу не по ступ ка, јер 
је ту жи лац Ука Ша ља по стао пу но ле тан па је би ло по треб но да 
се из ја сни да ли одо бра ва рад ње ко је је у ње го во име пред у зи мао  
пу но моћ ник 8. де цем бра 2009. го ди не. На ве де ном пр во сте пе ном 
су ду је до ста вље но  пу но моћ је за за сту па ње да то од стра не Уке 
Ша ље, али у пред ме ту да ље ни је по сту па но.

4. За оце ну на во да и раз ло га из устав не жал бе са ста но ви шта 
Уста вом за јем че них пра ва на чи ју по вре ду се под но си лац устав не 
жал бе по зи ва, од зна ча ја су сле де ће од ред бе Уста ва и за ко на:

Од ред бом чла на 32. став 1. Уста ва утвр ђе но је да сва ко има 
пра во да не за ви сан, не при стра сан и за ко ном већ уста но вљен суд, 
пра вич но и у ра зум ном ро ку, јав но рас пра ви и од лу чи о ње го вим 
пра ви ма и оба ве за ма, осно ва но сти сум ње ко ја је би ла раз лог за по-
кре та ње по ступ ка, као и о оп ту жба ма про тив ње га. Од ред бом чла-
на 36. став 1. Уста ва утвр ђе но је да се јем чи јед на ка за шти та пра-
ва пред су до ви ма и дру гим др жав ним ор га ни ма, има о ци ма јав них 
овла шће ња и ор га ни ма ауто ном не по кра ји не и је ди ни ца ло кал не 
са мо у пра ве.

Од ред ба ма чла на 10. ва же ћег За ко на о пар нич ном по ступ-
ку („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 125/04 и 111/09) про пи са но је: 
да стран ка има пра во да суд од лу чи о ње ним зах те ви ма и пред-
ло зи ма у ра зум ном ро ку (став 1.) и да је суд ду жан да на сто ји да 
се по сту пак спро ве де без оду го вла че ња и са што ма ње тро шко ва 
(став 2.). Чла ном 312. став 2. За ко на про пи са но је да је суд ду-
жан да се ста ра да пред мет спо ра све стра но пре тре се, да се по-
сту пак не оду го вла чи и да се рас пра ва по мо гућ но сти до вр ши на 
јед ном ро чи шту. Та ко ђе, и од ред ба ма ра ни јег За ко на о пар нич ном 
по ступ ку („Слу жбе ни лист СФРЈ”, бр. 4/77, 36/77, 36/80, 69/89, 
58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90 и 30/91 и „Слу жбе ни лист СРЈ”, 
бр. 27/92, 31/93, 24/94, 12/98, 15/98 и 3/02), ко ји је ва жио у вре ме 
под но ше ња ту жбе, би ло је про пи са но да је суд ду жан да на сто ји да 
се по сту пак спро ве де без оду го вла че ња и са што ма ње тро шко ва и 
да оне мо гу ћи сва ку зло у по тре бу пра ва ко ја стран ка ма при па да ју у 
по ступ ку (члан 10.).

За ко ном о обли га ци о ним од но си ма („Слу жбе ни лист СФРЈ”, 
бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, „Слу жбе ни лист СРЈ”, бр. 31/93, 
22/99, 23/99, 35/99 и 44/99) про пи са но је: да по тра жи ва ње на кна-
де про у зро ко ва не ште те за ста ре ва за три го ди не од кад је оште ће-
ник до знао за ште ту и за ли це ко је је ште ту учи ни ло и да у сва ком 
слу ча ју ово по тра жи ва ње за ста ре ва за пет го ди на од кад је ште-
та на ста ла (члан 376. ст. 1. и 2.); да кад је ште та про у зро ко ва на  
кри вич ним де лом а за кри вич но го ње ње је пред ви ђен ду жи рок 
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за ста ре ло сти, зах тев за на кна ду ште те пре ма од го вор ном ли цу за-
ста ре ва кад ис тек не вре ме од ре ђе но за за ста ре лост кри вич ног го-
ње ња и пре кид за ста ре ва ња кри вич ног го ње ња по вла чи за со бом и 
пре кид за ста ре ва ња зах те ва за на кна ду ште те (члан 377. ст. 1. и 2.).

5. У по гле ду ис так ну те по вре де пра ва на су ђе ње у ра зум ном 
ро ку, за јем че ног чла ном 32. став 1. Уста ва, Устав ни суд је утвр дио 
сле де ће:

Пе ри од оце не ра зум но сти ду жи не тра ја ња овог суд ског по-
ступ ка ко ји спа да у над ле жност Устав ног су да, ra ti o ne tem po ris, 
по чео је 8. но вем бра 2006. го ди не, ка да је про гла шен и сту пио на 
сна гу Устав Ре пу бли ке Ср би је ко ји уста но вља ва устав ну жал бу 
као прав но сред ство за за шти ту  по вре ђе них или ус кра ће них људ-
ских пра ва и сло бо да и сва ко ме јем чи пра во на јав но рас пра вља ње 
и од лу чи ва ње о ње го вим пра ви ма и оба ве за ма у ра зум ном ро ку. 
Ме ђу тим, Устав ни суд сма тра да се ра ди утвр ђи ва ња оправ да но-
сти ду жи не тра ја ња по ступ ка мо ра узе ти у об зир и ста ње пред ме та 
на дан 8. но вем бра 2006. го ди не, до ка да је пред мет био не ре шен 
већ се дам го ди на, та ко да је за оце ну по сто ја ња по вре де пра ва под-
но си ла ца устав не жал бе на су ђе ње у ра зум ном ро ку ре ле ван тан 
цео про те кли пе ри од, од да на под но ше ња ту жбе су ду сеп тем бра 
1999. го ди не па на да ље.

Ра зум на ду жи на суд ског по ступ ка је ре ла тив на ка те го ри ја, 
ко ја за ви си од ни за чи ни ла ца и мо ра се про це ни ти у сва ком по-
је ди нач ном слу ча ју, пре ма ње го вим спе ци фич ним окол но сти ма. 
Сло же ност чи ње нич них и прав них пи та ња у кон крет ном пред ме-
ту, по на ша ње под но си о ца устав не жал бе као стран ке у по ступ ку, 
по сту па ње над ле жних ор га на вла сти  – су до ва ко ји во де по сту пак 
као и при ро да зах те ва, од но сно зна чај пред ме та спо ра за под но си-
о ца, основ ни су чи ни о ци ко ји ути чу и на оце ну ду жи не пар нич ног 
суд ског по ступ ка.

Оце њу ју ћи спро ве де ни по сту пак у пред мет ној гра ђан ско-
прав ној ства ри, ува жа ва ју ћи при то ме суд ску прак су и кри те ри-
ју ме Устав ног су да, као и ме ђу на род них ин сти ту ци ја за за шти ту 
људ ских пра ва, Устав ни суд је утвр дио да је под но си о ци ма устав-
не жал бе по вре ђе но пра во на су ђе ње у ра зум ном ро ку за јем че но 
чла ном 32. став 1. Уста ва. По оце ни Су да, основ ни раз лог ко ји је 
до вео до по вре де за јем че ног пра ва је не де ло твор но по сту па ње 
над ле жног су да.

На и ме, од под но ше ња ту жбе до до но ше ња ре ше ња, ко јим се 
суд огла сио ме сно не на дле жним, про шло је ви ше од го ди ну да на; 
од усту па ња пред ме та над ле жном су ду до за ка зи ва ња пр вог ро-
чи шта за глав ну рас пра ву про шло је го ди ну да на, а до до но ше ња 
де ли мич не пр во сте пе не пре су де че ти ри го ди не; пр во сте пе на пре-
су да у по гле ду пре о ста лих ту жи лач ких зах те ва до не та је де сет го-
ди на по сле под не те ту жбе. Да кле, на ве де но де се то го ди шње тра ја-
ње пар нич ног по ступ ка ко ји још увек ни је у це ли ни пр во сте пе но 
окон чан са мо по се би ука зу је на по вре ду пра ва на су ђе ње у ра зум-
ном ро ку.

Устав ни суд оце њу је да под но си о ци устав не жал бе ни су до-
при не ли ду жи ни тра ја ња суд ског по ступ ка. На и ме, Устав ни суд је 
утвр дио да су се под но си о ци устав не жал бе уред но ода зи ва ли на 
све по зи ве су да, при сту па ли свим ро чи шти ма за глав ну рас пра ву и 
ак тив но уче ство ва ли у по ступ ку, при че му ни су зло у по тре бља ва-
ли сво ја про це сна овла шће ња.

Да кле, по оце ни Устав ног су да, над ле жни суд ни је пред у зи-
мао све за ко ном пред ви ђе не про це сне ме ре да се овај по сту пак 
ефи ка сно окон ча и да се о пра ву под но си ла ца од лу чи без не по-
треб ног оду го вла че ња. Устав ни суд на гла ша ва да је у сва кој прав-
ној др жа ви од из у зет не ва жно сти ор га ни за ци ја суд ског си сте ма 
на на чин да се омо гу ћи до но ше ње суд ских од лу ка без од ла га ња, 
ка ко се не би угро зи ла де ло твор ност за шти те Уста вом га ран то ва-
них пра ва и сло бо да, те ка ко би се по вра ти ло и одр жа ло по ве ре ње 
гра ђа на у су до ве.

На осно ву све га из не тог, Устав ни суд је ста но ви шта да је под-
но си о ци ма устав не жал бе по вре ђе но пра во за јем че но у чла ну 32. 
став 1. Уста ва да се о њи хо вим пра ви ма у пар нич ном по ступ ку ко-
ји се пред ра ни јим Че твр тим оп штин ским су дом у Бе о гра ду во дио 
под бро јем П. 5074/02, а са да се во ди пред Пр вим основ ним су дом 
у Бе о гра ду под бро јем П. 52865/10, од лу чи у ра зум ном ро ку, те је 
сто га у тач ки 1. из ре ке устав ну жал бу усво јио, у скла ду са од ред-
бом чла на 89. став 1. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 109/07), а у тач ки 4. из ре ке на ло жио Пр вом основ ном 
су ду у Бе о гра ду да пре ду зме све нео п ход не ме ре да се пар нич ни 
по сту пак окон ча у нај кра ћем ро ку.

Та ква од лу ка Устав ног су да до не та је у гра ни ца ма зах те ва 
по ста вље ног у устав ној жал би, с об зи ром на то да под но си о ци 
устав не жал бе ни су зах те ва ли пра вич но за до во ље ње у ви ду на кна-
де не ма те ри јал не ште те. Суд је у тач ки 5. из ре ке од ре дио да се као 
вид пра вич ног за до во ље ња под но си ла ца ова од лу ка об ја ви у „Слу-
жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”, на осно ву чла на 82. став 2. 
За ко на о Устав ном су ду.

6. У по гле ду ис так ну те по вре де пра ва на јед на ку суд ску за-
шти ту, за јем че ног чла ном 36. став 1. Уста ва, Устав ни суд је утвр-
дио сле де ће:

У иден тич ним прав ним си ту а ци ја ма про ис те клим из истог 
штет ног до га ђа ја, пре су дом Окру жног су да у Ни шу Гж. 25/06 од 
24. ја ну а ра 2006. го ди не, пре су дом Вр хов ног су да Ср би је Прев. 
43/01 од 9. ма ја 2001. го ди не и пре су дом Вр хов ног су да Ср би-
је Рев. 89/03 од 21. ја ну а ра 2003. го ди не за у зет је дру га чи ји став, 
од но сно утвр ђе но је да по тра жи ва ње ту жи ла ца за на кна ду ште те 
ни је за ста ре ло. На и ме, на ве де не пре су де су обра зло же не на тај на-
чин да се у слу ча ју ка да је ште та про у зро ко ва на кри вич ним де лом 
на за ста ре лост при ме њу ју од ред бе чла на 377. За ко на о обли га ци о-
ним од но си ма, а не од ред ба чла на 376, бу ду ћи да се од ред бе чла на 
377. За ко на при ме њу ју не са мо кад се на кна да зах те ва од учи ни о-
ца кри вич ног де ла као не по сред ног штет ни ка, већ и од дру гог ли-
ца ко је од го ва ра за ште ту ма да ни је учи ни лац кри вич ног де ла. На 
осно ву на ве де ног про из ла зи да су из истог штет ног до га ђа ја не ка 
ли ца оства ри ла пра во на на кна ду ште те, та ко што су су до ви усва-
ја ли ту жбе не зах те ве на ла зе ћи да по тра жи ва ње ни је за ста ре ло, док 
је под но си о ци ма устав не жал бе ту жбе ни зах тев од би јен због за-
ста ре ло сти.

Има ју ћи у ви ду на ве де но, Устав ни суд је утвр дио да су окру-
жни су до ви и Вр хов ни суд Ср би је у иден тич ној чи ње нич ној и 
прав ној си ту а ци ји до но си ли раз ли чи те од лу ке и на тај на чин под-
но си о це устав не жал бе до ве ли у бит но раз ли чит по ло жај од оно га 
у ко ме су би ли ту жи о ци чи ји је исто вр сни ту жбе ни зах тев усво јен. 
Устав ни суд је ста но ви шта да су раз ли чи том оце ном Окру жног су-
да у Бе о гра ду и Вр хов ног су да Ср би је до не том по во дом исте чи-
ње нич не си ту а ци је и истог прав ног пи та ња, под но си о ци устав не 
жал бе до ве де ни у не рав но пра ван по ло жај у оства ри ва њу суд ске 
за шти те у од но су на ли ца чи ји су ту жбе ни зах те ви усво је ни. 

Устав ни суд кон ста ту је да раз ли чи то по сту па ње ре дов них су-
до ва по во дом исте чи ње нич не и прав не си ту а ци је ука зу је на по-
вре ду прин ци па прав не си гур но сти и, с тим у ве зи, на гла ша ва да 
ни је над ле жан за ујед на ча ва ње суд ске прак се ре дов них су до ва, али 
с об зи ром на свој Уста вом утвр ђе ни по ло жај, као др жав ни ор ган 
ко ји шти ти људ ска и ма њин ска пра ва и сло бо де, сма тра да је нео-
п ход но да над ле жни ре дов ни су до ви, у си ту а ци ја ма ка да на ла зе 
да до та да шња суд ска прак са ни је у скла ду са ме ро дав ним ма те ри-
јал ним пра вом, пре до но ше ња од лу ке, пре ду зму све ме ре и рад ње 
пред ви ђе не од го ва ра ју ћим про це сним за ко ни ма. Сто га је Устав ни 
суд оце нио да је Вр хов ни суд Ср би је по во дом исте чи ње нич не и 
прав не си ту а ци је до но ше њем раз ли чи тих од лу ка ство рио прав ну 
не си гур ност код под но си ла ца устав не жал бе, те да та окол ност са-
ма по се би пред ста вља до во љан раз лог да се утвр ди по сто ја ње по-
вре де пра ва под но си ла ца устав не жал бе на јед на ку за шти ту пра ва 
пред су до ви ма.

7. У по гле ду ис так ну те по вре де пра ва на пра вич но су ђе ње за-
јем че ног чла ном 32. став 1. Уста ва, Устав ни суд је утвр дио сле де ће: 

На сед ни ци Устав ног су да од 7. ју ла 2011. го ди не утвр ђен је 
прав ни став да у слу ча ју ка да је ште та про у зро ко ва на кри вич ним 
де лом (члан 377. За ко на о обли га ци о ним од но си ма), ако је за кри-
вич но го ње ње пред ви ђен ду жи рок за ста ре ло сти од ро ко ва про пи-
са них чла ном 376. За ко на о обли га ци о ним од но си ма, зах тев за на-
кна ду ште те пре ма сва ком од го вор ном ли цу, а не са мо штет ни ку, 
за ста ре ва ка да ис тек не вре ме од ре ђе но за за ста ре лост кри вич ног 
го ње ња са мо ако је прав но сна жном пре су дом утвр ђе но по сто ја ње 
кри вич ног де ла и окри вље ни огла шен кри вим за кри вич но де ло. 
У кон крет ном слу ча ју је утвр ђе но да су у кри вич ном по ступ ку 
ко ји је во ђен пред Оп штин ским су дом у Алек син цу, у пред ме ту 
К-12/92, од го вор на ли ца огла ше на кри вим и осу ђе на на ка зну за-
тво ра прав но сна жном пре су дом Оп штин ског су да у Алек син цу К. 
12/92 од 4. апри ла 1996. го ди не. Да кле, у кон крет ном пред ме ту, 
у ве зи пи та ња при ме не ро ка за ста ре ло сти по тра жи ва ња на кна-
де ште те ко ја је при чи ње на кри вич ним де лом, Устав ни суд сма-
тра да се на за ста ре лост при ме њу ју од ред бе чла на 377. За ко на о 
обли га ци о ним од но си ма не са мо ка да се на кна да ште те зах те ва 
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од учи ни о ца кри вич ног де ла као не по сред ног штет ни ка већ и од 
дру гог ли ца ко је од го ва ра за ште ту иако ни је учи ни лац кри вич ног 
де ла. По ла зе ћи од на ве де ног, Устав ни суд оце њу је да су у кон крет-
ном слу ча ју дру го сте пе ни и ре ви зиј ски суд про из вољ но при ме ни-
ли ма те ри јал но пра во, и то на ште ту под но си ла ца устав не жал бе, 
при ме њу ју ћи у кон крет ном слу ча ју од ред бе чла на 376. За ко на о 
обли га ци о ним од но си ма.

Сто га је Устав ни суд, са гла сно од ред би чла на 89. став 1. За-
ко на о Устав ном су ду, устав ну жал бу усво јио у тач ки 2. из ре ке и 
утвр дио да су пре су дом Вр хов ног су да Ср би је Рев. 2002/07 од 29. 
ав гу ста 2007. го ди не, у ко јој је про из вољ но при ме ње но ма те ри јал-
но пра во, по вре ђе на пра ва под но си ла ца устав не жал бе на пра вич-
но су ђе ње и на јед на ку за шти ту пра ва, за јем че на чла ном 32. став 
1. и чла ном 36. став 1. Уста ва. Устав ни суд је утвр дио да су у кон-
крет ном слу ча ју по сле ди це учи ње не по вре де та кве при ро де да се 
мо гу от кло ни ти са мо по ни шта јем оспо ре не пре су де Вр хов ног су да 
Ср би је Рев. 2002/07 од 29. ав гу ста 2007. го ди не, ка ко би са да над-
ле жни Вр хов ни ка са ци о ни суд до нео но ву од лу ку о ре ви зи ји из ја-
вље ној про тив пре су де Окру жног су да у Бе о гра ду Гж. 2854/07 од 
14. мар та 2007. го ди не, па је од лу чио као у тач ки 3. из ре ке. 

8. По ла зе ћи од све га из не тог, Устав ни суд је, на осно ву од ред-
бе чла на 45. тач ка 9) За ко на о Устав ном су ду, до нео Од лу ку као у 
из ре ци.

Уж број 482/2008
Пред сед ник

Устав ног су да,
др Дра ги ша Сли јеп че вић, с.р.

2727
Устав ни суд у са ста ву: пред сед ник др Дра ги ша Сли јеп че вић 

и су ди је др Оли ве ра Ву чић, др Ма ри ја Дра шкић, Ве сна Илић Пре-
лић, др Го ран Илић, др Аг неш Кар таг Од ри, мр Ми лан Мар ко вић, 
др Бо са Не на дић, Ми лан Ста нић, др Дра ган Сто ја но вић, мр То-
ми слав Стој ко вић, Са ба ху дин Та хи ро вић и Пре драг Ћет ко вић, у 
по ступ ку по устав ној жал би Ра дој ле Дам ња но вић из Ва ље ва, на 
осно ву чла на 167. став 4. у ве зи чла на 170. Уста ва Ре пу бли ке Ср-
би је, на сед ни ци одр жа ној 13. ок то бра 2011. го ди не, до нео је 

ОД  Л У  КУ

1. Усва ја се устав на жал ба Ра дој ле Дам ња но вић и утвр ђу је да 
је у пар нич ном по ступ ку ко ји се во дио пред Оп штин ским су дом 
у Ва ље ву у пред ме ту П1. 163/08 по вре ђе но пра во под но си тељ ке 
устав не жал бе на су ђе ње у ра зум ном ро ку, за јем че но од ред бом 
чла на 32. став 1. Уста ва Ре пу бли ке Србијe.

2. На ла же се Основ ном су ду у Ва ље ву, од но сно дру гом ствар но 
над ле жном су ду, да пре ду зме све ме ре ка ко би се пар нич ни по сту пак 
из тач ке 1, ка да се за то стек ну усло ви, окон чао у нај кра ћем ро ку.

3. Од лу ку об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

Обра  зло же  ње

1. Ра дој ла Дам ња но вић из Ва ље ва је 15. ју на 2009. го ди не, 
пре ко пу но моћ ни ка Ра до ми ра Спа со је ви ћа, адво ка та из Ва ље ва, 
под не ла Устав ном су ду устав ну жал бу због по вре де пра ва на су-
ђе ње у ра зум ном ро ку из чла на 32. став 1. Уста ва Ре пу бли ке Ср би-
је, у по ступ ку ко ји се во дио пред Оп штин ским су дом у Ва ље ву у 
пред ме ту П1. 163/08.

У устав ној жал би је, из ме ђу оста лог, на ве де но: да је под но-
си тељ ка устав не жал бе 2004. го ди не под не ла Оп штин ском су ду у 
Ва ље ву ту жбу про тив АД „МИН СА” из Ва ље ва, због не за ко ни тог 
от ка за уго во ра о ра ду, као и због на кна де ште те услед не за ко ни тог 
от ка за; да је де ли мич ном пре су дом прав но сна жно утвр ђе но да от-
каз уго во ра о ра ду ни је био за ко нит, али да ни је окон чан по сту пак 
по ту жбе ном зах те ву за на кна ду ште те узро ко ва не не за ко ни тим от-
ка зом; да је За ко ном о ра ду про пи са но да се рад ни спор мо ра окон-
ча ти прав но сна жно у ро ку од шест ме се ци од под но ше ња ту жбе, 
али да тај рок ни је по што ван јер је суд од лу чио да се са по ступ ком 
за утвр ђи ва ње чи ње ни ца ко је су бит не за на кна ду ште те за ста не 
до од лу ке о из ја вље ној ре ви зи ји про тив прав но сна жне де ли мич не 
пре су де, чи ме је до шло до нео прав да ног оду го вла че ња по ступ ка; 

да је на опи са ни на чин под но си тељ ки устав не жал бе про у зро ко-
ва на ма те ри јал на и не ма те ри јал на ште та. Зах тев за на кна ду ште те 
ни је по ста вљен.

2. Са гла сно од ред би чла на 170. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, 
устав на жал ба се мо же из ја ви ти про тив по је ди нач них ака та или 
рад њи др жав них ор га на или ор га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на јав-
на овла шће ња, а ко ји ма се по вре ђу ју или ус кра ћу ју људ ска или 
ма њин ска пра ва и сло бо де за јем че не Уста вом, ако су ис цр пље на 
или ни су пред ви ђе на дру га прав на сред ства за њи хо ву за шти ту. 
По сту пак по устав ној жал би се, у сми слу чла на 175. став 3. Уста-
ва, уре ђу је за ко ном.

Чла ном 82. став 2. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла-
сник РС”, број 109/07) про пи са но је да се устав на жал ба мо же из-
ја ви ти и ако ни су ис цр пље на прав на сред ства, у слу ча ју ка да је 
под но си о цу жал бе по вре ђе но пра во на су ђе ње у ра зум ном ро ку. 

У то ку по ступ ка пру жа ња устав но суд ске за шти те, по во дом 
ис пи ти ва ња осно ва но сти устав не жал бе у гра ни ца ма зах те ва ис-
так ну тог у њој, Устав ни суд утвр ђу је да ли је у по ступ ку од лу чи ва-
ња о пра ви ма и оба ве за ма под но си тељ ке устав не жал бе по вре ђе но 
или ус кра ће но ње но Уста вом за јем че но пра во или сло бо да.

3. Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку из вр шио увид у 
спи се пред ме та Основ ног су да у Ва ље ву П1. 171/10 и утвр дио сле-
де ће чи ње ни це и окол но сти од зна ча ја за од лу чи ва ње:

Ви ше ту жи ла ца, ме ђу ко ји ма и под но си тељ ка устав не жал бе, 
су 31. ма ја 2004. го ди не под не ли ту жбу Оп штин ском су ду у Ва ље-
ву про тив ту же ног АД „Узор” из Ва ље ва (прав ни прет ход ник АД 
„МИН СА” из Ва ље ва), ко ја је пре ци зи ра на под не ском од 18. ју на 
2004. го ди не, ра ди по ни шта ја од лу ка ту же ног ко ји ма су ту жи о ци-
ма от ка за ни уго во ри о уре ђи ва њу пра ва, оба ве за и од го вор но сти. 
Ту жбом је тра же но и да се ту жи о ци вра те на рад, као и да им се 
ис пла те за о ста ле не ис пла ће не за ра де. 

Оп штин ски суд у Ва ље ву је 6. ав гу ста 2004. го ди не до нео ре-
ше ње П1. 487/04 ко јим је од ре ђе но да се пар нич ни по сту пак по на-
ве де ној ту жби раз дво ји у ви ше одво је них по сту па ка, ка ко је бли же 
утвр ђе но тим ре ше њем. Ту жба под но си тељ ке устав не жал бе је за-
ве де на под бро јем П1. 748/04 и до ста вље на на од го вор ту же ном 
14. мар та 2005. го ди не. Од го вор ту же ног на ту жбу је при мљен у 
Оп штин ском су ду у Ва ље ву 15. апри ла 2005. го ди не.

Оп штин ски суд у Ва ље ву је пр во ро чи ште за глав ну рас пра-
ву у овој прав ној ства ри за ка зао за 10. јун 2005. го ди не, али ово 
ро чи ште ни је одр жа но јер пу но моћ ник ту жи ла ца, из ме ђу оста лих 
и под но си тељ ке устав не жал бе, ни је при сту пио, али је свој из о-
ста нак оправ дао. Пр во ро чи ште у овој прав ној ства ри је одр жа но 
3. ав гу ста 2005. го ди не, на кон че га је Оп штин ски суд у Ва ље ву 
до нео де ли мич ну пре су ду П1. 748/04 ко јом је усво јио ту жбе ни 
зах тев ту жи ла ца, из ме ђу оста лих и под но си тељ ке устав не жал бе, 
по ни ште не су од лу ке ту же ног ко ји ма им је от ка зан уго вор о уре ђи-
ва њу пра ва, оба ве за и од го вор но сти, те је ту же ни оба ве зан да их, у 
ро ку од осам да на од да на при је ма пре пи са пре су де, вра ти на рад.  

По сту па ју ћи по жал би ту же ног од 22. ав гу ста 2005. го ди не, 
Окру жни суд у Ва ље ву је 7. де цем бра 2005. го ди не до нео ре ше ње 
Гж1. 475/05, ко јим је уки ну та де ли мич на пре су да Оп штин ског су-
да у Ва ље ву П1. 748/04 од 3. ав гу ста 2005. го ди не и пред мет вра-
ћен пр во сте пе ном су ду на по нов но су ђе ње. 

По при је му дру го сте пе не пре су де, Оп штин ски суд у Ва ље-
ву је 20. ја ну а ра 2006. го ди не до нео ре ше ње П1. 105/06 о пре ки ду 
по ступ ка до прав но сна жног окон ча ња по ступ ка ко ји се по ту жби 
ту же ног во дио код истог су да у пред ме ту П1. 1393/05. На кон го-
ди ну да на и де сет ме се ци од до но ше ња ре ше ња ко јим је пре ки нут 
по сту пак, а по пред ло гу ту жи ља од 23. апри ла 2007. го ди не, Оп-
штин ски суд у Ва ље ву је 12. де цем бра 2007. го ди не одр жао ро-
чи ште за глав ну рас пра ву (три прет ход но за ка за на ро чи шта ни су 
одр жа на - ро чи ште за ка за но за 11. јул 2007. го ди не ни је одр жа но 
јер је по рот ни ци ма ис те као ман дат, ро чи ште за ка за но за 27. ав густ 
2007. го ди не ни је одр жа но јер ни је при сту пио пу но моћ ник ту же-
ног, а ро чи ште за ка за но за 2. ок то бар 2007. го ди не ни је одр жа но 
јер ни су при сту пи ли ту жи о ци, иако су би ли упо зо ре ни да ће на 
овом ро чи шту би ти из ве ден до каз њи хо вим са слу ша њем као пар-
нич них стра на ка) и до нео де ли мич ну пре су ду П1. 471/07, ко јом је 
усво јен ту жбе ни зах тев ту жи ла ца, из ме ђу оста лих и под но си тељ ке 
устав не жал бе, и по ни ште не су од лу ке ту же ног ко ји ма им је от ка-
зан уго вор о уре ђи ва њу пра ва, оба ве за и од го вор но сти, те је ту же-
ни оба ве зан да их, у ро ку од осам да на од да на при је ма пре пи са 
пре су де, вра ти на рад. 
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По сту па ју ћи по жал би ту же ног од 23. ја ну а ра 2008. го ди не, 

Окру жни суд у Ва ље ву је пре су дом Гж1. 96/08 од 21. фе бру а ра 
2008. го ди не од био као нео сно ва ну жал бу ту же ног, а пр во сте пе ну 
де ли мич ну пре су ду П1. 471/07 од 12. де цем бра 2007. го ди не по-
твр дио.

Оп штин ски суд у Ва ље ву је на ро чи шту одр жа ном 22. апри-
ла 2008. го ди не до нео ре ше ње ко јим је од ре ђе но да се за ста не са 
по ступ ком до до но ше ња од лу ке Вр хов ног су да Ср би је о ре ви зи ји 
ту же ног из ја вље ној 7. апри ла 2008. го ди не.

Пре су дом Вр хов ног су да Ср би је Рев. II 1230/08 од 23. апри ла 
2009. го ди не од би је на је као нео сно ва на ре ви зи ја ту же ног.

Пр во ро чи ште за глав ну рас пра ву на кон за сто ја по ступ ка 
одр жа но је 22. ју ла 2009. го ди не. Ро чи ште за ка за но за 7. сеп тем бар 
2009. го ди не ни је одр жа но због пред ло га ту же ног за од ре ђи ва ње 
дру гог ствар но над ле жног су да у овом пред ме ту, ко ји је од би јен 
као нео сно ван ре ше њем Вр хов ног су да Ср би је Р. 708/09 од 16. сеп-
тем бра 2009. го ди не. На кон два за ка за на ро чи шта за глав ну рас-
пра ву, од ко јих је јед но одр жа но (ро чи ште за ка за но за 3. де цем бар 
2009. го ди не ни је одр жа но јер ни су при сту пи ли ту жи о ци, иако су 
би ли упо зо ре ни да ће на овом ро чи шту би ти из ве ден до каз са слу-
ша њем стра на ка),  ре ше њем Основ ног су да у Ва ље ву П1. 171/10 
од 29. ја ну а ра 2010. го ди не од ре ђе но је из во ђе ње до ка за ве шта че-
њем пу тем ве шта ка еко ном ске стру ке. 

Ре ше њем Основ ног су да у Ва ље ву П1. 171/10 од 16. апри-
ла 2010. го ди не пре ки нут је по сту пак у овој прав ној ства ри услед 
отва ра ња по ступ ка ли кви да ци је над ту же ним.

4. Одредбoм чла на 32. став 1. Уста ва, на чи ју по вре ду ука зу је 
под но си тељ ка у устав ној жал би, утвр ђе но је да сва ко има пра во да 
не за ви сан, не при стра сан и за ко ном већ уста но вљен суд, пра вич но 
и у ра зум ном ро ку, јав но рас пра ви и од лу чи о ње го вим пра ви ма 
и оба ве за ма, осно ва но сти сум ње ко ја је би ла раз лог за по кре та ње 
по ступ ка, као и о оп ту жба ма про тив ње га.

За од лу чи ва ње о овој устав ној жал би од зна ча ја су од ред бе 
За ко на о пар нич ном по ступ ку („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 125/04 
и 111/09), За ко на о ра ду („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 70/01 и 
73/01) и За ко на о ра ду („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 24/05, 61/05 
и 54/09).

За ко ном о пар нич ном по ступ ку је про пи са но: да стран ка има 
пра во да суд од лу чи о ње ним зах те ви ма и пред ло зи ма у ра зум ном 
ро ку, као и да је суд ду жан да на сто ји да по сту пак спро ве де без 
оду го вла че ња и са што ма ње тро шко ва (члан 10. ст. 1. и 2.); да ће 
суд ту жбу са при ло зи ма до ста ви ти ту же ном на од го вор у ро ку од 
30 да на од да на при је ма ту жбе у су ду (члан 281.); да ако су од ви-
ше ту жбе них зах те ва, услед при зна ња, од ри ца ња или на осно ву 
рас пра вља ња, са мо не ки са зре ли за ко нач ну од лу ку или ако је са-
мо део јед ног зах те ва са зрео за ко нач ну од лу ку, суд мо же у по гле-
ду са зре лих зах те ва, од но сно де ла зах те ва, за кљу чи ти рас пра ву и 
до не ти пре су ду (де ли мич на пре су да), да ће суд при ли ком од лу чи-
ва ња да ли ће до не ти де ли мич ну пре су ду, на ро чи то узе ти у об зир 
ве ли чи ну зах те ва или де ла зах те ва ко ји је са зрео за од лу ку, те да је 
де ли мич на пре су да са мо стал на пре су да у по гле ду прав них ле ко ва 
и из вр ше ња (члан 334. ст. 1, 2. и 4.); да ће у по ступ ку у пар ни ца ма 
из рад них од но са, а на ро чи то при ли ком од ре ђи ва ња ро ко ва и ро-
чи шта, суд увек обра ћа ти на ро чи ту па жњу на по тре бу хит ног ре-
ша ва ња рад них спо ро ва (члан 435.).

За ко ном о ра ду из 2001. го ди не би ло је про пи са но да про тив 
ре ше ња ко јим је по вре ђе но пра во за по сле ног или кад је за по сле-
ни са знао за по вре ду пра ва, за по сле ни, од но сно пред став ник син-
ди ка та чи ји је за по сле ни члан ако га за по сле ни овла сти, мо же да 
по кре не спор пред над ле жним су дом, ко ји се прав но сна жно окон-
ча ва у ро ку од шест ме се ци од да на по кре та ња спо ра (члан 122.). 
Од ред бе чла на 195. За ко на о ра ду из 2005. го ди не има ју го то во 
иден тич ну са др жи ну. 

5. Оце њу ју ћи на во де и раз ло ге устав не жал бе са ста но ви шта 
Уста вом за јем че ног пра ва на су ђе ње у ра зум ном ро ку, а по ла зе ћи 
од утвр ђе них чи ње ни ца и окол но сти ко је се од но се на пред мет-
ни суд ски по сту пак, Устав ни суд је утвр дио да је под но си тељ ка 
устав не жал бе по кре ну ла пар нич ни по сту пак под но ше њем ту жбе 
31. ма ја 2004. го ди не, да је до под но ше ња устав не жал бе до не та 
прав но сна жна де ли мич на пре су да, ко јом је усво јен њен ту жбе ни 
зах тев и по ни ште на од лу ка ту же ног ко јом јој је от ка зан уго вор о 
уре ђи ва њу пра ва, оба ве за и од го вор но сти и оба ве зан ту же ни да 
је у ро ку од осам да на од да на при је ма пре пи са пре су де вра ти на 
рад. Устав на жал ба је под не та 15. ју на 2009. го ди не. Пар нич ни 

по сту пак о пре о ста лим ту жбе ним зах те ви ма је на ста вљен и овај 
по сту пак још ни је прав но сна жно окон чан. 

Са дру ге стра не, оце њу ју ћи пе ри од у од но су на ко ји је Устав-
ни суд над ле жан да ис пи ту је по вре ду пра ва на су ђе ње у ра зум ном 
ро ку, Суд је утвр дио да је пе ри од у ко ме се гра ђа ни ма Ср би је јем-
че пра ва и сло бо де утвр ђе не Уста вом и обез бе ђу је устав но суд ска 
за шти та у по ступ ку по устав ној жал би по чео да те че 8. но вем бра 
2006. го ди не, да ном сту па ња на сна гу Уста ва Ре пу бли ке Ср би је. 
Ме ђу тим, по ла зе ћи од то га да суд ски по сту пак по сво јој при ро-
ди пред ста вља је дин стве ну це ли ну ко ја за по чи ње по кре та њем по-
ступ ка, а за вр ша ва се до но ше њем од лу ке ко јом се по сту пак трај но 
окон ча ва, Устав ни суд је оце нио да су, у кон крет ном слу ча ју, ис пу-
ње ни усло ви да се при ли ком оце не ра зум но сти ро ка узме у об зир 
це ло ку пан пе ри од тра ја ња по ступ ка.

Ка да је реч о ду жи ни тра ја ња суд ског по ступ ка, Устав ни суд 
је утвр дио да је пар нич ни по сту пак до под но ше ња устав не жал-
бе тра јао не што ви ше од пет го ди на, и да још увек ни је окон чан, 
што са мо по се би ука зу је на то да по сту пак ни је окон чан у окви ру 
стан дар да ра зум ног тра ја ња суд ског по ступ ка ко ји су при хва ће ни 
у прак си Устав ног су да, као и Европ ског су да за људ ска пра ва у 
Стра збу ру. Ме ђу тим, при ли ком од лу чи ва ња о то ме да ли је под но-
си тељ ки устав не жал бе у кон крет ном слу ча ју по вре ђе но пра во на 
су ђе ње у ра зум ном ро ку, Устав ни суд је по шао од то га да је по јам 
ра зум ног тра ја ња суд ског по ступ ка ре ла тив на ка те го ри ја ко ја за-
ви си од ни за чи ни ла ца, а, пре све га, од сло же но сти чи ње нич них и 
прав них пи та ња у кон крет ном пред ме ту, по на ша ња под но си тељ ке 
устав не жал бе као стран ке у по ступ ку, по сту па ња над ле жних су-
до ва ко ји во де по сту пак и при ро де зах те ва, од но сно зна ча ја пред-
мет ног пра ва за под но си тељ ку. 

Ис пи ту ју ћи на ве де не кри те ри ју ме за утвр ђи ва ње евен ту ал не 
по вре де пра ва на су ђе ње у ра зум ном ро ку у кон крет ном слу ча ју, 
Устав ни суд је оце нио да је у овом пар нич ном по ступ ку би ло не-
што сло же ни јих прав них и чи ње нич них пи та ња ко ја су зах те ва ла 
обим ни ји и ду го трај ни ји до ка зни по сту пак, јер је у ту жби ис так-
ну то ви ше ту жбе них зах те ва (утвр ђи ва ње за ко ни то сти от ка за уго-
во ра о уре ђи ва њу пра ва, оба ве за и од го вор но сти, вра ћа ње на рад, 
утвр ђи ва ње на кна де ште те у ви ду из гу бље не за ра де). 

У по гле ду по на ша ња под но си тељ ке устав не жал бе, Устав ни 
суд је оце нио да под но си тељ ка ни је бит но до при не ла ду жи ни тра-
ја ња оспо ре ног суд ског по ступ ка, већ се углав ном уред но ода зи-
ва ла на ро чи шта за глав ну рас пра ву (два ро чи шта ни су одр жа на 
због ње ног не при су ства, а јед но јер њен пу но моћ ник ни је при сту-
пио). У по гле ду ин те ре са са ме под но си тељ ке устав не жал бе, пред-
мет спо ра је не сум њи во био од из у зет ног зна ча ја за под но си тељ ку 
устав не жал бе, јер се њи ме, у су шти ни, ре ша ва ло о за ко ни то сти 
пре стан ка ње ног рад ног од но са, вра ћа њу на рад, као и о на кна ди 
ште те у ви ду из гу бље не за ра де због не за ко ни тог от ка за.

Оце њу ју ћи по сту па ње су до ва у овом по ступ ку, Устав ни суд 
је на шао да је Оп штин ски суд у Ва ље ву у то ку пред мет ног пар-
нич ног по ступ ка суд ис по љио не е фи ка сност у по сту па њу. На и ме, 
од под но ше ња ту жбе 31. ма ја 2004. го ди не до до ста вља ња ту жбе 
на од го вор ту же ном 14. мар та 2005. го ди не про шло је де сет ме се-
ци, што пред ста вља не а жур ност су да ко ја се не мо же при хва ти ти, 
има ју ћи у ви ду да је суд ду жан да, са гла сно од ред би чла на 281. За-
ко на о пар нич ном по ступ ку, ту жбу са при ло зи ма до ста ви ту же ном 
на од го вор у ро ку од 30 да на од да на при је ма ту жбе у су ду. Устав-
ни суд ука зу је да је од ред бом чла на 122. став 3. За ко на о ра ду из 
2001. го ди не, ко ји је ва жио у вре ме под но ше ња ту жбе, би ло про-
пи са но да се рад ни спор прав но сна жно окон ча ва у ро ку од шест 
ме се ци од да на по кре та ња спо ра. Иако ци ти ра на од ред ба За ко на о 
ра ду не уста но вља ва им пе ра тив ни рок за окон ча ње по ступ ка, по-
сту па ње Оп штин ског су да у Ва ље ву, ко ји тек на кон де сет ме се ци 
од под но ше ња ту жбе у пар ни ци из рад ног од но са до ста вља ту жбу 
на од го вор, а пр во ро чи ште за глав ну рас пра ву за ка зу је на кон про-
те ка ви ше од го ди ну да на од под но ше ња ту жбе, не мо же се сма тра-
ти ефи ка сним.  

6. Устав но прав на оце на спро ве де ног по ступ ка у овој гра-
ђан ско прав ној ства ри, за сно ва на на прак си Устав ног су да, као и 
Европ ског су да за људ ска пра ва по твр ђу је да је у кон крет ном слу-
ча ју по вре ђе но пра во под но си тељ ке устав не жал бе на су ђе ње у 
ра зум ном ро ку. Устав ни суд је за кљу чио да је по сту па ње Оп штин-
ског су да у Ва ље ву у нај ве ћој ме ри до ве ло до то га да пар нич ни 
по сту пак, про ис те као из рад ног од но са, тра је пре ко шест го ди на 
и да још увек ни је прав но сна жно окон чан. На и ме, прав но сна жном 
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де ли мич ном пре су дом усво јен је ту жбе ни зах тев под но си тељ ке, 
по ни ште на од лу ка ту же ног ко јом јој је от ка зан уго вор о уре ђи ва-
њу пра ва, оба ве за и од го вор но сти и оба ве зан ту же ни да је вра ти 
на рад, али по сту пак у по гле ду пре о ста лих зах те ва под но си тељ-
ке устав не жал бе још увек ни је прав но сна жно окон чан. Ре ше њем 
Основ ног су да у Ва ље ву П1. 171/10 од 16. апри ла 2010. го ди не 
пре ки нут је по сту пак у овој прав ној ства ри услед отва ра ња по-
ступ ка ли кви да ци је над ту же ним.

По ла зе ћи од на ве де ног, Устав ни суд је, са гла сно од ред би чла-
на 89. став 1. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС”, 
број 109/07), устав ну жал бу усво јио и утвр дио да је под но си тељ ки 
устав не жал бе по вре ђе но пра во на су ђе ње у ра зум ном ро ку за јем-
че но чла ном 32. став 1. Уста ва, од лу чу ју ћи као у тач ки 1. из ре ке.

На осно ву од ред бе чла на 89. став 2. За ко на о Устав ном су ду, 
Устав ни суд је у тач ки 2. из ре ке на ло жио Основ ном су ду у Ва ље-
ву, од но сно дру гом ствар но над ле жном су ду, да пре ду зме све ме ре 
ка ко би се пар нич ни по сту пак у пред ме ту П1. 171/10, ка да се за то 
стек ну усло ви, окон чао у нај кра ћем ро ку. С об зи ром на то да под-
но си тељ ка устав не жал бе ни је тра жи ла да јој се због не при ме ре но 
ду гог тра ја ња пар нич ног по ступ ка утвр ди пра во на на кна ду не ма-
те ри јал не ште те, Устав ни суд је од лу чио да се штет не по сле ди це 
утвр ђе не по вре де пра ва под но си тељ ке от кло не об ја вљи ва њем ове 
од лу ке у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”, као у тач ки 3. 
из ре ке.

7. По ла зе ћи од из не тог, Устав ни суд је, на осно ву од ред бе 
чла на 45. тач ка 9) За ко на, до нео Од лу ку као у из ре ци.

Уж број 1101/2009
Пред сед ник

Устав ног су да,
др Дра ги ша Сли јеп че вић, с.р.

2728
Устав ни суд у са ста ву: пред сед ник др Дра ги ша Сли јеп че вић 

и су ди је др Оли ве ра Ву чић, др Ма ри ја Дра шкић, Бра ти слав Ђо кић, 
Ве сна Илић Пре лић, др Го ран Илић, др Аг неш Кар таг Од ри, Ка та-
ри на Ма ној ло вић Ан дрић, мр Ми лан Мар ко вић, др Бо са Не на дић, 
Ми лан Ста нић, мр То ми слав Стој ко вић, Са ба ху дин Та хи ро вић и 
Пре драг Ћет ко вић, у по ступ ку по устав ној жал би Алек сан дра Ди-
мо ви ћа из Су бо ти це, на осно ву чла на 167. став 4. у ве зи чла на 170. 
Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, на сед ни ци одр жа ној 20. ок то бра 2011. 
го ди не, до нео је 

ОД  Л У  КУ

1. Усва ја се устав на жал ба Алек сан дра Ди мо ви ћа и утвр ђу-
је да је Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва  – По ли циј ска упра ва 
Су бо ти ца  – Оде ље ње кри ми на ли стич ке по ли ци је рад њом пре тре-
са ња ста на из вр ше ном 21. ја ну а ра 2010. го ди не по вре ди ло пра во 
под но си о ца устав не жал бе на не по вре ди вост ста на, за јем че но од-
ред ба ма чла на 40. ст. 1. и 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.

2. Усва ја се устав на жал ба Алек сан дра Ди мо ви ћа и утвр ђу је 
да је ре ше њем ис тра жног су ди је Основ ног су да у Су бо ти ци Ки. 
1279/10 од 23. ја ну а ра 2010. го ди не о од ре ђи ва њу при тво ра по вре-
ђе но пра во под но си о ца устав не жал бе на прет по став ку не ви но сти, 
за јем че но од ред бом чла на 34. став 3. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, 
док се у пре о ста лом де лу устав на жал ба од би ја као нео сно ва на.

3. Од лу ку об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

Обра  зло же  ње

1. Алек сан дар Ди мо вић из Су бо ти це, пре ко пу но моћ ни ка 
Вик то ра Ју ха са Ђу ри ћа, адво ка та из Су бо ти це, под нео је Устав ном 
су ду 19. фе бру а ра 2010. го ди не  устав ну жал бу про тив ре ше ња ис-
тра жног су ди је Основ ног су да у Су бо ти ци Ки. 1279/10 од 23. ја-
ну а ра 2010. го ди не о од ре ђи ва њу при тво ра, као и про тив рад њи 
овла шће них слу жбе них ли ца  Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва 
 – По ли циј ска упра ва Су бо ти ца  – Оде ље ње кри ми на ли стич ке по-
ли ци је, због по вре де пра ва за јем че них од ред ба ма чла на 25. ст. 1. 
и 2, чла на 27. став 1, чла на 28. ст. 2. и 3, чла на 30. став 1, чла на 
34. став 3, чла на 40. ст. 1. и 2. и чла на 58. став 1. Уста ва Ре пу бли ке 
Ср би је.

Под но си лац у устав ној жал би на во ди: 
 – да су овла шће на ли ца Оде ље ња кри ми на ли стич ке по ли ци је 

По ли циј ске упра ве у Су бо ти ци 21. ја ну а ра 2010. го ди не око 15,30 
са ти, без на ред бе су да, ушла у ње гов стан, из вр ши ла пре тре са ње и 
од у зе ла ви ше по крет них пред ме та, о че му су из да ли по твр ду у ко-
јој ни су на ве ли прав ни основ по сту па ња, чи ме су по вре ди ли пра во 
на не по вре ди вост ста на под но си о ца, за јем че но од ред ба ма чла на 
40. ст. 1. и 2. Уста ва;

 – да су при пад ни ци по ли ци је 22. ја ну а ра 2010. го ди не, без на-
ред бе су да, од ње га од у зе ли ви ше пред ме та на ве де них у по твр ди о 
при вре ме но од у зе тим пред ме ти ма Ку. 139/10, не озна чив ши прав-
ни основ по сту па ња, чи ме су по вре ди ли ње го во пра во на мир но 
ужи ва ње сво ји не из чла на 58. став 1. Уста ва;

 –  да су 21. ја ну а ра 2010. го ди не по ли циј ски слу жбе ни ци при-
нуд но од ве ли под но си о ца у по ли циј ску ста ни цу, где су га ту кли 
и зах те ва ли да при зна из вр ше ње ви ше кри вич них де ла раз бој ни-
штва, па ка да ни шта ни је при знао, пу сти ли га на сло бо ду, чи ме су 
по вре ди ли под но си о чев фи зич ки и пси хич ки ин те гри тет, под вр гли 
га не чо веч ном по сту па њу и по вре ди ли му пра ва за јем че на од ред-
ба ма чла на 25. ст. 1. и 2. и чла на 28. ст. 2. и 3. Уста ва;

 – да је ис тра жни су ди ја Основ ног су да у Су бо ти ци 23. ја ну а-
ра 2010. го ди не до нео ре ше ње Ки. 1279/10 о од ре ђи ва њу при тво ра 
под но си о цу, на осно ву чла на 142. став 1. тач ка 3) ЗКП, са обра-
зло же њем да је под но си лац спе ци јал ни по врат ник, осу ђен прав-
но сна жном пре су дом Окру жног су да у Су бо ти ци К. 80/07 од 1. фе-
бру а ра 2008. го ди не због кри вич ног де ла раз бој ни штво из чла на 
206. став 3. у ве зи ста ва 1. Кри вич ног за ко ни ка, на ка зну за тво ра 
у тра ја њу од три го ди не, што ни је тач но јер на ве де на пре су да ни је 
прав но сна жна, чи ме му је по вре ђе но пра во на прет по став ку не ви-
но сти, за јем че но од ред бом чла на 34. став 3. (под но си лац по гре-
шно на во ди члан 42. став 3.) Уста ва;

 – да је та кав нео сно ван на вод о осу ђи ва но сти под но си о ца 
по слу жио ис тра жном су ди ји Основ ног су да у Су бо ти ци као основ 
за од ре ђи ва ње при тво ра, чи ме су по вре ђе на пра ва под но си о ца из 
чла на 27. став 1. и чла на 30. став 1. Уста ва.

Под но си лац је пред ло жио да се оспо ре на ре ше ња по ни ште, 
на ло жи по вра ћај свих од у зе тих ства ри, до су де тро шко ви за сту па-
ња пред Устав ним су дом и на ло жи да му се, због утвр ђе не по вре де 
пра ва, на док на ди не ма те ри јал на ште та.

2. Пу но моћ ник под но си о ца устав не жал бе је уз устав ну жал-
бу при ло жио дру го сте пе но ре ше ње Основ ног су да у Су бо ти ци  Кв. 
34/10 од 27. ја ну а ра 2010. го ди не, ко је ни је из ри чи то оспо рио, али 
ни је при ло жио пр во сте пе но ре ше ње ис тра жног су ди је Основ ног 
су да у Су бо ти ци Ки. 1279/10 од 23. ја ну а ра 2010. го ди не, ко је је 
устав ном жал бом оспо ре но. 

С об зи ром на то да су ре ше њем Основ ног су да у Су бо ти ци  
Кв. 34/10 од 27. ја ну а ра 2010. го ди не ин тер пре ти ра ни на во ди из 
ре ше ња ис тра жног су ди је Основ ног су да у Су бо ти ци Ки. 1279/10 
од 23. ја ну а ра 2010. го ди не о од ре ђи ва њу при тво ра, па се из са-
др жи не дру го сте пе ног ре ше ња мо же утвр ди ти и са др жи на пр во-
сте пе ног ре ше ња, Устав ни суд ни је под но си о цу устав не жал бе 
по себ но на ла гао до ста вља ње оспо ре ног ре ше ња ис тра жног су ди је 
Основ ног су да у Су бо ти ци Ки. 1279/10 од 23. ја ну а ра 2010. го ди не.

3. Са гла сно чла ну 170. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, устав на 
жал ба се мо же из ја ви ти про тив по је ди нач них ака та или рад њи др-
жав них ор га на или ор га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на јав на овла-
шће ња, а ко ји ма се по вре ђу ју или ус кра ћу ју људ ска или ма њин ска 
пра ва и сло бо де за јем че не Уста вом, ако су ис цр пље на или ни су 
пред ви ђе на дру га прав на сред ства за њи хо ву за шти ту.

У то ку по ступ ка пру жа ња устав но суд ске за шти те, по во дом 
ис пи ти ва ња осно ва но сти устав не жал бе у гра ни ца ма зах те ва ис-
так ну тог у њој, Устав ни суд утвр ђу је да ли је у по ступ ку од лу чи-
ва ња о пра ви ма и оба ве за ма под но си о ца устав не жал бе по вре ђе но 
или ус кра ће но ње го во Уста вом за јем че но пра во или сло бо да. 

4. Устав ни суд је уви дом у ре ше ње и до ку мен та ци ју ко ји су 
при ло же ни уз устав ну жал бу, као и из еви ден ци је кри вич не пи сар-
ни це Ви шег су да у Су бо ти ци утвр дио сле де ће чи ње ни це и окол но-
сти од зна ча ја за од лу чи ва ње у кон крет ном пред ме ту:

Пред Основ ним су дом у Су бо ти ци во дио се ис тра жни по сту-
пак про тив К.П. и под но си о ца, због осно ва не сум ње да су из вр ши-
ли три кри вич на де ла раз бој ни штва, из чла на 206. став 1. Кри вич-
ног за ко ни ка.

Ис тра жни су ди ја Основ ног су да у Су бо ти ци је 23. ја ну а-
ра 2010. го ди не до нео ре ше ње о спро во ђе њу ис тра ге Ки. 1279/10 
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про тив под но си о ца, као и ре ше ње о од ре ђи ва њу при тво ра, истог 
да на и под истим бро јем, на осно ву од ред бе чла на 142. став 1. тач-
ка 3) За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку.

Ре ша ва ју ћи о жал би под но си о ца про тив ре ше ња ис тра жног 
су ди је о од ре ђи ва њу при тво ра, Основ ни суд у Су бо ти ци до нео 
је 27. ја ну а ра 2010. го ди не ре ше ње Кв. 34/10, ко јим је из ја вље ну 
жал бу од био као нео сно ва ну. Пре ма обра зло же њу ре ше ња, ве ће 
је при хва ти ло раз ло ге ис тра жног су ди је за од ре ђи ва ње при тво-
ра на осно ву чла на 142. став 1. тач ка 3) ЗКП  – да је „окри вље-
ни Алек сан дар Ди мо вић прав но сна жно осу ђи ван због из вр ше ња 
кри вич ног де ла раз бој ни штва из чла на 206. став 3. у ве зи ста ва 
1. Кри вич ног за ко ни ка на ка зну за тво ра у тра ја њу од три го ди не 
пре су дом Окру жног су да у Су бо ти ци К. 80/07 од 1. фе бру а ра 2008. 
го ди не, те се ра ди о спе ци јал ном по врат ни ку..., да је ли це без имо-
ви не, да је не за по слен и без стал них при хо да и да по сто ји осно ва-
на сум ња да је у крат ком вре мен ском пе ри о ду из вр шио ви ше кри-
вич них де ла раз бој ни штва и на тај на чин се би при ба вио сред ства 
за ег зи стен ци ју, ка ко сво ју та ко и чла но ва сво је по ро ди це, на ве де-
не окол но сти, по на ла же њу су да, ука зу ју да по сто ји осо би та окол-
ност да би пу шта њем на сло бо ду мо гао по но ви ти кри вич но де ло”.

Пре ма из ве шта ју хит ног ме ди цин ског при је ма Оп ште бол ни-
це Су бо ти ца, број про то ко ла 1053 од 21. ја ну а ра 2010. го ди не, под-
но си лац се тој уста но ви обра тио 21. ја ну а ра 2010. го ди не у 20,50 
са ти ра ди хит не ме ди цин ске по мо ћи, на во де ћи „да је пре око че ти-
ри ча са за до био ви ше уда ра ца ша ка ма и гу ме ним ка и шем од стра-
не ви ше дру гих осо ба, по ли цу, гла ви и вра ту“. Том при ли ком је 
кон ста то ва но да под но си лац под де сним оком има ма њи хе ма том, 
док на дру гим де ло ви ма гла ве, ли ца и те ла не ма тра го ве све жих 
по вре да.

Из по твр де о при вре ме но од у зе тим пред ме ти ма Ми ни стар-
ства уну тра шњих по сло ва  – По ли циј ска упра ва у Су бо ти ци  – Оде-
ље ње кри ми на ли стич ке по ли ци је од 21. ја ну а ра 2010. го ди не, 
про из ла зи да је тог да на, при ли ком пре тре са ња ста на и дру гих 
про сто ри ја под но си о ца, на осно ву чла на 82. ЗКП, од под но си о ца 
при вре ме но од у зе то ви ше по крет них пред ме та на ве де них у по твр-
ди (мо бил ни те ле фо ни, ауто-по ја чи вач, звуч ни ци, кле шта и пи ла 
за се че ње ме та ла), с на по ме ном да ће о при вре ме ном од у зи ма њу 
пред ме та би ти оба ве штен над ле жни јав ни ту жи лац. По твр да са-
др жи ру бри ку у ко ју се уно си број и да тум на ред бе су да на осно ву 
ко је је пре трес из вр шен, али ова ру бри ка ни је по пу ње на.

Из по твр де о при вре ме но од у зе тим пред ме ти ма Ми ни стар-
ства уну тра шњих по сло ва  – По ли циј ска упра ва у Су бо ти ци  – Оде-
ље ње кри ми на ли стич ке по ли ци је КУ. 139/10 од 22. ја ну а ра 2010. 
го ди не, про из ла зи да је тог да на, на осно ву чла на 82. ЗКП, од 
под но си о ца при вре ме но од у зе то пут нич ко во зи ло „Голф“ без ре-
ги стар ских озна ка, са о бра ћај на до зво ла и пар ру ка ви ца, та ко ђе с 
на по ме ном да ће о при вре ме ном од у зи ма њу пред ме та би ти оба ве-
штен над ле жни јав ни ту жи лац.

Окру жни суд у Су бо ти ци је 1. фе бру а ра 2008. го ди не до нео 
пре су ду К. 80/07, ко јом је под но си о ца огла сио кри вим за из вр ше-
ње кри вич ног де ла раз бој ни штво из чла на 206. став 3. у ве зи ста ва 
1. у ве зи чла на 33. КЗ, и осу дио га на ка зну за тво ра у тра ја њу од 
три го ди не. Ре ша ва ју ћи о жал ба ма про тив ове пре су де, Вр хов ни 
суд Ср би је је 17. де цем бра 2008. го ди не до нео ре ше ње Кж. 842/08 
ко јим је уки нуо пр во сте пе ну кри вич ну пре су ду Окру жног су да у 
Су бо ти ци К. 80/07 од 1. фе бру а ра 2008. го ди не и пред мет вра тио 
20. мар та 2009. го ди не пр во сте пе ном су ду на по нов но су ђе ње.

Ви ши суд у Су бо ти ци је 8. мар та 2011. го ди не до нео ре ше ње 
К. 21/10 ко јим се огла сио не на дле жним за по сту па ње у кри вич ном 
пред ме ту Окру жног су да у Су бо ти ци К. 80/07 и пред мет до ста вио 
на да ље по сту па ње Основ ном су ду у Су бо ти ци.

5. Од ред ба ма чла на 20. Уста ва утвр ђе но је: да људ ска и ма-
њин ска пра ва за јем че на Уста вом мо гу за ко ном би ти огра ни че на 
ако огра ни че ње до пу шта Устав, у свр хе ра ди ко јих га Устав до пу-
шта, у оби му нео п ход ном да се устав на свр ха огра ни че ња за до во-
љи у де мо крат ском дру штву и без за ди ра ња у су шти ну за јем че-
ног пра ва (став 1.); да су, при огра ни ча ва њу људ ских и ма њин ских 
пра ва, сви др жав ни ор га ни, а на ро чи то су до ви, ду жни да во де ра-
чу на о су шти ни пра ва ко је се огра ни ча ва, ва жно сти свр хе огра ни-
че ња, при ро ди и оби му огра ни че ња, од но су огра ни че ња са свр хом 
огра ни че ња и о то ме да ли по сто ји на чин да се свр ха огра ни че ња 
по стиг не ма њим огра ни че њем пра ва (став 3.).

Од ред ба ма чла на 25. Уста ва је утвр ђе но да је фи зич ки и пси-
хич ки ин те гри тет не по вре див, и да ни ко не мо же би ти из ло жен 

му че њу, не чо веч ном или по ни жа ва ју ћем по сту па њу или ка жња ва-
њу, ни ти под врг нут ме ди цин ским или на уч ним огле ди ма без свог 
сло бод но да тог при стан ка.

Од ред ба чла на 27. став 1. Уста ва утвр ђу је да сва ко има пра во 
на лич ну сло бо ду и без бед ност, а ли ше ње сло бо де је до пу ште но 
са мо из раз ло га и у по ступ ку ко ји су пред ви ђе ни за ко ном.

Члан 28. Уста ва утвр ђу је: да се пре ма ли цу ли ше ном сло бо де 
мо ра по сту па ти чо веч но и с ува жа ва њем до сто јан ства ње го ве лич-
но сти (став 1.); да је за бра ње но сва ко на си ље пре ма ли цу ли ше ном 
сло бо де (став 2.); да је за бра ње но из ну ђи ва ње ис ка за (став 3.).

Од ред ба чла на 30. став 1. Уста ва утвр ђу је да ли це за ко је 
по сто ји осно ва на сум ња да је учи ни ло кри вич но де ло мо же би ти 
при тво ре но са мо на осно ву од лу ке су да, ако је при тва ра ње нео п-
ход но ра ди во ђе ња кри вич ног по ступ ка (став 1.).

Пре ма од ред би чла на 34. став 3. Уста ва, сва ко се сма тра не-
ви ним за кри вич но де ло док се ње го ва кри ви ца не утвр ди прав но-
сна жном од лу ком су да.

Члан 40. Уста ва, из ме ђу оста лог, утвр ђу је: да је стан не по вре-
див (став 1.); да ни ко не мо же без пи сме не од лу ке су да ући у ту ђи 
стан или дру ге про сто ри је про тив во ље њи хо вог др жа о ца, ни ти у 
њи ма вр ши ти пре трес, да др жа лац ста на и дру ге про сто ри је има 
пра во да сам или пре ко сво га за ступ ни ка и уз још два пу но лет на 
све до ка при су ству је пре тре са њу, а ако др жа лац ста на или ње гов 
за ступ ник ни су при сут ни, пре тре са ње је до пу ште но у при су ству 
два пу но лет на све до ка (став 2.); да су без од лу ке су да, ула зак у 
ту ђи стан или дру ге про сто ри је, из у зет но и пре тре са ње без при-
су ства све до ка, до зво ље ни ако је то нео п ход но ра ди не по сред ног 
ли ше ња сло бо де учи ни о ца кри вич ног де ла или от кла ња ња не по-
сред не и озбиљ не опа сно сти за љу де или имо ви ну, на на чин пред-
ви ђен за ко ном (став 3.).

Од ред ба ма чла на 58. Уста ва, по ред оста лог, утвр ђе но је: да се 
јем чи мир но ужи ва ње сво ји не и дру гих имо вин ских пра ва сте че-
них на осно ву за ко на (став 1.); да пра во сво ји не мо же би ти од у зе то 
или огра ни че но са мо у јав ном ин те ре су утвр ђе ном на осно ву за-
ко на, уз на кна ду ко ја не мо же би ти ни жа од тр жи шне (став 2.); да 
се за ко ном мо же огра ни чи ти на чин ко ри шће ња имо ви не (став 3.). 

Од ред ба ма За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку („Слу жбе ни лист 
СРЈ”, бр. 70/01 и 68/02 и „Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 58/04, 85/05, 
115/05, 49/07, 122/08, 20/09 и 72/09) (у да љем тек сту: ЗКП), по-
ред оста лог, про пи са но је: да се при твор мо же од ре ди ти са мо под 
усло ви ма пред ви ђе ним у овом за ко ни ку и са мо ако се иста свр ха 
не мо же оства ри ти дру гом ме ром (члан 141. став 1.); да се при твор 
мо же од ре ди ти про тив ли ца за ко је по сто ји осно ва на сум ња да је 
учи ни ло кри вич но де ло ако осо би те окол но сти ука зу ју да ће по-
но ви ти кри вич но де ло, или до вр ши ти по ку ша но кри вич но де ло, 
или да ће учи ни ти кри вич но де ло ко јим пре ти (члан 142. став 1. 
тач ка 3)).

Чла ном 81. ЗКП про пи са но је: да овла шће на слу жбе на ли-
ца ор га на уну тра шњих по сло ва мо гу и без од лу ке су да ући у стан 
или дру ге про сто ри је и из у зет но спро ве сти пре тре са ње без при-
су ства све до ка, ако др жа лац ста на то тра жи или ако не ко зо ве у 
по моћ, или ра ди из вр ше ња од лу ке су да о при тва ра њу или до во ђе-
њу окри вље ног, или ра ди не по сред ног ли ше ња сло бо де учи ни о ца 
кри вич ног де ла или от кла ња ња не по сред не и озбиљ не опа сно сти 
за љу де или имо ви ну и да се раз ло зи за пре тре са ње без при су ства 
све до ка мо ра ју на зна чи ти у за пи сни ку (став 1.); да др жа лац ста на, 
ако је при су тан, има пра во да про тив по ступ ка ор га на из ста ва 1. 
овог чла на из ја ви при го вор, да је овла шће но слу жбе но ли це ор га-
на уну тра шњих по сло ва ду жно да др жа о ца ста на оба ве сти о овом 
пра ву и да ње гов при го вор уне се у по твр ду о ула ску у стан, од-
но сно у за пи сник о пре тре са њу ста на (став 2.); да се у слу ча је ви-
ма из ста ва 1. овог чла на не ће са ста вља ти за пи сник не го ће се др-
жа о цу ста на од мах из да ти по твр да, у ко јој ће се на зна чи ти раз лог 
ула же ња у стан, од но сно дру ге про сто ри је и при мед бе др жа о ца 
ста на, а да ће се ако је у ту ђим про сто ри ја ма из вр ше но и пре тре са-
ње, по сту пи ти по од ред би чла на 79. ст. 3. и 7. овог за ко ни ка (став 
3.); да овла шће на слу жбе на ли ца ор га на уну тра шњих по сло ва мо-
гу без на ред бе о пре тре са њу и без при су ства све до ка спро ве сти 
пре тре са ње ли ца при ли ком из вр ше ња ре ше ња о при во ђе њу или 
при ли ком ли ше ња сло бо де, ако по сто ји сум ња да то ли це по се ду је 
оруж је или ору ђе за на пад, или ако по сто ји сум ња да ће од ба ци ти, 
са кри ти или уни шти ти пред ме те ко је тре ба од ње га од у зе ти као 
до каз у кри вич ном по ступ ку (став 4.); да су овла шће на слу жбе на 
ли ца ор га на уну тра шњих по сло ва, кад спро во де пре тре са ње без 
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на ред бе о пре тре са њу, ду жна да о то ме од мах под не су из ве штај 
ис тра жном су ди ји, а ако се по сту пак још не во ди над ле жном јав-
ном ту жи о цу (став 5.).

Чла ном 82. ЗКП, из ме ђу оста лог, про пи са но је: да ће се пред-
ме ти ко ји се по кри вич ном за ко ну има ју од у зе ти или ко ји мо гу 
по слу жи ти као до каз у кри вич ном по ступ ку, при вре ме но од у зе ти 
и пре да ти на чу ва ње су ду или ће се на дру ги на чин обез бе ди ти 
њи хо во чу ва ње (став 1.); да овла шће на слу жбе на ли ца ор га на уну-
тра шњих по сло ва мо гу од у зе ти пред ме те на ве де не у ста ву 1. овог 
чла на кад по сту па ју по чл. 225. и 238. овог за ко ни ка или кад из вр-
ша ва ју на лог су да (став 5.); да ће се при ли ком од у зи ма ња пред ме-
та, на зна чи ти где су про на ђе ни и опи са ће се, а по по тре би ће се и 
на дру ги на чин обез бе ди ти утвр ђи ва ње њи хо ве исто вет но сти, а да 
ће се за од у зе те пред ме те из да ти по твр да (став 6.).

Чла ном 86. ЗКП је пред ви ђе но да ће се пред ме ти ко ји су у то-
ку кри вич ног по ступ ка при вре ме но од у зе ти, вра ти ти вла сни ку, од-
но сно др жа о цу ако по сту пак бу де об у ста вљен, а не по сто је раз ло-
зи за њи хо во од у зи ма ње (члан 512.), те да ће се пред ме ти вра ти ти 
вла сни ку, од но сно др жа о цу и пре окон ча ња кри вич ног по ступ ка 
ако пре ста ну раз ло зи за њи хо во од у зи ма ње.

Члан 225. ЗКП, из ме ђу оста лог, пред ви ђа: да су, ако по сто је 
осно ви сум ње да је из вр ше но кри вич но де ло за ко је се го ни по 
слу жбе ној ду жно сти, ор га ни уну тра шњих по сло ва ду жни да пре-
ду зму по треб не ме ре да се про на ђе учи ни лац кри вич ног де ла, да 
се учи ни лац или са у че сник не са кри је или не по бег не, да се от-
кри ју и обез бе де тра го ви кри вич ног де ла и пред ме ти ко ји мо гу по-
слу жи ти као до каз, као и да при ку пе сва оба ве ште ња ко ја би мо-
гла би ти од ко ри сти за успе шно во ђе ње кри вич ног по ступ ка (став 
1.); да у ци љу ис пу ње ња ду жно сти из ста ва 1. овог чла на, ор га ни 
уну тра шњих по сло ва мо гу да тра же по треб на оба ве ште ња од гра-
ђа на; да из вр ше по тре бан пре глед пре во зних сред ста ва, пут ни ка 
и пр тља га; да за нео п ход но по треб но вре ме огра ни че кре та ње на 
од ре ђе ном про сто ру; да пре ду зму по треб не ме ре у ве зи са утвр-
ђи ва њем исто вет но сти ли ца и пред ме та; да рас пи шу по тра гу за 
ли цем и ства ри ма за ко ји ма се тра га; да у при су ству од го вор ног 
ли ца пре гле да ју од ре ђе не објек те и про сто ри је др жав них ор га на, 
пред у зе ћа, рад њи и дру гих прав них ли ца, оства ре увид у њи хо ву 
до ку мен та ци ју и да је по по тре би оду зму, као и да пре ду зму дру ге 
по треб не ме ре и рад ње, а да ће се о чи ње ни ца ма и окол но сти ма 
ко је су утвр ђе не при ли ком пред у зи ма ња по је ди них рад њи, а мо гу 
би ти од ин те ре са за кри вич ни по сту пак, као и о пред ме ти ма ко ји 
су про на ђе ни или од у зе ти са ста ви ти за пи сник или слу жбе на бе ле-
шка (став 2.).

Од ред ба ма чла на 238. ЗКП, по ред оста лог, про пи са но је: да 
ор га ни уну тра шњих по сло ва мо гу и пре по кре та ња ис тра ге при-
вре ме но од у зе ти пред ме те по од ред ба ма чла на 82. овог за ко ни ка, 
ако по сто ји опа сност од од ла га ња и пре тре сти стан и ли ца под 
усло ви ма пред ви ђе ним у чла ну 81. овог за ко ни ка (став 1.); да су 
ор га ни уну тра шњих по сло ва ду жни да при вре ме но од у зе те пред-
ме те од мах вра те вла сни ку или др жа о цу ако кри вич ни по сту пак 
не бу де по кре нут, од но сно ако у ро ку од три ме се ца не под не су 
кри вич ну при ја ву над ле жном др жав ном ту жи о цу (став 2.); да ће 
о рад ња ма из ст. 1. до 3. овог чла на ор га ни уну тра шњих по сло ва, 
од но сно ис тра жни су ди ја без од ла га ња оба ве сти ти јав ног ту жи о ца 
(став 4.).

Чла ном 206. став 1. Кри вич ног за ко ни ка („Слу жбе ни гла сник 
РС”, бр. 85/05, 88/05 и 107/05)  про пи са но је кри вич но де ло раз-
бој ни штво, та ко да ће се онај ко упо тре бом си ле про тив не ког ли ца 
или прет њом да ће не по сред но на па сти на жи вот или те ло оду-
зме ту ђу по крет ну ствар у на ме ри да ње ним при сва ја њем се би или 
дру гом при ба ви про тив прав ну имо вин ску ко рист, ка зни ти за тво-
ром од две до де сет го ди на.

Члан 172. став 1. За ко на о по ли ци ји („Слу жбе ни гла сник РС”, 
бр. 101/05 и 63/09) про пи су је да сек тор уну тра шње кон тро ле по ли-
ци је вр ши кон тро лу за ко ни то сти ра да по ли ци је, а на ро чи то у по-
гле ду по што ва ња и за шти те људ ских пра ва при из вр ша ва њу по ли-
циј ских за да та ка и при ме ни по ли циј ских овла шће ња. 

Од ред ба чла на 174. став 1. овог за ко на про пи су је да сек тор 
уну тра шње кон тро ле по ли ци је по сту па на осно ву пред ло га, при-
ту жби и пред став ки фи зич ких и прав них ли ца, по во дом пи са них 
обра ћа ња при пад ни ка по ли ци је и по соп стве ној ини ци ја ти ви, од-
но сно на осно ву при ку пље них оба ве ште ња и дру гих са зна ња. 

Чла ном 180. За ко на је, по ред оста лог, про пи са но: да сва ко 
има пра во да Ми ни стар ству под не се при ту жбу про тив по ли циј ског 

слу жбе ни ка ако сма тра да су му не за ко ни том или не пра вил ном 
рад њом по ли циј ског слу жбе ни ка по вре ђе на пра ва или сло бо де 
(став 1.); да по је ди нац из ста ва 1. овог чла на мо же у ро ку од 30 
да на од да на кад је до по вре де до шло под не ти при ту жбу по ли ци ји 
или Ми ни стар ству (став 2.).

6. Под но си лац је у устав ној жал би на вео да су овла шће на 
слу жбе на ли ца Оде ље ња кри ми на ли стич ке по ли ци је По ли циј ске 
упра ве у Су бо ти ци 21. ја ну а ра 2010. го ди не, без на ред бе су да ушла 
у ње гов стан, из вр ши ла пре тре са ње и од у зе ла ви ше по крет них 
пред ме та, о че му су из да ли по твр ду у ко јој ни су на ве ли прав ни 
основ по сту па ња, чи ме су по вре ди ли пра во под но си о ца на не по-
вре ди вост ста на, за јем че но од ред ба ма чла на 40. ст. 1. и 2. Уста ва.

Оце њу ју ћи у кон крет ном слу ча ју по сто ја ње по вре де озна-
че них устав них пра ва, Устав ни суд је по шао од са др жи не пра ва 
за јем че ног чла ном 40. Уста ва, ко ји га ран ту је не по вре ди вост ста на 
и из ри чи то утвр ђу је из у зет ке ко ји ово пра во огра ни ча ва ју. Ти из-
у зе ци су утвр ђе ни ста вом 3. чла на 40. Уста ва, пре ма ко ме се без 
од лу ке су да мо же вр ши ти ула зак у ту ђи стан или дру ге про сто ри је, 
из у зет но и пре тре са ње без при су ства све до ка, ако је то нео п ход но 
ра ди не по сред ног ли ше ња сло бо де учи ни о ца кри вич ног де ла или 
от кла ња ња не по сред не и озбиљ не опа сно сти за љу де или имо ви-
ну, на на чин пред ви ђен за ко ном. Члан 81. став 1. ЗКП раз ра ђу је 
на ве де ну од ред бу Уста ва про пи су ју ћи да овла шће на слу жбе на ли-
ца ор га на уну тра шњих по сло ва мо гу и без од лу ке су да ући у стан 
или дру ге про сто ри је и из у зет но спро ве сти пре тре са ње без при-
су ства све до ка, ако др жа лац ста на то тра жи или ако не ко зо ве у 
по моћ, или ра ди из вр ше ња од лу ке су да о при тва ра њу или до во ђе-
њу окри вље ног, или ра ди не по сред ног ли ше ња сло бо де учи ни о ца 
кри вич ног де ла или от кла ња ња не по сред не и озбиљ не опа сно сти 
за љу де или имо ви ну, с тим да се раз ло зи за пре тре са ње без при-
су ства све до ка мо ра ју на зна чи ти у за пи сни ку о пре тре са њу ста на. 
У слу ча је ви ма из ста ва 1. овог чла на не ће се са ста вља ти за пи сник 
не го ће се др жа о цу ста на од мах из да ти по твр да, у ко јој ће се на-
зна чи ти раз лог ула же ња у стан.

Устав ни суд је утвр дио да у кон крет ном слу ча ју ни је би ло на-
ред бе, ни ти дру ге од лу ке су да на осно ву ко је би овла шће на слу-
жбе на ли ца ор га на уну тра шњих по сло ва мо гла ући у стан под но-
си о ца устав не жал бе и из вр ши ти ње го во пре тре са ње, ни ти се ра ди 
о би ло ком из у зет ку ко ји би огра ни че ње ње го вог пра ва на не по-
вре ди вост ста на чи ни ло устав но до пу ште ним, од но сно да ни је би-
ло Уста вом утвр ђе них, а за ко ном де таљ ни је про пи са них слу ча је ва 
у ко ји ма се без од лу ке су да и без при су ства све до ка мо гло из вр ши-
ти пре тре са ње ста на под но си о ца устав не жал бе. 

Има ју ћи у ви ду на ве де но, Устав ни суд је утвр дио да је Ми-
ни стар ство уну тра шњих по сло ва  – По ли циј ска упра ва Су бо ти ца 
 – Оде ље ње кри ми на ли стич ке по ли ци је рад њом пре тре са ња ста на 
из вр ше ном 21. ја ну а ра 2010. го ди не по вре ди ло пра во под но си о-
ца устав не жал бе на не по вре ди вост ста на, за јем че но од ред ба ма 
чла на 40. ст. 1. и 2. Уста ва, па је, са гла сно од ред би чла на 89. став 
1. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС”, број 109/07), 
устав ну жал бу у том де лу усво јио, и од лу чио као у тач ки 1. из ре ке.

7. Под но си лац устав не жал бе на во ди да је ис тра жни су ди ја 
Основ ног су да у Су бо ти ци, на осно ву чла на 142. став 1. тач ка 3) 
ЗКП, 23. ја ну а ра 2010. го ди не до нео ре ше ње Ки. 1279/10 о од ре-
ђи ва њу при тво ра, са обра зло же њем да је под но си лац спе ци јал ни 
по врат ник, осу ђен прав но сна жном пре су дом Окру жног су да у Су-
бо ти ци К. 80/07 од 1. фе бру а ра 2008. го ди не на ка зну за тво ра у 
тра ја њу од три го ди не, због кри вич ног де ла раз бој ни штва из чла на 
206. став 3. у ве зи ста ва 1. Кри вич ног за ко ни ка, што ни је тач но јер 
на ве де на пре су да ни је по ста ла прав но сна жна, чи ме му је по вре ђе-
но пра во на прет по став ку не ви но сти, за јем че но од ред бом чла на 
34. став 3. Уста ва. 

Оце њу ју ћи на во де под но си о ца у од но су на са др жи ну оспо-
ре ног ре ше ња о од ре ђи ва њу при тво ра, а по ла зе ћи од са др жи не од-
ред бе чла на 34. став 3. Уста ва, Устав ни суд, пре све га, кон ста ту је 
да на вод ис тра жног су ди је Основ ног су да у Су бо ти ци из ре ше ња  
Ки. 1279/10 од 23. ја ну а ра 2010. го ди не   – да је под но си лац ли це 
ко је је пре су дом Окру жног су да у Су бо ти ци К. 80/07 од 1. фе бру-
а ра 2008. го ди не прав но сна жно осу ђе но на ка зну за тво ра у тра-
ја њу од три го ди не због из вр ше ња кри вич ног де ла раз бој ни штва, 
не од го ва ра чи ње нич ном ста њу. У спро ве де ном по ступ ку, Устав ни 
суд је утвр дио да кри вич ни по сту пак у пред ме ту Окру жног су да 
у Су бо ти ци К. 80/07 ни је прав но сна жно окон чан, од но сно да је 
Вр хов ни суд Ср би је ре ше њем Кж. 842/08 од 17. де цем бра 2008. 
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го ди не уки нуо пре су ду Окру жног су да у Су бо ти ци К. 80/07 од 1. 
фе бру а ра 2008. го ди не и пред мет вра тио пр во сте пе ном су ду на 
по нов но су ђе ње. Ова од лу ка Вр хов ног су да Ср би је до ста вље на је 
Окру жном су ду у Су бо ти ци 20. мар та 2009. го ди не, па је ис тра жни 
су ди ја Основ ног су да у Су бо ти ци 23. ја ну а ра 2010. го ди не, при ли-
ком до но ше ња оспо ре ног ре ше ња о од ре ђи ва њу при тво ра, мо рао 
има ти са зна ње о то ме. Под пој мом спе ци јал ни по врат ник под ра зу-
ме ва се ли це ко је је прав но сна жно осу ђи ва но за ви ше исто вр сних 
кри вич них де ла, што би у кон крет ном слу ча ју зна чи ло да је под-
но си лац устав не жал бе не са мо прав но сна жно осу ђен за кри вич но 
де ло раз бој ни штва пре су дом Окру жног су да у Су бо ти ци К. 80/07, 
већ и да је из вр шио кри вич на де ла раз бој ни штва за ко ја се про-
тив ње га во ди оспо ре ни кри вич ни по сту пак. Ка ко је под но си лац 
устав не жал бе ли це ко је је тек осно ва но сум њи во да је из вр ши ло 
ви ше кри вич них де ла раз бој ни штва ко ја му се ста вља ју на те рет, 
а не и ли це ко је је прав но сна жно осу ђи ва но за ова кри вич на де ла, 
ко ри шће ње тер ми на „спе ци јал ни по врат ник” у оспо ре ном ре ше њу 
Ки. 1279/10 од 23. ја ну а ра 2010. го ди не о од ре ђи ва њу при тво ра, 
по оце ни Устав ног су да, пред ста вља по вре ду прет по став ке не ви-
но сти. 

С об зи ром на на ве де но, Устав ни суд је оце нио да је оспо ре-
ним ре ше њем ис тра жног су ди је Основ ног су да у Су бо ти ци  Ки. 
1279/10 од 23. ја ну а ра 2010. го ди не о од ре ђи ва њу при тво ра по вре-
ђе но пра во под но си о ца устав не жал бе на прет по став ку не ви но сти, 
за јем че но од ред бом чла на 34. став 3. Уста ва, па је, са гла сно од-
ред би чла на 89. став 1. За ко на о Устав ном су ду, устав ну жал бу и 
у овом де лу усво јио, и од лу чио као у пр вом де лу тач ке 2. из ре ке.

8. У устав ној жал би се на во ди да су овла шће на слу жбе на ли-
ца Оде ље ња кри ми на ли стич ке по ли ци је По ли циј ске упра ве у Су-
бо ти ци по вре ди ла пра во под но си о ца устав не жал бе из чла на 58. 
став 1. Уста ва, ти ме што су 22. ја ну а ра 2010. го ди не, без на ред бе 
су да, од под но си о ца при вре ме но од у зе ли пут нич ко во зи ло „Голф” 
без ре ги стар ских озна ка, са о бра ћај ну до зво лу и пар ру ка ви ца, о 
че му су из да ли по твр ду у ко јој ни су на ве ли прав ни основ по сту-
па ња.

Од ред бом чла на 58. став 1. Уста ва јем чи се мир но ужи ва ње 
сво ји не и дру гих имо вин ских пра ва са мо уко ли ко су сте че ни на 
осно ву за ко на. Ка ко се у кон крет ном слу ча ју ра ди о пред ме ти ма 
за ко је се осно ва но сум ња да су сте че ни из вр ше њем кри вич ног де-
ла или да пред ста вља ју сред ства из вр ше ња кри вич ног де ла, од но-
сно да ни су сте че ни на осно ву за ко на, по ми шље њу Устав ног су-
да, по сто јао је за кон ски основ за њи хо во при вре ме но од у зи ма ње, 
пред ви ђен од ред ба ма чл. 82, 86. и 238. ЗКП. Да ли ће при вре ме но 
од у зе ти пред ме ти би ти и трај но од у зе ти, или ће би ти вра ће ни под-
но си о цу устав не жал бе, би ће од лу че но у прав но сна жно окон ча-
ном  кри вич ном по ступ ку. 

Сто га, Устав ни суд оце њу је да су нео сно ва ни на во ди устав-
не жал бе да су при пад ни ци Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва  – 
По ли циј ска упра ва Су бо ти ца  – Оде ље ње кри ми на ли стич ке по ли-
ци је, од у зи ма њем пред ме та  из вр ше ним 22. ја ну а ра 2010. го ди не 
по вре ди ли под но си о че во пра во из чла на 58. став 1. Уста ва.

9. Под но си лац твр ди да су га по ли цај ци 21. ја ну а ра 2010. го-
ди не при нуд но од ве ли у по ли циј ску ста ни цу, где су га ту кли и зах-
те ва ли да при зна из вр ше ње ви ше кри вич них де ла раз бој ни штва, 
чи ме су по вре ди ли ње гов фи зич ки и пси хич ки ин те гри тет, под вр-
гли га не чо веч ном по сту па њу и по вре ди ли му пра ва за јем че на од-
ред ба ма чла на 25. ст. 1. и 2. и чла на 28. ст. 2. и 3. Уста ва. У при лог 
то ме, под но си лац је при ло жио из ве штај Оп ште бол ни це Су бо ти ца 
у ко ме је кон ста то ва но да под но си лац под де сним оком има ма њи 
хе ма том, док на дру гим де ло ви ма гла ве, ли ца и те ла не ма тра го ва 
све жих по вре да. У из ве шта ју ни је на ве де но да су му по вре де на не-
ли по ли циј ски слу жбе ни ци, већ сто ји да је из ја вио ка ко је за до био 
„ви ше уда ра ца ша ка ма и гу ме ним ка и шем од стра не ви ше дру гих 
осо ба”. Дру ге до ка зе за сво ју тврд њу под но си лац устав не жал бе 
ни је до ста вио, ни ти на во ди да је, уко ли ко су му по вре де на не ли 
по ли цај ци, ко ри стио ре до ван пут  – под но ше ње при ту жбе про тив 
по ли циј ских слу жбе ни ка, про пи сан од ред ба ма чла на 172. став 1, 
чла на 174. став 1. и чла на 180. За ко на о по ли ци ји.

Има ју ћи у ви ду да под но си лац устав не жал бе ни је пру жио 
до ка зе да је про тив по ли циј ских слу жбе ни ка под но сио би ло ка кву  
пред став ку или при ту жбу пред ви ђе ну За ко ном о по ли ци ји, од но-
сно да је ко ри стио За ко ном пред ви ђе на прав на сред ства, а да у са-
мој по твр ди Оп ште бол ни це Су бо ти ца пи ше да је удар це за до био 
„од стра не ви ше дру гих осо ба”, Устав ни суд је оце нио да из не ти 

на во ди устав не жал бе ни су пот кре пље ни ни јед ним до ка зом ко јим 
би се на не спо ран на чин ар гу мен то ва ла тврд ња о по вре ди пра ва 
за јем че них од ред ба ма чла на 25. ст. 1. и 2. и чла на 28. ст. 2. и 3. 
Уста ва.

10. Устав ни суд ука зу је да је у ни зу до не тих од лу ка дао ту-
ма че ње пра ва за шти ће них од ред ба ма чл. 27. и 30. Уста ва и за у зео 
став о кри те ри ју ми ма на осно ву ко јих се утвр ђу је да ли по вре-
де на ве де них пра ва по сто је или не, па су у овом устав но суд ском 
пред ме ту, у по ступ ку оце не, при ме ње ни већ за у зе ти ста во ви. 

Под но си лац твр ди да је нео сно ван на вод о ње го вој осу ђи ва-
но сти по слу жио ис тра жном су ди ји Основ ног су да у Су бо ти ци као 
основ за од ре ђи ва ње при тво ра и до но ше ње оспо ре ног ре ше ња Ки. 
1279/10 од 23. ја ну а ра 2010. го ди не, чи ме су му по вре ђе на пра ва из 
чла на 27. став 1. и чла на 30. став 1. Уста ва.

Устав ни суд је, по ла зе ћи од на ве де них оп штих прин ци па, као 
и чи ње ни ца и окол но сти кон крет ног слу ча ја, утвр дио да је при-
твор пре ма под но си о цу устав не жал бе од ре ђен због по сто ја ња 
осно ва не сум ње да је из вр шио три кри вич на де ла раз бој ни штва, 
из чла на 206. став 1. Кри вич ног за ко ни ка. Ка ко је оспо ре но ре ше-
ње Ки. 1279/10 од 23. ја ну а ра 2010. го ди не о од ре ђи ва њу при тво ра 
до не то на кон до но ше ња ре ше ња (исти број и истог да на) о спро-
во ђе њу ис тра ге, Устав ни суд кон ста ту је да је био ис пу њен пр ви 
услов за од ре ђи ва ње при тво ра  – по сто ја ње осно ва не сум ње да је 
под но си лац из вр шио кри вич но де ло.

У од но су на основ из чла на 142. став 1. тач ка 3) ЗКП  – по-
сто ја ње осо би тих окол но сти ко је ука зу ју да ће по но ви ти кри вич но 
де ло, Устав ни суд оце њу је да, пре ма обра зло же њу ре ше ња ко јим 
је по твр ђе но ре ше ње о од ре ђи ва њу при тво ра, ис тра жни су ди ја 
при ли ком оце не по сто ја ња ових окол но сти свој став ни је за сно вао 
са мо на не тач ној чи ње ни ци да је под но си лац прет ход но прав но-
сна жно осу ђен за из вр ше ње кри вич ног де ла раз бој ни штва, већ и 
на то ме што се ис тра га про тив под но си о ца  во ди ла због из вр ше ња 
ви ше  кри вич них де ла про тив имо ви не (раз бој ни штво), што се ра-
ди о ли цу без имо ви не, не за по сле ном, без стал них при хо да, ко је је 
осно ва но сум њи во да је из вр ше њем кри вич них де ла при ба вља ло 
сред ства за ег зи стен ци ју сво је по ро ди це и се бе. При то ме, Устав ни 
суд кон ста ту је да је очи глед но  по гре шно узе то да је под но си лац 
устав не жал бе ра ни је прав но сна жно осу ђен на три го ди не за тво ра 
због из вр ше ња кри вич ног де ла раз бој ни штва. Ме ђу тим,  и да ље 
сто ји чи ње ни ца да се, по ред на ве де не ис тра ге, про тив под но си о-
ца исто вре ме но во дио и кри вич ни по сту пак за још јед но кри вич но 
де ло раз бој ни штва. 

Има ју ћи у ви ду све раз ло ге због ко јих је под но си о цу устав-
не жал бе од ре ђен при твор, Устав ни суд је оце нио да је у кон крет-
ном слу ча ју ис тра жни су ди ја Основ ног су да у Су бо ти ци оспо ре но 
ре ше ње о од ре ђи ва њу при тво ра Ки. 1279/10 од 23. ја ну а ра 2010. 
го ди не, за сно вао на устав но прав но при хва тљи вом ту ма че њу ме-
ро дав ног про це сног пра ва ка да је утвр дио да по сто је усло ви за 
од ре ђи ва ње при тво ра под но си о цу устав не жал бе, по озна че ном 
за кон ском осно ву. Основ ни суд у Су бо ти ци је сво ју од лу ку Кв. 
34/10 од 27. ја ну а ра 2010. го ди не, да од би је као нео сно ва ну жал-
бу под но си о ца из ја вље ну про тив ре ше ња о од ре ђи ва њу при тво ра, 
ар гу мен то ва но обра зло жио, на во де ћи окол но сти ко је, у кон крет-
ном слу ча ју, пред ста вља ју оне осо би те окол но сти ко је оправ да ва-
ју бо ја зан да ће под но си лац устав не жал бе бо рав ком на сло бо ди  
по но ви ти кри вич но де ло, те да је про тив под но си о ца нео п ход но 
од ре ђи ва ње при тво ра из раз ло га пред ви ђе них чла ном 142. став 1. 
тач ка 3) ЗКП. По оце ни Устав ног су да, да ти раз ло зи су ре ле вант ни 
и до вољ ни и ни су по сле ди ца ар би трер ног и про из вољ ног по сту па-
ња, па не ма ни по вре де пра ва из чла на 27. став 1. и чла на 30. став 
1. Уста ва.

11. Има ју ћи у ви ду све на пред из ло же но, Устав ни суд је утвр-
дио да ни су осно ва ни на во ди устав не жал бе да су рад ња ма Ми-
ни стар ства уну тра шњих по сло ва  – По ли циј ска упра ва Су бо ти ца 
 – Оде ље ње кри ми на ли стич ке по ли ци је, од у зи ма њем пред ме та без 
на ред бе су да из вр ше ним 22. ја ну а ра 2010. го ди не, по вре ђе на пра ва 
под но си о ца устав не жал бе за јем че на од ред бом чла на 58. став 1. 
Уста ва, да су рад ња ма Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва  – По-
ли циј ска упра ва Су бо ти ца  – Оде ље ње кри ми на ли стич ке по ли ци је 
по вре ђе на пра ва под но си о ца устав не жал бе из чла на 25. ст. 1. и 
2. и чла на 28. ст. 2. и 3. Уста ва, као и да су му оспо ре ним ре ше-
њем ис тра жног су ди је Основ ног су да у Су бо ти ци Ки. 1279/10 од 
23. ја ну а ра 2010. го ди не о од ре ђи ва њу при тво ра, по вре ђе на пра ва 
за јем че на од ред ба ма чла на 27. став 1. и чла на 30. став 1. Уста ва, 
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па је, са гла сно од ред би чла на 89. став 1. За ко на о Устав ном су ду, 
устав ну жал бу у овом де лу од био, и од лу чио као у  дру гом де лу 
тач ке 2. из ре ке.

12. Устав ни суд је, са гла сно чла ну 89. став 2. За ко на о Устав-
ном су ду, од лу чио да се пра вич но за до во ље ње под но си о ца устав не 
жал бе због утвр ђе них по вре да Уста вом за јем че них пра ва оства ри 
об ја вљи ва њем ове oдлуке Устав ног су да у „Слу жбе ном гла сни ку 
Ре пу бли ке Ср би је”, као у тач ки 3. из ре ке.

13. По ла зе ћи од све га из ло же ног, Устав ни суд је, на осно ву 
од ред бе чла на 45. тач ка 9) За ко на о Устав ном су ду, до нео Од лу ку 
као у из ре ци.

Уж број 1327/2010
Пред сед ник

Устав ног су да,
др Дра ги ша Сли јеп че вић, с.р.

2729
Устав ни суд у са ста ву: за ме ник пред сед ни ка др Ма ри ја Дра-

шкић и су ди је др Оли ве ра Ву чић, Бра ти слав Ђо кић, Ве сна Илић 
Пре лић, др Го ран Илић, др Аг неш Кар таг Од ри, Ка та ри на Ма ној-
ло вић Ан дрић, др Бо са Не на дић, Ми лан Ста нић, др Дра ган Сто ја-
но вић, Са ба ху дин Та хи ро вић и Пре драг Ћет ко вић, на осно ву чла-
на 171. став 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, на сед ни ци одр жа ној 27. 
ок то бра 2011. го ди не, до нео је

Р Е  Ш Е  Њ Е

1. Усва ја се зах тев Ра да Ви до ви ћа за из вр ше ње Од лу ке Устав-
ног су да IУз-52/2008 („Слу жбе ни гла сник РС”, број 34/10) од 21. 
апри ла 2010. го ди не и од ре ђу је да се Ра ду Ви до ви ћу, ко ме је пре-
стао ман дат на осно ву пре су де Окру жног су да у Но вом Са ду Уж. 
34/08 од 30. ок то бра 2008. го ди не, по сле ди це пре стан ка од бор нич-
ког ман да та от кло не из ме ном по је ди нач ног ак та на осно ву ко га му 
је пре стао ман дат. 

2. По ни шта ва се ре ше ње Управ ног су да  – Оде ље ње у Но вом 
Са ду Уж. 545/10 од 29. ок то бра 2010. го ди не и од ре ђу је да Управ ни 
суд по но во од лу чи о зах те ву за из ме ну по је ди нач ног ак та о пре стан-
ку ман да та, у ро ку од 30 да на од да на до ста вља ња овог ре ше ња.

Обра  зло же  ње

Устав ном су ду обра тио се Ра де Ви до вић из Че ре ви ћа,  зах те-
вом за за шти ту пра ва по осно ву Од лу ке Устав ног су да IУз-52/08 од 
21. апри ла 2010. го ди не. Под но си лац зах те ва је на вео да му je пре-
су дом Окру жног су да у Но вом Са ду Уж. 34/08 од 30. ок то бра 2008. 
го ди не пре стао ман дат од бор ни ка у Скуп шти ни оп шти не Бе о чин, 
а због под не те „блан ко остав ке” од стра не под но си о ца ли сте. Под-
но си лац је да ље на вео да се, на кон до но ше ња Од лу ке Устав ног су-
да IУз-52/2008, обра тио Скуп шти ни оп шти не Бе о чин зах те вом за 
из ме ну ак та ко јим му је утвр ђен пре ста нак ман да та, те да је Скуп-
шти на оп шти не про пу сти ла да од лу чи по ње го вом зах те ву. Пре-
ма на во ди ма под но си о ца, због про пу шта ња Скуп шти не оп шти не 
Бе о чин да од лу чи о ње го вом зах те ву, он је под нео жал бу Ви шем 
су ду у Но вом Са ду, ко ји се огла сио не на дле жним за по сту па ње у 
тој прав ној ства ри и пред мет усту пио Управ ном су ду. Управ ни суд 
је до нео ре ше ње Уж. 545/10 ко јим је од ба цио жал бу под но си о ца 
као не до зво ље ну и упу тио под но си о ца да за шти ту сво јих пра ва за-
тра жи пред Устав ним су дом.  Из на ве де них раз ло га, а по зи ва ју ћи 
се на од ред бе чла на 62. За ко на о Устав ном су ду, под но си лац од 
Устав ног су да зах те ва „да за шти ти ње го ва пра ва утвр ђе на За ко-
ном о Устав ном су ду, од но сно да сво јом од лу ком от кло ни штет не 
по сле ди це не у став ног по на ша ња Скуп шти не оп шти не Бе о чин, на 
та кав на чин што ће оба ве за ти Скуп шти ну оп шти не Бе о чин да до-
не се ре ше ње о утвр ђи ва њу пре стан ка ман да та од бор ни ка Ив ко вић 
Жив ке ... и ре ше ње ко јим ње му по твр ђу је ман дат од бор ни ка”.

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио:
Пре су дом Окру жног су да у Но вом Са ду Уж. 34/08 од 30. ок-

то бра 2008. го ди не утвр ђен је пре ста нак ман да та Ра ду Ви до ви ћу 
од бор ни ку у Скуп шти ни оп шти не Бе о чин, а  због про пу шта ња 
Скуп шти не оп шти не Бе о чин да до не се од лу ку о пре стан ку ман да-
та на осно ву под не те блан ко остав ке.

Под но си лац се 1. ју на 2010. го ди не обра тио Скуп шти ни оп-
шти не Бе о чин зах те вом за из ме ну ак та ко јим је утвр ђен пре ста нак 
ман да та од бор ни ка на осно ву под не те „блан ко остав ке”, пре вре-
ме на на ко је је иза бран.  

Због про пу шта ња Скуп шти не оп шти не Бе о чин да о на ве-
де ном зах те ву од лу чи под но си лац је 9. ју на 2010. го ди не под нео 
жал бу Ви шем су ду у Но вом Са ду. По сту па ју ћи по на ве де ној жал-
би, Ви ши суд у Но вом Са ду је 10. ју на 2010. го ди не до нео ре ше ње 
Гж. 5183/10 ко јим се огла сио ствар но не на дле жним за по сту па ње 
у овој прав ној ства ри и од лу чио да спи се пред ме та до ста ви Управ-
ном су ду у Бе о гра ду, као ствар но над ле жном за по сту па ње.

Ре ше њем Управ ног су да  – Оде ље ње у Но вом Са ду Уж. 545/10 
од 29. ок то бра 2010. го ди не од ба че на је жал ба под но си о ца. У обра-
зло же њу ре ше ња је на ве де но: да је жа ли лац под нео жал бу Ви шем 
су ду у Но вом Са ду због про пу шта ња Скуп шти не оп шти не Бе о-
чин да до не се од лу ку о до де ли ман да та жа ли о цу; да се Ви ши суд 
огла сио ствар но не на дле жним за по сту па ње у овој прав ној ства-
ри и спи се пред ме та усту пио Управ ном су ду; да се, у кон крет ном 
слу ча ју, жал бом тра жи из ме на ак та  – од лу ке о пре стан ку ман да та 
од бор ни ка, те да Управ ни суд на ла зи да од ред ба ма чла на 49. За ко-
на о ло кал ним из бо ри ма ни је пред ви ђе на мо гућ ност под но ше ња 
жал бе ка да се од лу чу је о зах те ву за из ме ну ра ни је до не те од лу ке 
о пре стан ку ман да та; да и у слу ча ју ка да је до пре стан ка ман да-
та од бор ни ка до шло пре су дом окру жног су да, ни јед ном од ред бом 
За ко на о ло кал ним из бо ри ма, ни ти не ког дру гог за ко на ни је пред-
ви ђе на мо гућ ност из ја вљи ва ња жал бе ко јом се тра жи из ме на те 
од лу ке; да из од ре да ба чл. 61. и 62. За ко на о Устав ном су ду про-
из ла зи да се за шти та пра ва од бор ни ка у том слу ча ју обез бе ђу је од 
стра не је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, на осно ву зах те ва од бор ни ка 
ко ме је то пра во по вре ђе но не у став ном од ред бом (члан 61.), а у 
слу ча ју из о стан ка та квог ак та, за шти та пра ва се обез бе ђу је пред 
Устав ним су дом, са гла сно од ред би чла на 62. на ве де ног за ко на. Из 
на ве де них раз ло га, Управ ни суд је на шао да је жал ба не до зво ље на, 
па је, на осно ву чла на 54. став 3, у ве зи чла на 49. За ко на о ло кал-
ним из бо ри ма на чи ју при ме ну упу ћу је од ред ба чла на 31. став 2. 
За ко на о ло кал ној са мо у пра ви и сход ном при ме ном чла на 26. став 
2, у ве зи ста ва 1. тач ка 2) За ко на о управ ним спо ро ви ма, од лу чио 
као у из ре ци. 

Устав ни суд је на сед ни ци одр жа ној 21. апри ла 2010. го ди не, 
до нео Од лу ку IУз-52/2008, ко ја је об ја вље на 21. ма ја 2010. го ди не 
у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, број 34/10, и ко јом је, по ред оста лог, 
утвр ђе но да од ред бе чла на 47. За ко на о ло кал ним из бо ри ма („Слу-
жбе ни гла сник РС”, број 129/07) ни су у са гла сно сти с Уста вом и 
по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма. Од ред ба ма чла на 47. на ве-
де ног за ко на био је уре ђен ин сти тут уго во ра из ме ђу кан ди да та за 
од бор ни ка, од но сно од бор ни ка и под но си о ца из бор не ли сте, ко јим 
се мо же пред ви де ти пра во под но си о ца из бор не ли сте да у име од-
бор ни ка под не се остав ку на функ ци ју од бор ни ка у скуп шти ни је-
ди ни це ло кал не са мо у пра ве и на осно ву ко га под но си лац из бор не 
ли сте сти че пра во да сло бод но рас по ла же ман да том од бор ни ка, а 
уре ђен је и ин сти тут блан ко остав ке. На осно ву чла на 168. став 
3. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, да ном об ја вљи ва ња Од лу ке Устав ног 
су да пре ста ле су да ва же од ред бе За ко на чи ја је не у став ност утвр-
ђе на.

Уста вом Ре пу бли ке Ср би је утвр ђе но је: да је Устав ни суд са-
мо ста лан и не за ви сан др жав ни ор ган ко ји шти ти устав ност и за ко-
ни тост и људ ска и ма њин ска пра ва и сло бо де, да су од лу ке Устав-
ног су да ко нач не, из вр шне и оп ште о ба ве зу ју ће (члан 166.); да за кон 
или дру ги оп шти акт ко ји ни је са гла сан Уста ву или за ко ну пре ста је 
да ва жи да ном об ја вљи ва ња од лу ке Устав ног су да у слу жбе ном гла-
си лу (члан 168. став 3.); да је сва ко ду жан да по шту је и из вр ша ва 
од лу ку Устав ног су да, да Устав ни суд сво јом од лу ком уре ђу је на-
чин ње ног из вр ше ња, ка да је то по треб но, као и да се из вр ше ње 
од лу ка Устав ног су да уре ђу је за ко ном (члан 171. ст. 1. до 3.).

За ко ном о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
109/07) про пи са но је: да кад Устав ни суд од ре ди на чин от кла ња ња 
по сле ди ца ко је су на ста ле услед при ме не оп штег ак та ко ји ни је 
у са гла сно сти са Уста вом или за ко ном, од лу ка Устав ног су да има 
прав но деј ство од да на ње ног об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном гла сни-
ку Ре пу бли ке Ср би је” (члан 59.); да сва ко ко ме је по вре ђе но пра-
во ко нач ним или прав но сна жним по је ди нач ним ак том, до не тим на 
осно ву за ко на или дру гог оп штег ак та, за ко ји је од лу ком Устав ног 
су да утвр ђе но да ни је у са гла сно сти с Уста вом, оп ште при хва ће-
ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва, по твр ђе ним ме ђу на род ним 
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уго во ри ма или за ко ном, има пра во да тра жи од над ле жног ор га на 
из ме ну тог по је ди нач ног ак та (члан 61. став 1.); да се пред лог за 
из ме ну ко нач ног или прав но сна жног по је ди нач ног ак та, до не тог 
на осно ву за ко на или дру гог оп штег ак та, за ко ји је од лу ком Устав-
ног су да утвр ђе но да ни је у са гла сно сти са Уста вом, оп ште при хва-
ће ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва, по твр ђе ним ме ђу на род ним 
уго во ри ма или за ко ном, мо же под не ти у ро ку од шест ме се ци од 
да на об ја вљи ва ња од лу ке у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср-
би је”, ако од до ста вља ња по је ди нач ног ак та до под но ше ња пред-
ло га или ини ци ја ти ве за по кре та ње по ступ ка ни је про те кло ви ше 
од две го ди не (члан 61. став 2.); да ако се утвр ди да се из ме ном 
по је ди нач ног ак та не мо гу от кло ни ти по сле ди це на ста ле услед 
при ме не оп штег ак та за ко ји је од лу ком Устав ног су да утвр ђе но 
да ни је у са гла сно сти са Уста вом, оп ште при хва ће ним пра ви ли ма 
ме ђу на род ног пра ва, по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма или 
за ко ном, Устав ни суд мо же од ре ди ти да се ове по сле ди це от кло-
не по вра ћа јем у пре ђа шње ста ње, на кна дом ште те или на дру ги 
на чин (члан 62.); да су др жав ни и дру ги ор га ни, ор га ни за ци је ко ји-
ма су по ве ре на јав на овла шће ња, по ли тич ке стран ке, син ди кал не 
ор га ни за ци је, удру же ња гра ђа на или вер ске за јед ни це ду жни да, 
у окви ру сво јих пра ва и ду жно сти, из вр ша ва ју од лу ке и ре ше ња 
Устав ног су да (члан 104. став 1.); да ће у слу ча ју по тре бе, из вр ше-
ње од лу ке и ре ше ња Устав ног су да обез бе ди ти Вла да, на на чин ко-
ји је утвр ђен по себ ним ре ше њем Устав ног су да (члан 104. став 2.).

За ко ном о ло кал ној са мо у пра ви („Слу жбе ни гла сник РС”, 
број 129/07) про пи са но је да од бор ник има пра во на за шти ту ман-
да та, укљу чу ју ћи и суд ску за шти ту, ко ја се оства ру је сход ном при-
ме ном за ко на ко јим се уре ђу је за шти та из бор ног пра ва у из бор ном 
по ступ ку (члан 31. став 2.).

За ко ном о ло кал ним из бо ри ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
129/07 и 34/10) про пи са но је: да је на од лу ке скуп шти не је ди ни-
це ло кал не са мо у пра ве о пре стан ку ман да та од бор ни ка, као и о 
по твр ђи ва њу ман да та но вом од бор ни ку, до пу ште на жал ба над ле-
жном окру жном су ду (члан 49. став 1.); да је жал ба до пу ште на и 
у слу ча ју ка да скуп шти на про пу сти да до не се од лу ке из ста ва 1. 
овог чла на (члан 49. став 2.); да у слу ча ју осно ва но сти жал бе из 
ста ва 2. овог чла на, суд до но си од лу ку ко јом утвр ђу је пре ста нак 
ман да та од бор ни ка, од но сно по твр ђу је ман дат но вом од бор ни ку 
(члан 49. став 3.); да у по ступ ку за шти те из бор ног пра ва суд сход-
но при ме њу је од ред бе за ко на ко јим се уре ђу је по сту пак у управ-
ним спо ро ви ма (члан 54. став 3.); да ће се од лу ка по жал би до не ти 
нај ка сни је у ро ку од 48 ча со ва од да на при је ма жал бе са спи си ма 
(члан 54. став 4.); да је од лу ка до не та у по ступ ку по жал би прав-
но сна жна и про тив ње се не мо гу под не ти зах тев за ван ред но пре-
и спи ти ва ње суд ске од лу ке, ни ти зах тев за по на вља ње по ступ ка, 
пред ви ђе ни За ко ном о управ ним спо ро ви ма (члан 54. став 5.). 

За ко ном о уре ђе њу су до ва („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
116/08, 104/09 и 101/10) про пи са но је да Управ ни суд су ди у управ-
ним спо ро ви ма, као и да Управ ни суд вр ши и дру ге по сло ве од ре-
ђе не за ко ном (члан 29. ст. 1. и 2.).

Да кле, пре ма Уста ву, од лу ке Устав ног су да су ко нач не, из вр-
шне и оп ште о ба ве зу ју ће и сва ко је ду жан да по шту је и из вр ша ва 
од лу ку Устав ног су да. Ка да је реч о обез бе ђе њу и из вр ше њу од-
лу ка Устав ног су да, од ред ба ма чла на 171. Уста ва утвр ђе но је да 
је сва ко ду жан да по шту је и из вр ша ва од лу ку Устав ног су да, као 
и да Устав ни суд сво јом од лу ком утвр ђу је на чин ње ног из вр ше ња 
ка да је то по треб но. Та ко ђе, од ред бом чла на 104. став 1. За ко на о 
Устав ном су ду про пи са но је да су др жав ни и дру ги ор га ни, ор га-
ни за ци је ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, по ли тич ке стран ке, 
син ди кал не ор га ни за ци је, удру же ња гра ђа на или вер ске за јед ни це 
ду жни да, у окви ру сво јих пра ва и ду жно сти, из вр ша ва ју од лу ке и 
ре ше ња Устав ног су да.

Из са др жи не од ре да ба чла на 61. За ко на о Устав ном су ду сле-
ди да сва ко ко ме је по вре ђе но пра во ко нач ним или прав но сна жним 
по је ди нач ним ак том, до не тим на осно ву за ко на за ко ји је од лу ком 
Устав ног су да утвр ђе но да ни је у са гла сно сти с Уста вом, оп ште при-
хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва и по твр ђе ним ме ђу на род-
ним уго во ри ма, има пра во да тра жи од над ле жног ор га на из ме ну 
тог по је ди нач ног ак та, у ро ку од шест ме се ци од да на об ја вљи ва ња 
од лу ке Устав ног су да у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”. 
Спро во ђе ње на ве де ног по ступ ка за из ме ну по је ди нач ног ак та пред 
над ле жним ор га ном јед на је од прет по став ки за по сту па ње Устав-
ног су да по зах те ву за из вр ше ње од лу ка Устав ног су да и от кла ња ње 
по сле ди ца на ста лих при ме ном за ко на за ко ји је утвр ђе но да ни је у 

са гла сно сти с Уста вом, оп ште при хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на род-
ног пра ва и по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма, са гла сно чла-
ну 62. За ко на о Устав ном су ду. На и ме, пре ма чла ну 62. За ко на, ако 
Устав ни суд утвр ди да се из ме ном по је ди нач ног ак та не мо гу от кло-
ни ти по сле ди це на ста ле при ме ном оп штег ак та за ко ји је утвр ђе но 
да је не у ста ван, Суд мо же од ре ди ти да се те по сле ди це от кло не по-
вра ћа јем у пре ђа шње ста ње, на кна дом ште те или на дру ги на чин. 

По ла зе ћи од на ве де ног, Устав ни суд је утвр дио да се у кон-
крет ном слу ча ју под но си лац, по зи ва ју ћи се на члан 61. За ко на о 
Устав ном су ду, обра тио Скуп шти ни оп шти не Бе о чин  1. ју на 2010. 
го ди не зах те вом за из ме ну ак та о пре стан ку ман да та, те да је по-
том 9. ју на 2010. го ди не под нео Ви шем су ду у Но вом Са ду жал бу 
због про пу шта ња Скуп шти не оп шти не Бе о чин да до не се од лу ку 
ко јом ће утвр ди ти да ње му при па да ман дат од бор ни ка. Ви ши суд 
се огла сио не на дле жним и до ста вио је спи се пред ме та Управ ном 
су ду, ко ји је сво јим ре ше њем  Уж. 545/10 од 29. ок то бра 2010. го-
ди не од ба цио жал бу под но си о ца као не до зво ље ну. 

С об зи ром на то да је пре ста нак ман да та под но си о цу, као од-
бор ни ку у Скуп шти ни оп шти не Бе о чин, утвр ђен пре су дом Окру-
жног су да у Но вом Са ду Уж. 34/08 од 30. ок то бра 2008. го ди не, до-
не том на осно ву од ре да ба чла на 47. За ко на о ло кал ним из бо ри ма, 
Устав ни суд на ла зи да је под но си лац, са гла сно чла ну 61. За ко на о 
Устав ном су ду, имао пра во да под не се зах тев за из ме ну тог по је ди-
нач ног ак та над ле жном су ду. Пре ма чла ну 49. За ко на о ло кал ним 
из бо ри ма, окру жни суд је био над ле жан да од лу чу је о жал би из ја-
вље ној про тив од лу ке скуп шти не је ди ни це ло кал не са мо у пра ве о 
пре стан ку ман да та од бор ни ка, као и о по твр ђи ва њу ман да та но вом 
од бор ни ку, и о жал би из ја вље ној због про пу шта ња скуп шти не да 
та кву од лу ку до не се. Ме ђу тим, да ном по чет ка при ме не За ко на о 
уре ђе њу су до ва („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 116/08 и 104/09) и За-
ко на о се ди шти ма и под руч ји ма су до ва и јав них ту жи ла штва („Слу-
жбе ни гла сник РС”, број 116/08), од но сно 1. ја ну а ра 2010. го ди не, 
пре ста ли су са ра дом су до ви и јав на ту жи ла штва, осно ва ни За ко-
ном о се ди шти ма и под руч ји ма су до ва и јав них ту жи ла шта ва („Слу-
жбе ни гла сник РС”, бр. 63/01 и 42/02). Има ју ћи у ви ду од ред бе о 
над ле жно сти су до ва из За ко на о уре ђе њу су до ва, а пре све га од ред-
бе чла на 29. тог за ко на ко ји ма је про пи са но да Управ ни суд су ди у 
управ ним спо ро ви ма и вр ши дру ге по сло ве од ре ђе не за ко ном, као и 
од ред бу чла на 54. став 3. За ко на о ло кал ним из бо ри ма ко јом је про-
пи са но да се у по ступ ку за шти те из бор ног пра ва сход но при ме њу ју 
од ред бе за ко на ко јим се уре ђу је по сту пак у управ ним спо ро ви ма, 
Устав ни суд оце њу је да је за по сту па ње по зах те ву за из ме ну на ве-
де не пре су де Окру жног су да над ле жан Управ ни суд. 

Устав ни суд на ла зи да се у кон крет ном слу ча ју под но си лац 
бла го вре ме но обра тио Ви шем су ду у Но вом Са ду жал бом због 
про пу шта ња Скуп шти не оп шти не Бе о чин да по сту пи по ње го вом 
зах те ву за из ме ну ак та ко јим му је утвр ђен пре ста нак ман да та, а 
о ко јој је, на кон што се Ви ши суд огла сио не на дле жним, од лу чи-
вао Управ ни суд. Чи ње ни ца да се под но си лац пр во обра тио Скуп-
шти ни оп шти не са зах те вом за из ме ну ак та, а на кон то га „жал бом” 
Ви шем су ду, од но сно Управ ном су ду, по оце ни Устав ног су да, ни-
је мо гла би ти од ути ца ја на од лу чи ва ње о пред мет ној „жал би”, 
има ју ћи у ви ду са др жи ну зах те ва по ста вље ног у њој. Ме ђу тим, 
Управ ни суд је сво јим ре ше њем Уж. 545/10 од 29. ок то бра 2010. 
го ди не од ба цио жал бу под но си о ца као не до зво ље ну, с по зи вом на 
од ред бу чла на 26. став 1. тач ка 2) За ко на о управ ним спо ро ви ма, 
ко јом је про пи са но да ће ту жба би ти од ба че на ако суд утвр ди да 
акт ко ји се ту жбом оспо ра ва не пред ста вља акт о чи јој за ко ни то-
сти се од лу чу је у управ ном спо ру. По ста но ви шту Устав ног су да, 
Управ ни суд је по под не тој жал би тре ба ло да по сту па као по зах-
те ву за из ме ну ак та, са гла сно чла ну 61. За ко на о Устав ном су ду. 
Устав ни суд на ла зи да је нео сно ван за кљу чак Управ ног су да да 
је пред мет ну жал бу тре ба ло од ба ци ти, из раз ло га што од ред ба ма 
чла на 49. За ко на о ло кал ним из бо ри ма ни је пред ви ђе на мо гућ ност 
под но ше ња жал бе ка да се од лу чу је о зах те ву за из ме ну ра ни је до-
не те од лу ке о пре стан ку ман да та. Та ко ђе, по оце ни Устав ног су да, 
раз ло зи да ти у обра зло же њу ре ше ња Управ ног су да о то ме да је у 
кон крет ном слу ча ју, са гла сно чла ну 61. За ко на,  је ди ни ца ло кал не 
са мо у пра ве та ко ја је над ле жна да од лу чу је о из ме ни ак та, ни су 
прав но уте ме ље ни. На и ме, не по сто ји прав ни основ по ко ме би 
ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве мо гао да из ме ни суд ску пре-
су ду, јер је од ред бом чла на 145. став 4. Уста ва утвр ђе но да суд ску 
од лу ку мо же пре и спи ти ва ти са мо над ле жни суд, у за ко ном про пи-
са ном по ступ ку. 
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У си ту а ци ји ка да је ман дат под но си о цу од у зет пре су дом Окру-
жног су да у Но вом Са ду и ка да је Управ ни суд кон ста то вао да се 
под не том жал бом тра жи из ме на ак та  – од лу ке о пре стан ку ман да та 
од бор ни ка, по оце ни Устав ног су да, ја сно про из ла зи да је Управ ни 
суд као над ле жни ор ган тре ба ло да по сту па по чла ну 61. За ко на о 
Устав ном су ду и да до не се од лу ку о зах те ву за из ме ну ак та. 

Не по сту па ње над ле жног ор га на по зах те ву за из ме ну ак та, 
ка ко је то пред ви ђе но од ред бом чла на 61. За ко на о Устав ном су ду, 
по оце ни Устав ног су да, не зна чи да се из ме ном по је ди нач ног ак та 
не мо гу от кло ни ти по сле ди це на ста ле при ме ном оп штег ак та за 
ко ји је утвр ђе но да је не у ста ван и да је по треб но да Устав ни суд, 
у скла ду са чла ном 62. За ко на о Устав ном су ду, од ре ди на чин от-
кла ња ња по сле ди ца. На про тив, Устав ни суд је утвр дио да је у кон-
крет ном слу ча ју по сле ди це на ста ле при ме ном од ре да ба чла на 47. 
За ко на о ло кал ним из бо ри ма, за ко је је утвр ђе но да ни су у са гла-
сно сти са Уста вом, мо гу ће от кло ни ти упра во из ме ном ак та о пре-
стан ку ман да та. Има ју ћи у ви ду на ве де но, као и чи ње ни цу да је 
Управ ни суд већ од лу чи вао о  зах те ву под но си о ца за из ме ну ак та 
и до нео ре ше ње ко јим је та кав зах тев од ба цио, Устав ни суд је од-
лу чио да по ни шти ре ше ње Управ ног су да Уж. 545/10 од 29. ок то-
бра 2010. го ди не и од ре ди да Управ ни суд по но во од лу чи о зах те ву 
под но си о ца за из ме ну ак та, у ро ку од 30 да на од да на до ста вља ња 
овог ре ше ња. Сто га је Устав ни суд, са гла сно овла шће њу из чла на 
171. став 2. Уста ва, од лу чио као у из ре ци. 

Устав ни суд ука зу је да у по ступ ку за из ме ну ак та о пре стан ку 
ман да та за ко ји је над ле жан Управ ни суд, тај суд, у скла ду са чла-
ном 61. За ко на о Устав ном су ду, мо же са мо од лу чи ва ти о зах те ву 
за из ме ну ак та о пре стан ку ман да та. Ме ђу тим, Управ ни суд у том 
по ступ ку не мо же од лу чи ва ти о из ме ни ак та о до де ли ман да та но-
вом од бор ни ку ко ји је до не ла скуп шти на оп шти не. Зах тев за из ме-
ну тог ак та мо же се под не ти са мо ор га ну ко ји је тај акт до нео, и то 
на кон до но ше ња од лу ке Управ ног су да да из ме ни акт о пре стан ку 
ман да та.  

С об зи ром на из не то, Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла на 
46. тач ка 6) За ко на о Устав ном су ду,  ре шио као у из ре ци. 

Ово ре ше ње, сход но од ред ба ма чла на 175. став 3. Уста ва и 
чла на 59. За ко на о Устав ном су ду, има прав но деј ство од да на ње-
ног об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

ХУ број 84/2011
За ме ник пред сед ни ка

Устав ног су да,
др Ма ри ја Дра шкић, с.р.

2730
Устав ни суд у са ста ву: за ме ник пред сед ни ка др Ма ри ја Дра-

шкић и су ди је др Оли ве ра Ву чић, Бра ти слав Ђо кић, Ве сна Илић 
Пре лић, др Го ран Илић, др Аг неш Кар таг Од ри, Ка та ри на Ма ној-
ло вић Ан дрић, др Бо са Не на дић, Ми лан Ста нић, др Дра ган Сто ја-
но вић, Са ба ху дин Та хи ро вић и Пре драг Ћет ко вић, на осно ву чла-
на 171. став 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, на сед ни ци одр жа ној 27. 
ок то бра 2011. го ди не, до нео је

Р Е  Ш Е  Њ Е

1. Усва ја се зах тев Ми о дра га Ки та но ви ћа за из вр ше ње Од лу-
ке Устав ног су да IУз-52/2008 („Слу жбе ни гла сник РС” број 34/10) 
од 21. апри ла 2010. го ди не и од ре ђу је да се Ми о дра гу Ки та но ви ћу, 
ко ме је пре стао ман дат на осно ву пре су де Окру жног су да у Вра њу 
У. 13/09 од 13. мар та 2009. го ди не, по сле ди це пре стан ка од бор нич-
ког ман да та от кло не из ме ном по је ди нач ног ак та на осно ву ко га му 
је пре стао ман дат. 

2. По ни шта ва се ре ше ње Управ ног су да  – Оде ље ње у Ни шу 
Уж. 853/10 од 4. но вем бра 2010. го ди не и од ре ђу је да Управ ни суд 
по но во од лу чи о зах те ву за из ме ну по је ди нач ног ак та о пре стан ку 
ман да та, у ро ку од 30 да на од да на до ста вља ња овог ре ше ња.

Обра  зло же  ње

Устав ном су ду обра тио се Ми о драг Ки та но вић из До њег Ста-
јев ца, оп шти на Тр го ви ште, под не ском ко ји је на сло вио као „жал ба 

... на осно ву Од лу ке Устав ног су да од 21. ма ја 2010. го ди не („Слу-
жбе ни гла сник РС”, број 34/10) за за шти ту од бор нич ког пра ва у 
Скуп шти ни оп шти не Тр го ви ште“. Под но си лац је на вео да је под-
нео зах тев Скуп шти ни оп шти не Тр го ви ште ра ди вра ћа ња ман да та, 
ко ји му је од у зет при ме ном чла на 47. За ко на о ло кал ним из бо ри-
ма, али да Скуп шти на оп шти не ни је по сту па ла по ње го вом зах те-
ву.  По зи ва ју ћи се на од ред бе чл. 61. и 62. За ко на о Устав ном су ду, 
под но си лац је пред ло жио да Устав ни суд до не се ре ше ње ко јим ће 
по ни шти ти пре су ду Окру жног су да у Вра њу од 13. мар та 2009. го-
ди не и ње му по твр ди ти ман дат од бор ни ка. 

Има ју ћи у ви ду са др жи ну на во да из не тих у под не ску, Устав-
ни суд је оце нио да, иако је под не сак на сло вљен као „жал ба”, он 
по сво јој при ро ди пред ста вља зах тев за из вр ше ње Од лу ке Устав-
ног су да IУз-52/2008, те је по та квом зах те ву и по сту пао. 

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио:
Пре су дом Окру жног су да Вра њу У. 13/09 од 13. мар та 2009. 

го ди не у ста ву пр вом из ре ке утвр ђен је пре ста нак ман да та Ми о-
дра гу Ки та но ви ћу из се ла До њи Ста је вац, као од бор ни ка Скуп-
шти не оп шти не Тр го ви ште, док је у ста ву дру гом из ре ке по твр ђен 
ман дат Пе тру шу Гру ји ћу из се ла До њи Ста је вац, као од бор ни ка 
Скуп шти не оп шти не Тр го ви ште.

Под но си лац је 17. ју на 2010. го ди не под нео Управ ном су ду 
ту жбу ра ди по ни шта ја управ ног ак та, ко јом је, по ред оста лог, зах-
те вао да се утвр ди пре ста нак ва жно сти пре су де Окру жног су да у 
Вра њу У. 13/09 од 13. мар та 2009. го ди не, а на осно ву ко је му је 
утвр ђен пре ста нак ман да та од бор ни ка у Скуп шти ни оп шти не Тр-
го ви ште.

Ре ше њем Управ ног су да  – Оде ље ње у Ни шу Уж. 853/10 од 4. 
но вем бра 2010. го ди не од ба че на је жал ба под но си о ца. У обра зло-
же њу ре ше ња је на ве де но: да је жа ли лац под нео овом су ду жал-
бу, ко ју је по гре шно озна чио као ту жбу, са зах те вом да се до не се 
од лу ка о пре стан ку ман да та од бор ни ку Пе тру шу Гру ји ћу, чи ји је 
ман дат по твр ђен пре су дом Окру жног су да у Вра њу У. 13/05 од 13. 
мар та 2009. го ди не, на осно ву чла на 47. За ко на о ло кал ним из бо-
ри ма, те да се ман дат до де ли жа ли о цу; да је жа ли лац, по зи ва ју ћи 
се на Од лу ку Устав ног су да IУз-52/2008 од 21. апри ла 2010 го ди-
не, пред ло жио да суд до не се од лу ку ко јом ће му вра ти ти од бор-
нич ки ман дат; да се, у кон крет ном слу ча ју, жал бом тра жи из ме на 
ак та  – од лу ке о пре стан ку ман да та од бор ни ка, те да Управ ни суд 
на ла зи да од ред ба ма чла на 49. За ко на о ло кал ним из бо ри ма ни је 
пред ви ђе на мо гућ ност под но ше ња жал бе ка да се од лу чу је о зах-
те ву за из ме ну ра ни је до не те од лу ке о пре стан ку ман да та; да и у 
слу ча ју ка да је до пре стан ка ман да та од бор ни ка до шло пре су дом 
окру жног су да, ни јед ном од ред бом За ко на о ло кал ним из бо ри ма, 
ни ти не ког дру гог за ко на ни је пред ви ђе на мо гућ ност из ја вљи ва ња 
жал бе ко јом се тра жи из ме на те од лу ке; да из од ре да ба чл. 61. и 
62. За ко на о Устав ном су ду про из ла зи да се за шти та пра ва од бор-
ни ка у том слу ча ју обез бе ђу је од стра не је ди ни це ло кал не са мо-
у пра ве на осно ву зах те ва од бор ни ка ко ме је то пра во по вре ђе но 
не у став ном од ред бом (члан 61.), а у слу ча ју из о стан ка та квог ак та, 
за шти та пра ва се обез бе ђу је пред Устав ним су дом, са гла сно од ред-
би чла на 62. на ве де ног за ко на. Из на ве де них раз ло га, Управ ни суд 
је на шао да је жал ба не до зво ље на, па је, на осно ву чла на 54. став 
3, у ве зи чла на 49. За ко на о ло кал ним из бо ри ма на чи ју при ме ну 
упу ћу је од ред ба чла на 31. став 2. За ко на о ло кал ној са мо у пра ви и 
сход ном при ме ном чла на 26. став 2, у ве зи ста ва 1. тач ка 2) За ко на 
о управ ним спо ро ви ма, од лу чио као у из ре ци. 

Устав ни суд је на сед ни ци одр жа ној 21. апри ла 2010. го ди не, 
до нео Од лу ку IУз- 52/2008 („Слу жбе ни гла сник РС”, број 34/10) 
ко јом је, по ред оста лог, утвр ђе но да од ред бе чла на 47. За ко на о 
ло кал ним из бо ри ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 129/07) ни су 
у са гла сно сти с Уста вом и по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма. 
Од ред ба ма чла на 47. на ве де ног за ко на био је уре ђен ин сти тут уго-
во ра из ме ђу кан ди да та за од бор ни ка, од но сно од бор ни ка и под но-
си о ца из бор не ли сте, ко јим се мо же пред ви де ти пра во под но си о ца 
из бор не ли сте да у име од бор ни ка под не се остав ку на функ ци ју 
од бор ни ка у скуп шти ни је ди ни це ло кал не са мо у пра ве и на осно ву 
ко га под но си лац из бор не ли сте сти че пра во да сло бод но рас по ла-
же ман да том од бор ни ка, а уре ђен је и ин сти тут „блан ко остав ке“. 
На осно ву чла на 168. став 3. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, да ном об ја-
вљи ва ња Од лу ке Устав ног су да пре ста ле су да ва же од ред бе За ко-
на чи ја је не у став ност утвр ђе на.

Уста вом Ре пу бли ке Ср би је утвр ђе но је: да је Устав ни суд 
са мо ста лан и не за ви сан др жав ни ор ган ко ји шти ти устав ност и 
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за ко ни тост и људ ска и ма њин ска пра ва и сло бо де, да су од лу ке 
Устав ног су да ко нач не, из вр шне и оп ште о ба ве зу ју ће (члан 166.); 
да за кон или дру ги оп шти акт ко ји ни је са гла сан Уста ву или за ко ну 
пре ста је да ва жи да ном об ја вљи ва ња од лу ке Устав ног су да у слу-
жбе ном гла си лу (члан 168. став 3.); да је сва ко ду жан да по шту је 
и из вр ша ва од лу ку Устав ног су да, да Устав ни суд сво јом од лу ком 
уре ђу је на чин ње ног из вр ше ња, ка да је то по треб но, као и да се 
из вр ше ње од лу ка Устав ног су да уре ђу је за ко ном (члан 171. ст. 1. 
до 3.).

За ко ном о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
109/07) про пи са но је: да кад Устав ни суд од ре ди на чин от кла ња ња 
по сле ди ца ко је су на ста ле услед при ме не оп штег ак та ко ји ни је 
у са гла сно сти са Уста вом или за ко ном, од лу ка Устав ног су да има 
прав но деј ство од да на ње ног об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном гла сни-
ку Ре пу бли ке Ср би је” (члан 59.); да сва ко ко ме је по вре ђе но пра-
во ко нач ним или прав но сна жним по је ди нач ним ак том, до не тим на 
осно ву за ко на или дру гог оп штег ак та, за ко ји је од лу ком Устав ног 
су да утвр ђе но да ни је у са гла сно сти с Уста вом, оп ште при хва ће-
ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва, по твр ђе ним ме ђу на род ним 
уго во ри ма или за ко ном, има пра во да тра жи од над ле жног ор га на 
из ме ну тог по је ди нач ног ак та (члан 61. став 1.), да се пред лог за 
из ме ну ко нач ног или прав но сна жног по је ди нач ног ак та, до не тог 
на осно ву за ко на или дру гог оп штег ак та, за ко ји је од лу ком Устав-
ног су да утвр ђе но да ни је у са гла сно сти са Уста вом, оп ште при хва-
ће ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва, по твр ђе ним ме ђу на род ним 
уго во ри ма или за ко ном, мо же под не ти у ро ку од шест ме се ци од 
да на об ја вљи ва ња од лу ке у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср-
би је”, ако од до ста вља ња по је ди нач ног ак та до под но ше ња пред-
ло га или ини ци ја ти ве за по кре та ње по ступ ка ни је про те кло ви ше 
од две го ди не (члан 61. став 2.); да ако се утвр ди да се из ме ном 
по је ди нач ног ак та не мо гу от кло ни ти по сле ди це на ста ле услед 
при ме не оп штег ак та за ко ји је од лу ком Устав ног су да утвр ђе но 
да ни је у са гла сно сти са Уста вом, оп ште при хва ће ним пра ви ли ма 
ме ђу на род ног пра ва, по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма или 
за ко ном, Устав ни суд мо же од ре ди ти да се ове по сле ди це от кло-
не по вра ћа јем у пре ђа шње ста ње, на кна дом ште те или на дру ги 
на чин (члан 62.); да су др жав ни и дру ги ор га ни, ор га ни за ци је ко ји-
ма су по ве ре на јав на овла шће ња, по ли тич ке стран ке, син ди кал не 
ор га ни за ци је, удру же ња гра ђа на или вер ске за јед ни це ду жни да, 
у окви ру сво јих пра ва и ду жно сти, из вр ша ва ју од лу ке и ре ше ња 
Устав ног су да (члан 104. став 1.); да ће у слу ча ју по тре бе, из вр ше-
ње од лу ке и ре ше ња Устав ног су да обез бе ди ти Вла да, на на чин ко-
ји је утвр ђен по себ ним ре ше њем Устав ног су да (члан 104. став 2.).

За ко ном о ло кал ној са мо у пра ви („Слу жбе ни гла сник РС”, 
број 129/07) про пи са но је да од бор ник има пра во на за шти ту ман-
да та, укљу чу ју ћи и суд ску за шти ту, ко ја се оства ру је сход ном при-
ме ном за ко на ко јим се уре ђу је за шти та из бор ног пра ва у из бор ном 
по ступ ку (члан 31. став 2.).

За ко ном о ло кал ним из бо ри ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
129/07 и 34/10) про пи са но је: да је на од лу ке скуп шти не је ди ни-
це ло кал не са мо у пра ве о пре стан ку ман да та од бор ни ка, као и о 
по твр ђи ва њу ман да та но вом од бор ни ку, до пу ште на жал ба над ле-
жном окру жном су ду (члан 49. став 1.); да је жал ба до пу ште на и 
у слу ча ју ка да скуп шти на про пу сти да до не се од лу ке из ста ва 1. 
овог чла на (члан 49. став 2.); да у слу ча ју осно ва но сти жал бе из 
ста ва 2. овог чла на, суд до но си од лу ку ко јом утвр ђу је пре ста нак 
ман да та од бор ни ка, од но сно по твр ђу је ман дат но вом од бор ни ку 
(члан 49. став 3.); да у по ступ ку за шти те из бор ног пра ва суд сход-
но при ме њу је од ред бе за ко на ко јим се уре ђу је по сту пак у управ-
ним спо ро ви ма (члан 54. став 3.); да ће се од лу ка по жал би до не ти 
нај ка сни је у ро ку од 48 ча со ва од да на при је ма жал бе са спи си ма 
(члан 54. став 4.); да је од лу ка до не та у по ступ ку по жал би прав-
но сна жна и про тив ње се не мо гу под не ти зах тев за ван ред но пре-
и спи ти ва ње суд ске од лу ке, ни ти зах тев за по на вља ње по ступ ка, 
пред ви ђе ни За ко ном о управ ним спо ро ви ма (члан 54. став 5.).

За ко ном о уре ђе њу су до ва („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
116/08, 104/09 и 101/10) про пи са но је да Управ ни суд су ди у управ-
ним спо ро ви ма, као и да Управ ни суд вр ши и дру ге по сло ве од ре-
ђе не за ко ном (члан 29. ст. 1. и 2.).

Да кле, пре ма Уста ву, од лу ке Устав ног су да су ко нач не, из вр-
шне и оп ште о ба ве зу ју ће и сва ко је ду жан да по шту је и из вр ша ва 
од лу ку Устав ног су да. Ка да је реч о обез бе ђе њу и из вр ше њу од-
лу ка Устав ног су да, од ред ба ма чла на 171. Уста ва утвр ђе но је да 
је сва ко ду жан да по шту је и из вр ша ва од лу ку Устав ног су да, као 

и да Устав ни суд сво јом од лу ком утвр ђу је на чин ње ног из вр ше ња 
ка да је то по треб но. Та ко ђе, од ред бом чла на 104. став 1. За ко на о 
Устав ном су ду про пи са но је да су др жав ни и дру ги ор га ни, ор га-
ни за ци је ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, по ли тич ке стран ке, 
син ди кал не ор га ни за ци је, удру же ња гра ђа на или вер ске за јед ни це 
ду жни да, у окви ру сво јих пра ва и ду жно сти, из вр ша ва ју од лу ке и 
ре ше ња Устав ног су да.

Из са др жи не од ре да ба чла на 61. За ко на о Устав ном су ду сле-
ди да сва ко ко ме је по вре ђе но пра во ко нач ним или прав но сна жним 
по је ди нач ним ак том, до не тим на осно ву за ко на за ко ји је од лу ком 
Устав ног су да утвр ђе но да ни је у са гла сно сти с Уста вом, оп ште-
при хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва и по твр ђе ним ме-
ђу на род ним уго во ри ма, има пра во да тра жи од над ле жног ор га на 
из ме ну тог по је ди нач ног ак та у ро ку од шест ме се ци од да на об ја-
вљи ва ња од лу ке Устав ног су да у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 
Ср би је”. Спро во ђе ње на ве де ног по ступ ка за из ме ну по је ди нач ног 
ак та пред над ле жним ор га ном јед на је од прет по став ки за по сту-
па ње Устав ног су да по зах те ву за из вр ше ње од лу ка Устав ног су да 
и от кла ња ње по сле ди ца на ста лих при ме ном за ко на за ко ји је утвр-
ђе но да ни је у са гла сно сти с Уста вом, оп ште при хва ће ним пра ви-
ли ма ме ђу на род ног пра ва и по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма, 
са гла сно чла ну 62. За ко на о Устав ном су ду. На и ме, пре ма чла ну 
62. За ко на, ако Устав ни суд утвр ди да се из ме ном по је ди нач ног ак-
та не мо гу от кло ни ти по сле ди це на ста ле при ме ном оп штег ак та за 
ко ји је утвр ђе но да је не у ста ван, Суд мо же од ре ди ти да се те по-
сле ди це от кло не по вра ћа јем у пре ђа шње ста ње, на кна дом ште те 
или на дру ги на чин. 

По ла зе ћи од на ве де ног, Устав ни суд је утвр дио да се у кон-
крет ном слу ча ју, под но си лац обра тио Управ ном су ду ту жбом ра ди 
по ни шта ја пре су де Окру жног су да у Вра њу, на осно ву ко је му је 
утвр ђен пре ста нак ман да та од бор ни ка у Скуп шти ни оп шти не Тр-
го ви ште, те да је Управ ни суд ре ше њем Уж. 853/10 од 4. но вем бра 
2010. го ди не од ба цио жал бу под но си о ца. 

С об зи ром на то да је пре ста нак ман да та под но си о цу, као 
од бор ни ку у Скуп шти ни оп шти не Тр го ви ште, утвр ђен пре су дом 
Окру жног су да у Вра њу У. 13/09 од 13. мар та 2009. го ди не, до не-
том на осно ву од ре да ба чла на 47. За ко на о ло кал ним из бо ри ма, 
Устав ни суд на ла зи да је под но си лац, са гла сно чла ну 61. За ко на 
о Устав ном су ду, имао пра во да под не се зах тев за из ме ну тог по је-
ди нач ног ак та над ле жном ор га ну. Пре ма чла ну 49. За ко на о ло кал-
ним из бо ри ма, окру жни суд је био над ле жан да од лу чу је о жал би 
из ја вље ној про тив од лу ке скуп шти не је ди ни це ло кал не са мо у пра-
ве о пре стан ку ман да та од бор ни ка, као и о по твр ђи ва њу ман да та 
но вом од бор ни ку и о жал би из ја вље ној због про пу шта ња скуп-
шти не да та кву од лу ку до не се. Ме ђу тим, да ном по чет ка при ме-
не За ко на о уре ђе њу су до ва („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 116/08 
и 104/09) и За ко на о се ди шти ма и под руч ји ма су до ва и јав них ту-
жи ла штва („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08), од но сно 1. ја ну-
а ра 2010. го ди не, пре ста ли су са ра дом су до ви и јав на ту жи ла штва 
осно ва ни За ко ном о се ди шти ма и под руч ји ма су до ва и јав них ту-
жи ла шта ва („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 63/01 и 42/02). Има ју ћи 
у ви ду од ред бе о над ле жно сти су до ва из За ко на о уре ђе њу су до ва, 
а пре све га од ред бе чла на 29. тог за ко на ко ји ма је про пи са но да 
Управ ни суд су ди у управ ним спо ро ви ма и вр ши дру ге по сло ве од-
ре ђе не за ко ном, као и од ред бу чла на 54. став 3. За ко на о ло кал ним 
из бо ри ма ко јом је про пи са но да се у по ступ ку за шти те из бор ног 
пра ва сход но при ме њу ју од ред бе за ко на ко јим се уре ђу је по сту пак 
у управ ним спо ро ви ма, Устав ни суд оце њу је да је за по сту па ње 
по зах те ву за из ме ну на ве де не пре су де Окру жног су да над ле жан 
Управ ни суд. 

Устав ни суд на ла зи да се у кон крет ном слу ча ју под но си лац 
бла го вре ме но обра тио Управ ном су ду ту жбом ра ди по ни шта ја пре-
су де Окру жног су да ко јом му је утвр ђен пре ста нак ман да та. Ме ђу-
тим, Управ ни суд је, сма тра ју ћи да је под не сак по гре шно озна чен 
као ту жба, сво јим ре ше њем Уж. 853/10 од 4. но вем бра 2010. го-
ди не од ба цио жал бу под но си о ца као не до зво ље ну, с по зи вом на 
од ред бу чла на 26. став 1. тач ка 2) За ко на о управ ним спо ро ви ма, 
ко јом је про пи са но да ће ту жба би ти од ба че на ако суд утвр ди да 
акт ко ји се ту жбом оспо ра ва не пред ста вља акт о чи јој за ко ни то-
сти се од лу чу је у управ ном спо ру. По ста но ви шту Устав ног су да, 
Управ ни суд је по под не тој ту жби тре ба ло да по сту па као по зах-
те ву за из ме ну ак та, са гла сно чла ну 61. За ко на о Устав ном су ду. 
Устав ни суд на ла зи да је нео сно ван за кљу чак Управ ног су да да 
је пред мет ну жал бу тре ба ло од ба ци ти, из раз ло га што од ред ба ма 
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чла на 49. За ко на о ло кал ним из бо ри ма ни је пред ви ђе на мо гућ ност 
под но ше ња жал бе ка да се од лу чу је о зах те ву за из ме ну ра ни је до-
не те од лу ке о пре стан ку ман да та. Та ко ђе, по оце ни Устав ног су да, 
раз ло зи да ти у обра зло же њу ре ше ња Управ ног су да о то ме да је у 
кон крет ном слу ча ју, са гла сно чла ну 61. За ко на,  је ди ни ца ло кал не 
са мо у пра ве та ко ја је над ле жна да од лу чу је о из ме ни ак та, ни су 
прав но уте ме ље ни. На и ме, не по сто ји прав ни основ по ко ме би 
ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве мо гао да из ме ни суд ску пре-
су ду, јер је од ред бом чла на 145. став 4. Уста ва утвр ђе но да суд ску 
од лу ку мо же пре и спи ти ва ти са мо над ле жни суд, у за ко ном про пи-
са ном по ступ ку. 

У си ту а ци ји ка да је ман дат под но си о цу од у зет пре су дом 
Окру жног су да у Вра њу  и ка да је Управ ни суд кон ста то вао да се 
под не том жал бом тра жи из ме на ак та  – од лу ке о пре стан ку ман да та 
од бор ни ка, по оце ни Устав ног су да, ја сно про из ла зи да је Управ ни 
суд као над ле жни ор ган тре бао да по сту па по чла ну 61. За ко на о 
Устав ну су ду и да до не се од лу ку по зах те ву за из ме ну ак та. 

Не по сту па ње над ле жног ор га на по зах те ву за из ме ну ак та, ка-
ко је то пред ви ђе но од ред бом чла на 61. За ко на о Устав ном су ду, по 
оце ни Устав ног су да, не зна чи да се из ме ном по је ди нач ног ак та не 
мо гу от кло ни ти по сле ди це на ста ле при ме ном оп штег ак та за ко ји је 
утвр ђе но да је не у ста ван и да је по треб но да Устав ни суд у скла ду са 
чла ном 62. За ко на о Устав ном су ду од ре ди дру га чи ји на чин от кла-
ња ња по сле ди ца. На про тив, Устав ни суд је утвр дио да је у кон крет-
ном слу ча ју по сле ди це на ста ле при ме ном од ре да ба чла на 47. За ко на 
о ло кал ним из бо ри ма, за ко је је утвр ђе но да ни су у са гла сно сти са 
Уста вом, мо гу ће от кло ни ти упра во из ме ном ак та о пре стан ку ман-
да та. Има ју ћи у ви ду на ве де но, као и чи ње ни цу да је Управ ни суд 
већ од лу чи вао о под но си о че вом зах те ву за из ме ну ак та о пре стан ку 
ман да та и до нео ре ше ње ко јим је та кав зах тев од ба цио, Устав ни суд 
је од лу чио да по ни шти ре ше ње Управ ног су да  – Оде ље ње у Ни шу 
Уж. 853/10 од 4. но вем бра 2010. го ди не и од ре ди да Управ ни суд по-
но во од лу чи о ње го вом зах те ву за из ме ну ак та, у ро ку од 30 да на од 
да на до ста вља ња овог ре ше ња. Сто га је Устав ни суд, са гла сно овла-
шће њу из чла на 171. став 2. Уста ва, од лу чио као у из ре ци. 

Устав ни суд ука зу је да у по ступ ку за из ме ну ак та о пре стан-
ку ман да та за ко ји је у овом слу ча ју над ле жан Управ ни суд, тај суд, у 
скла ду са чла ном 61. За ко на о Устав ном су ду, мо же са мо од лу чи ва ти 
о зах те ву за из ме ну ак та о пре стан ку ман да та. Ме ђу тим, Управ ни суд 
у том по ступ ку не мо же од лу чи ва ти о из ме ни ак та о до де ли ман да та 
но вом од бор ни ку ко ји је до не ла скуп шти на оп шти не. Зах тев за из ме ну 
тог ак та мо же се под не ти са мо ор га ну ко ји је тај акт до нео, и то на кон 
до но ше ња од лу ке Управ ног су да да из ме ни акт о пре стан ку ман да та. 

С об зи ром на из не то, Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла на 
46. тач ка 6) За ко на о Устав ном су ду, ре шио као у из ре ци. 

Ово ре ше ње, сход но од ред ба ма чла на 175. став 3. Уста ва и 
чла на 59. За ко на о Устав ном су ду, има прав но деј ство од да на ње-
го вог об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

XУ број 53/2011
За ме ник пред сед ни ка

Устав ног су да,
др Ма ри ја Дра шкић, с.р.

2731
Устав ни суд у са ста ву: за ме ник пред сед ни ка др Ма ри ја Дра-

шкић и су ди је др Оли ве ра Ву чић, Бра ти слав Ђо кић, Ве сна Илић 
Пре лић, др Го ран Илић, др Аг неш Кар таг Од ри, Ка та ри на Ма ној-
ло вић Ан дрић, др Бо са Не на дић, Ми лан Ста нић, др Дра ган Сто ја-
но вић, Са ба ху дин Та хи ро вић и Пре драг Ћет ко вић, на осно ву чла-
на 171. став 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, на сед ни ци одр жа ној 27. 
ок то бра  2011. го ди не, до нео је

Р Е  Ш Е  Њ Е

1. Усва ја се зах тев Бра ти сла ва Кр сти ћа за из вр ше ње Од лу ке 
Устав ног су да IУз-52/2008 („Слу жбе ни гла сник РС”, број 34/10) од 
21. апри ла 2010. го ди не и од ре ђу је да се Бра ти сла ву Кр сти ћу, ко ме 
је пре стао ман дат на осно ву пре су де Окру жног су да у Вра њу У. 
76/08 од 26. ок то бра 2008. го ди не, по сле ди це пре стан ка од бор нич-
ког ман да та от кло не из ме ном по је ди нач ног ак та на осно ву ко га му 
је пре стао ман дат. 

2. По ни шта ва се ре ше ње Управ ног су да  – Оде ље ње у Ни шу 
Уж. 364/10 од 4. но вем бра 2010. го ди не и од ре ђу је да Управ ни суд 
по но во од лу чи о зах те ву за из ме ну по је ди нач ног ак та о пре стан ку 
ман да та, у ро ку од 30 да на од да на до ста вља ња овог ре ше ња.

Обра  зло же  ње

Устав ном су ду обра тио се Бра ти слав Кр стић из се ла Ра дов ни-
ца, оп шти на Тр го ви ште, под не ском ко ји је на сло вио као „жал ба ... 
за за шти ту од бор нич ког пра ва у Скуп шти ни оп шти не Тр го ви ште”. 
Под но си лац је на вео да је под нео зах тев Скуп шти ни оп шти не Тр-
го ви ште ра ди вра ћа ња ман да та, ко ји му је од у зет при ме ном чла на 
47. За ко на о ло кал ним из бо ри ма, али да Скуп шти на оп шти не ни је 
по сту па ла по ње го вом зах те ву.  По зи ва ју ћи се на од ред бе чл. 61. 
и 62. За ко на о Устав ном су ду, као и на Од лу ку Устав ног су да IУз-
52/2008 од 21. апри ла 2010. го ди не, под но си лац је пред ло жио да 
Устав ни суд до не се од лу ку ко јом ће по ни шти ти пре су ду Окру жног 
су да у Вра њу У. 76/08 од 26. ок то бра 2008. го ди не и ко јом ће ње му 
по твр ди ти ман дат од бор ни ка. 

Има ју ћи у ви ду са др жи ну на во да из не тих у под не ску, Устав-
ни суд је оце нио да, иако је под не сак на сло вљен као „жал ба”, он 
по сво јој при ро ди пред ста вља зах тев за из вр ше ње Од лу ке Устав-
ног су да IУз-52/2008, те је по та квом зах те ву и по сту пао. 

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио:
Пре су дом Окру жног су да Вра њу У. 76/08 од 26. ок то бра 2008. 

го ди не у ста ву пр вом из ре ке утвр ђен је пре ста нак ман да та Бра ти-
сла ву Кр сти ћу из се ла Ра дов ни ца, као од бор ни ка Скуп шти не оп-
шти не Тр го ви ште, док је у ста ву дру гом из ре ке по твр ђен ман дат 
Дра га ну Кр сти ћу из се ла Цр нов це, као од бор ни ка Скуп шти не оп-
шти не Тр го ви ште.

Под но си лац је 17. ју на 2010. го ди не под нео Управ ном су ду ту-
жбу ра ди по ни шта ја управ ног ак та, ко јом је, по ред оста лог, зах те вао 
да се утвр ди пре ста нак ва жно сти пре су де Окру жног су да у Вра њу 
У. 76/08 од 26. ок то бра 2008. го ди не, а на осно ву ко је му је утвр ђен 
пре ста нак ман да та од бор ни ка у Скуп шти ни оп шти не Тр го ви ште. 

Ре ше њем Управ ног су да  – Оде ље ње у Ни шу Уж. 364/10 од 4. 
но вем бра 2010. го ди не од ба че на је жал ба под но си о ца. У обра зло-
же њу ре ше ња је на ве де но: да је жа ли лац под нео овом су ду жал-
бу, ко ју је по гре шно озна чио као ту жбу, са зах те вом да се до не се 
од лу ка о пре стан ку ман да та од бор ни ку Дра га ну Кр сти ћу, чи ји је 
ман дат по твр ђен пре су дом Окру жног су да у Вра њу У. 76/08 од 26. 
ок то бра 2008. го ди не, на осно ву чла на 47. За ко на о ло кал ним из бо-
ри ма, те да се ман дат до де ли жа ли о цу; да је жа ли лац, по зи ва ју ћи 
се на Од лу ку Устав ног су да IУз-52/2008 од 21. апри ла 2010 го ди-
не, пред ло жио да суд до не се од лу ку ко јом ће му вра ти ти од бор-
нич ки ман дат; да се, у кон крет ном слу ча ју, жал бом тра жи из ме на 
ак та  – од лу ке о пре стан ку ман да та од бор ни ка, те да Управ ни суд 
на ла зи да од ред ба ма чла на 49. За ко на о ло кал ним из бо ри ма ни је 
пред ви ђе на мо гућ ност под но ше ња жал бе ка да се од лу чу је о зах-
те ву за из ме ну ра ни је до не те од лу ке о пре стан ку ман да та; да и у 
слу ча ју ка да је до пре стан ка ман да та од бор ни ка до шло пре су дом 
окру жног су да, ни јед ном од ред бом За ко на о ло кал ним из бо ри ма, 
ни ти не ког дру гог за ко на ни је пред ви ђе на мо гућ ност из ја вљи ва ња 
жал бе ко јом се тра жи из ме на те од лу ке; да из од ре да ба чл. 61. и 
62. За ко на о Устав ном су ду про из ла зи да се за шти та пра ва од бор-
ни ка у том слу ча ју обез бе ђу је од стра не је ди ни це ло кал не са мо-
у пра ве на осно ву зах те ва од бор ни ка ко ме је то пра во по вре ђе но 
не у став ном од ред бом (члан 61.), а у слу ча ју из о стан ка та квог ак та, 
за шти та пра ва се обез бе ђу је пред Устав ним су дом, са гла сно од ред-
би чла на 62. на ве де ног за ко на. Из на ве де них раз ло га, Управ ни суд 
је на шао да је жал ба не до зво ље на, па је, на осно ву чла на 54. став 
3, у ве зи чла на 49. За ко на о ло кал ним из бо ри ма на чи ју при ме ну 
упу ћу је од ред ба чла на 31. став 2. За ко на о ло кал ној са мо у пра ви и 
сход ном при ме ном чла на 26. став 2, у ве зи ста ва 1. тач ка 2) За ко на 
о управ ним спо ро ви ма, од лу чио као у из ре ци. 

Устав ни суд је на сед ни ци одр жа ној 21. апри ла 2010. го ди не, 
до нео Од лу ку IУз- 52/2008 („Слу жбе ни гла сник РС”, број 34/10) 
ко јом је, по ред оста лог, утвр ђе но да од ред бе чла на 47. За ко на о 
ло кал ним из бо ри ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 129/07) ни су 
у са гла сно сти с Уста вом и по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма. 
Од ред ба ма чла на 47. на ве де ног за ко на био је уре ђен ин сти тут уго-
во ра из ме ђу кан ди да та за од бор ни ка, од но сно од бор ни ка и под но-
си о ца из бор не ли сте, ко јим се мо же пред ви де ти пра во под но си о ца 
из бор не ли сте да у име од бор ни ка под не се остав ку на функ ци ју 
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од бор ни ка у скуп шти ни је ди ни це ло кал не са мо у пра ве и на осно ву 
ко га под но си лац из бор не ли сте сти че пра во да сло бод но рас по ла-
же ман да том од бор ни ка, а уре ђен је и ин сти тут „блан ко остав ке”. 
На осно ву чла на 168. став 3. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, да ном об ја-
вљи ва ња Од лу ке Устав ног су да пре ста ле су да ва же од ред бе За ко-
на чи ја је не у став ност утвр ђе на.

Уста вом Ре пу бли ке Ср би је утвр ђе но је: да је Устав ни суд са-
мо ста лан и не за ви сан др жав ни ор ган ко ји шти ти устав ност и за ко-
ни тост и људ ска и ма њин ска пра ва и сло бо де, да су од лу ке Устав-
ног су да ко нач не, из вр шне и оп ште о ба ве зу ју ће (члан 166.); да за кон 
или дру ги оп шти акт ко ји ни је са гла сан Уста ву или за ко ну пре ста је 
да ва жи да ном об ја вљи ва ња од лу ке Устав ног су да у слу жбе ном гла-
си лу (члан 168. став 3.); да је сва ко ду жан да по шту је и из вр ша ва 
од лу ку Устав ног су да, да Устав ни суд сво јом од лу ком уре ђу је на-
чин ње ног из вр ше ња, ка да је то по треб но, као и да се из вр ше ње 
од лу ка Устав ног су да уре ђу је за ко ном (члан 171. ст. 1. до 3.).

За ко ном о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
109/07) про пи са но је: да кад Устав ни суд од ре ди на чин от кла ња ња 
по сле ди ца ко је су на ста ле услед при ме не оп штег ак та ко ји ни је 
у са гла сно сти са Уста вом или за ко ном, од лу ка Устав ног су да има 
прав но деј ство од да на ње ног об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном гла сни-
ку Ре пу бли ке Ср би је” (члан 59.); да сва ко ко ме је по вре ђе но пра-
во ко нач ним или прав но сна жним по је ди нач ним ак том, до не тим на 
осно ву за ко на или дру гог оп штег ак та, за ко ји је од лу ком Устав ног 
су да утвр ђе но да ни је у са гла сно сти с Уста вом, оп ште при хва ће-
ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва, по твр ђе ним ме ђу на род ним 
уго во ри ма или за ко ном, има пра во да тра жи од над ле жног ор га на 
из ме ну тог по је ди нач ног ак та (члан 61. став 1.), да се пред лог за 
из ме ну ко нач ног или прав но сна жног по је ди нач ног ак та, до не тог 
на осно ву за ко на или дру гог оп штег ак та, за ко ји је од лу ком Устав-
ног су да утвр ђе но да ни је у са гла сно сти са Уста вом, оп ште при хва-
ће ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва, по твр ђе ним ме ђу на род ним 
уго во ри ма или за ко ном, мо же под не ти у ро ку од шест ме се ци од 
да на об ја вљи ва ња од лу ке у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср-
би је”, ако од до ста вља ња по је ди нач ног ак та до под но ше ња пред-
ло га или ини ци ја ти ве за по кре та ње по ступ ка ни је про те кло ви ше 
од две го ди не (члан 61. став 2.); да ако се утвр ди да се из ме ном 
по је ди нач ног ак та не мо гу от кло ни ти по сле ди це на ста ле услед 
при ме не оп штег ак та за ко ји је од лу ком Устав ног су да утвр ђе но 
да ни је у са гла сно сти са Уста вом, оп ште при хва ће ним пра ви ли ма 
ме ђу на род ног пра ва, по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма или 
за ко ном, Устав ни суд мо же од ре ди ти да се ове по сле ди це от кло-
не по вра ћа јем у пре ђа шње ста ње, на кна дом ште те или на дру ги 
на чин (члан 62.); да су др жав ни и дру ги ор га ни, ор га ни за ци је ко ји-
ма су по ве ре на јав на овла шће ња, по ли тич ке стран ке, син ди кал не 
ор га ни за ци је, удру же ња гра ђа на или вер ске за јед ни це ду жни да, 
у окви ру сво јих пра ва и ду жно сти, из вр ша ва ју од лу ке и ре ше ња 
Устав ног су да (члан 104. став 1.); да ће у слу ча ју по тре бе, из вр ше-
ње од лу ке и ре ше ња Устав ног су да обез бе ди ти Вла да, на на чин ко-
ји је утвр ђен по себ ним ре ше њем Устав ног су да (члан 104. став 2.).

За ко ном о ло кал ној са мо у пра ви („Слу жбе ни гла сник РС”, 
број 129/07) про пи са но је да од бор ник има пра во на за шти ту ман-
да та, укљу чу ју ћи и суд ску за шти ту, ко ја се оства ру је сход ном при-
ме ном за ко на ко јим се уре ђу је за шти та из бор ног пра ва у из бор ном 
по ступ ку (члан 31. став 2.).

За ко ном о ло кал ним из бо ри ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
129/07 и 34/10) про пи са но је: да је на од лу ке скуп шти не је ди ни-
це ло кал не са мо у пра ве о пре стан ку ман да та од бор ни ка, као и о 
по твр ђи ва њу ман да та но вом од бор ни ку, до пу ште на жал ба над ле-
жном окру жном су ду (члан 49. став 1.); да је жал ба до пу ште на и 
у слу ча ју ка да скуп шти на про пу сти да до не се од лу ке из ста ва 1. 
овог чла на (члан 49. став 2.); да у слу ча ју осно ва но сти жал бе из 
ста ва 2. овог чла на, суд до но си од лу ку ко јом утвр ђу је пре ста нак 
ман да та од бор ни ка, од но сно по твр ђу је ман дат но вом од бор ни ку 
(члан 49. став 3.); да у по ступ ку за шти те из бор ног пра ва суд сход-
но при ме њу је од ред бе за ко на ко јим се уре ђу је по сту пак у управ-
ним спо ро ви ма (члан 54. став 3.); да ће се од лу ка по жал би до не ти 
нај ка сни је у ро ку од 48 ча со ва од да на при је ма жал бе са спи си ма 
(члан 54. став 4.); да је од лу ка до не та у по ступ ку по жал би прав-
но сна жна и про тив ње се не мо гу под не ти зах тев за ван ред но пре-
и спи ти ва ње суд ске од лу ке, ни ти зах тев за по на вља ње по ступ ка, 
пред ви ђе ни За ко ном о управ ним спо ро ви ма (члан 54. став 5.).

За ко ном о уре ђе њу су до ва („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
116/08, 104/09 и 101/10) про пи са но је да Управ ни суд су ди у 

управ ним спо ро ви ма, као и да Управ ни суд вр ши и дру ге по сло ве 
од ре ђе не за ко ном (члан 29. ст. 1. и 2.).

Да кле, пре ма Уста ву, од лу ке Устав ног су да су ко нач не, из вр шне 
и оп ште о ба ве зу ју ће и сва ко је ду жан да по шту је и из вр ша ва од лу ку 
Устав ног су да. Ка да је реч о обез бе ђе њу и из вр ше њу од лу ка Устав-
ног су да, од ред ба ма чла на 171. Уста ва утвр ђе но је да је сва ко ду жан 
да по шту је и из вр ша ва од лу ку Устав ног су да, као и да Устав ни суд 
сво јом од лу ком утвр ђу је на чин ње ног из вр ше ња ка да је то по треб но. 
Та ко ђе, од ред бом чла на 104. став 1. За ко на о Устав ном су ду про пи-
са но је да су др жав ни и дру ги ор га ни, ор га ни за ци је ко ји ма су по ве-
ре на јав на овла шће ња, по ли тич ке стран ке, син ди кал не ор га ни за ци је, 
удру же ња гра ђа на или вер ске за јед ни це ду жни да, у окви ру сво јих 
пра ва и ду жно сти, из вр ша ва ју од лу ке и ре ше ња Устав ног су да.

Из са др жи не од ре да ба чла на 61. За ко на о Устав ном су ду сле-
ди да сва ко ко ме је по вре ђе но пра во ко нач ним или прав но сна жним 
по је ди нач ним ак том, до не тим на осно ву за ко на за ко ји је од лу ком 
Устав ног су да утвр ђе но да ни је у са гла сно сти с Уста вом, оп ште при-
хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва и по твр ђе ним ме ђу на род-
ним уго во ри ма, има пра во да тра жи од над ле жног ор га на из ме ну 
тог по је ди нач ног ак та у ро ку од шест ме се ци од да на об ја вљи ва ња 
од лу ке Устав ног су да у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”. 
Спро во ђе ње на ве де ног по ступ ка за из ме ну по је ди нач ног ак та пред 
над ле жним ор га ном јед на је од прет по став ки за по сту па ње Устав-
ног су да по зах те ву за из вр ше ње од лу ка Устав ног су да и от кла ња ње 
по сле ди ца на ста лих при ме ном за ко на за ко ји је утвр ђе но да ни је у 
са гла сно сти с Уста вом, оп ште при хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на род-
ног пра ва и по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма, са гла сно чла-
ну 62. За ко на о Устав ном су ду. На и ме, пре ма чла ну 62. За ко на, ако 
Устав ни суд утвр ди да се из ме ном по је ди нач ног ак та не мо гу от кло-
ни ти по сле ди це на ста ле при ме ном оп штег ак та за ко ји је утвр ђе но 
да је не у ста ван, Суд мо же од ре ди ти да се те по сле ди це от кло не по-
вра ћа јем у пре ђа шње ста ње, на кна дом ште те или на дру ги на чин. 

По ла зе ћи од на ве де ног, Устав ни суд је утвр дио да се, у кон-
крет ном слу ча ју, под но си лац обра тио Управ ном су ду ту жбом ра ди 
по ни шта ја пре су де Окру жног су да у Вра њу, на осно ву ко је му је 
утвр ђен пре ста нак ман да та од бор ни ка у Скуп шти ни оп шти не Тр-
го ви ште, те да је Управ ни суд ре ше њем Уж. 364/10 од 4. но вем бра 
2010. го ди не од ба цио жал бу под но си о ца. 

С об зи ром на то да је пре ста нак ман да та под но си о цу, као 
од бор ни ку у Скуп шти ни оп шти не Тр го ви ште, утвр ђен пре су дом 
Окру жног су да у Вра њу У. 76/08 од 26. ок то бра 2008. го ди не, до-
не том на осно ву од ре да ба чла на 47. За ко на о ло кал ним из бо ри ма, 
Устав ни суд на ла зи да је под но си лац, са гла сно чла ну 61. За ко на о 
Устав ном су ду, имао пра во да под не се зах тев за из ме ну тог по је ди-
нач ног ак та над ле жном ор га ну. Пре ма чла ну 49. За ко на о ло кал ним 
из бо ри ма, окру жни суд је био над ле жан да од лу чу је о жал би из ја-
вље ној про тив од лу ке скуп шти не је ди ни це ло кал не са мо у пра ве о 
пре стан ку ман да та од бор ни ка, као и о по твр ђи ва њу ман да та но вом 
од бор ни ку и о жал би из ја вље ној због про пу шта ња скуп шти не да 
та кву од лу ку до не се. Ме ђу тим, да ном по чет ка при ме не За ко на о 
уре ђе њу су до ва („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 116/08 и 104/09) и За-
ко на о се ди шти ма и под руч ји ма су до ва и јав них ту жи ла штва („Слу-
жбе ни гла сник РС”, број 116/08), од но сно 1. ја ну а ра 2010. го ди не, 
пре ста ли су са ра дом су до ви и јав на ту жи ла штва осно ва ни За ко ном 
о се ди шти ма и под руч ји ма су до ва и јав них ту жи ла шта ва („Слу-
жбе ни гла сник РС”, бр. 63/01 и 42/02). Има ју ћи у ви ду од ред бе о 
над ле жно сти су до ва из За ко на о уре ђе њу су до ва, а пре све га од ред-
бе чла на 29. тог за ко на ко ји ма је про пи са но да Управ ни суд су ди у 
управ ним спо ро ви ма и вр ши дру ге по сло ве од ре ђе не за ко ном, као 
и од ред бу чла на 54. став 3. За ко на о ло кал ним из бо ри ма ко јом је 
про пи са но да се у по ступ ку за шти те из бор ног пра ва сход но при ме-
њу ју од ред бе за ко на ко јим се уре ђу је по сту пак у управ ним спо ро-
ви ма, Устав ни суд оце њу је да је за по сту па ње по зах те ву за из ме ну 
на ве де не пре су де Окру жног су да над ле жан Управ ни суд. 

Устав ни суд на ла зи да се у кон крет ном слу ча ју под но си лац 
бла го вре ме но обра тио Управ ном су ду ту жбом ра ди по ни шта ја пре-
су де Окру жног су да ко јом му је утвр ђен пре ста нак ман да та. Ме ђу-
тим, Управ ни суд је, сма тра ју ћи да је под не сак по гре шно озна чен 
као ту жба, сво јим ре ше њем Уж. 364/10 од 4. но вем бра 2010. го ди не 
од ба цио жал бу под но си о ца као не до зво ље ну, с по зи вом на од ред-
бу чла на 26. став 1. тач ка 2) За ко на о управ ним спо ро ви ма, ко јом 
је про пи са но да ће ту жба би ти од ба че на ако суд утвр ди да акт ко ји 
се ту жбом оспо ра ва не пред ста вља акт о чи јој за ко ни то сти се од-
лу чу је у управ ном спо ру. По ста но ви шту Устав ног су да, Управ ни 
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суд је по под не тој ту жби тре ба ло да по сту па као по зах те ву за из-
ме ну ак та, са гла сно чла ну 61. За ко на о Устав ном су ду. Устав ни суд 
на ла зи да је нео сно ван за кљу чак Управ ног су да да је пред мет ну 
жал бу тре ба ло од ба ци ти, из раз ло га што од ред ба ма чла на 49. За-
ко на о ло кал ним из бо ри ма ни је пред ви ђе на мо гућ ност под но ше ња 
жал бе ка да се од лу чу је о зах те ву за из ме ну ра ни је до не те од лу ке о 
пре стан ку ман да та. Та ко ђе, по оце ни Устав ног су да, раз ло зи да ти 
у обра зло же њу ре ше ња Управ ног су да о то ме да је у кон крет ном 
слу ча ју, са гла сно чла ну 61. За ко на,  је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве 
та ко ја је над ле жна да од лу чу је о из ме ни ак та, ни су прав но уте ме-
ље ни. На и ме, не по сто ји прав ни основ по ко ме би ор ган је ди ни це 
ло кал не са мо у пра ве мо гао да из ме ни суд ску пре су ду, јер је од ред-
бом чла на 145. став 4. Уста ва утвр ђе но да суд ску од лу ку мо же пре-
и спи ти ва ти са мо над ле жни суд, у за ко ном про пи са ном по ступ ку. 

У си ту а ци ји ка да је ман дат под но си о цу од у зет пре су дом 
Окру жног су да у Вра њу  и ка да је Управ ни суд кон ста то вао да се 
под не том жал бом тра жи из ме на ак та  – од лу ке о пре стан ку ман да та 
од бор ни ка, по оце ни Устав ног су да, ја сно про из ла зи да је Управ ни 
суд као над ле жни ор ган тре бао да по сту па по чла ну 61. За ко на о 
Устав ну су ду и да до не се од лу ку по зах те ву за из ме ну ак та.

Не по сту па ње над ле жног ор га на по зах те ву за из ме ну ак та, ка-
ко је то пред ви ђе но од ред бом чла на 61. За ко на о Устав ном су ду, по 
оце ни Устав ног су да, не зна чи да се из ме ном по је ди нач ног ак та не 
мо гу от кло ни ти по сле ди це на ста ле при ме ном оп штег ак та за ко ји је 
утвр ђе но да је не у ста ван и да је по треб но да Устав ни суд у скла ду са 
чла ном 62. За ко на о Устав ном су ду од ре ди дру га чи ји на чин от кла-
ња ња по сле ди ца. На про тив, Устав ни суд је утвр дио да је у кон крет-
ном слу ча ју по сле ди це на ста ле при ме ном од ре да ба чла на 47. За ко на 
о ло кал ним из бо ри ма, за ко је је утвр ђе но да ни су у са гла сно сти са 
Уста вом, мо гу ће от кло ни ти упра во из ме ном ак та о пре стан ку ман-
да та. Има ју ћи у ви ду на ве де но, као и чи ње ни цу да је Управ ни суд 
већ од лу чи вао о под но си о че вом зах те ву за из ме ну ак та о пре стан ку 
ман да та и до нео ре ше ње ко јим је та кав зах тев од ба цио, Устав ни суд 
је од лу чио да по ни шти ре ше ње Управ ног су да  – Оде ље ње у Ни шу 
Уж. 364/10 од 4. но вем бра 2010. го ди не и од ре ди да Управ ни суд по-
но во од лу чи о ње го вом зах те ву за из ме ну ак та, у ро ку од 30 да на од 
да на до ста вља ња овог ре ше ња. Сто га је Устав ни суд, са гла сно овла-
шће њу из чла на 171. став 2. Уста ва, од лу чио као у из ре ци. 

Устав ни суд ука зу је да у по ступ ку за из ме ну ак та о пре стан ку 
ман да та за ко ји је у овом слу ча ју над ле жан Управ ни суд, тај суд, у 
скла ду са чла ном 61. За ко на о Устав ном су ду, мо же са мо од лу чи ва-
ти о зах те ву за из ме ну ак та о пре стан ку ман да та. Ме ђу тим, Управ-
ни суд у том по ступ ку не мо же од лу чи ва ти о из ме ни ак та о до де ли 
ман да та но вом од бор ни ку ко ји је до не ла скуп шти на оп шти не. Зах-
тев за из ме ну тог ак та мо же се под не ти са мо ор га ну ко ји је тај акт 
до нео, и то на кон до но ше ња од лу ке Управ ног су да да из ме ни акт о 
пре стан ку ман да та.

С об зи ром на из не то, Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла на 
46. тач ка 6) За ко на о Устав ном су ду, ре шио као у из ре ци.

Ово ре ше ње, сход но од ред ба ма чла на 175. став 3. Уста ва и 
чла на 59. За ко на о Устав ном су ду, има прав но деј ство од да на ње-
го вог об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.
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Устав ног су да,
др Ма ри ја Дра шкић, с.р.
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и су ди је др Оли ве ра Ву чић, др Ма ри ја Дра шкић, Бра ти слав Ђо-
кић, Ве сна Илић Пре лић, др Аг неш Кар таг Од ри, Ка та ри на Ма-
ној ло вић Ан дрић, мр Ми лан Мар ко вић, др Бо са Не на дић, Ми лан 
Ста нић, мр То ми слав Стој ко вић, Са ба ху дин Та хи ро вић и Пре драг 
Ћет ко вић, на осно ву чла на 171. став 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, 
на сед ни ци одр жа ној 2. но вем бра 2011. го ди не, до нео је

Р Е  Ш Е  Њ Е

1. Усва ја се зах тев Ђор ђа Ра ко ви ћа за из вр ше ње Од лу ке 
Устав ног су да IУз-52/2008 („Слу жбе ни гла сник РС”, број 34/10) од 
21. апри ла 2010. го ди не и од ре ђу је да се Ђор ђу Ра ко ви ћу, ко ме је 

пре стао ман дат на осно ву пре су де Окру жног су да у Но вом Са ду 
Уж. 39/08 од 27. ок то бра 2008  го ди не, по сле ди це пре стан ка од-
бор нич ког ман да та от кло не из ме ном по је ди нач ног ак та на осно ву 
ко га му је пре стао ман дат. 

2. По ни шта ва се ре ше ње Управ ног су да  – Оде ље ње у Но-
вом Са ду Уж. 757/10 од 5. но вем бра 2010. го ди не и од ре ђу је да 
Управ ни суд по но во од лу чи о зах те ву за из ме ну по је ди нач ног ак та 
о пре стан ку ман да та, у ро ку од 30 да на од да на до ста вља ња овог 
ре ше ња. 

Обра  зло же  ње

Устав ном су ду обра тио се Ђор ђе Ра ко вић из Но вог Са да 
под не ском ко ји је на сло вио као „устав на жал ба због про пу шта-
ња Скуп шти не гра да Но ви Сад да ... до не се од лу ку да ман дат од-
бор ни ка Скуп шти не гра да Но вог Са да при па да Ђор ђу Ра ко ви ћу”. 
Под но си лац је на вео да је бла го вре ме но под нео жал бу Ви шем су-
ду у Но вом Са ду због про пу шта ња Скуп шти не гра да Но ви Сад да 
до не се од лу ку ко јом ће утвр ди ти да ње му при па да ман дат од бор-
ни ка, да је Ви ши суд у Но вом Са ду до нео ре ше ње ко јим се огла-
сио не на дле жним за из вр ше ње и пред мет усту пио Управ ном су ду, 
те да је Управ ни суд до нео ре ше ње Уж. 757/10 ко јим је од ба цио 
жал бу под но си о ца као не до зво ље ну. Та ко ђе, под но си лац је ис та-
као да је на ве де ним ре ше њем Управ ног су да упу ћен да се за шти та 
пра ва ли ца ко ји ма је ман дат од у зет на осно ву чла на 47. За ко на о 
ло кал ним из бо ри ма, а ко ји је Од лу ком Устав ног су да утвр ђен као 
не у ста ван, мо же оства ри ти је ди но пред Устав ним су дом ко ји је та-
кву од лу ку и до нео. По зи ва ју ћи се, по ред оста лог, и на од ред бе 
чл. 7, 61. и 104. За ко на о Устав ном су ду, под но си лац је пред ло жио 
да Устав ни суд до не се од лу ку ко јом ће утвр ди ти да ње му при па да 
ман дат од бор ни ка, те да се ње му и до де ли.

Има ју ћи у ви ду са др жи ну на во да из не тих у под не ску, Устав-
ни суд је оце нио да, иако је под не сак на сло вљен као „устав на жал-
ба”, он по сво јој при ро ди пред ста вља зах тев за из вр ше ње Од лу ке 
Устав ног су да IУз-52/2008, те је по та квом зах те ву и по сту пао. 

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио:
Пре су дом Окру жног су да у Но вом Са ду Уж. 39/08 од 27. ок-

то бра 2008. го ди не утвр ђен је пре ста нак ман да та од бор ни ка Скуп-
шти не гра да Но ви Сад и то, по ред оста лих, Ђор ђу Ра ко ви ћу са из-
бор не ли сте Срп ска ра ди кал на стран ка  – То ми слав Ни ко лић, пре 
ис те ка вре ме на на ко је су иза бра ни, а због под не тих остав ки.  

Под но си лац је 28. ма ја 2010. го ди не под нео Ви шем су ду у 
Но вом Са ду жал бу, због про пу шта ња Скуп шти не гра да Но ви Сад 
да до не се од лу ку да ман дат од бор ни ка при па да Ђор ђу Ра ко ви ћу. 
По сту па ју ћи по на ве де ној жал би, Ви ши суд је 28. ма ја 2010. го-
ди не до нео ре ше ње Гж. 5048/10 од 28. ма ја 2010. го ди не ко јим се 
огла сио ствар но не на дле жним за по сту па ње у овој прав ној ства ри 
и од лу чио да спи се пред ме та до ста ви Управ ном су ду у Бе о гра ду, 
као ствар но над ле жном за по сту па ње.

Ре ше њем Управ ног су да  – Оде ље ње у Но вом Са ду Уж. 757/10 
од 5. но вем бра 2010. го ди не од ба че на је жал ба под но си о ца. У 
обра зло же њу ре ше ња је на ве де но: да је жа ли лац под нео жал бу 
Ви шем су ду у Но вом Са ду због про пу шта ња Скуп шти не гра да 
Но ви Сад да до не се од лу ку о до де ли ман да та жа ли о цу; да се Ви-
ши суд огла сио ствар но не на дле жним за по сту па ње у овој прав ној 
ства ри и спи се пред ме та усту пио Управ ном су ду; да је под но си-
лац у жал би на вео да се, на кон до но ше ња Од лу ке Устав ног су да 
IУз-52/2008, у скла ду са од ред ба ма чл. 7. и 61. За ко на о Устав ном 
су ду, обра тио Скуп шти ни гра да Но ви Сад зах те вом за из ме ну ак та 
ко јим му је од у зет ман дат, на осно ву блан ко остав ке, те да се због 
про пу шта ња Скуп шти не да од лу чи о ње го вом зах те ву обра тио су-
ду жал бом, с по зи вом на од ред бу чла на 49. За ко на о ло кал ним из-
бо ри ма; да се, у кон крет ном слу ча ју, жал бом тра жи из ме на ак та 
 – од лу ке о пре стан ку ман да та од бор ни ка, те да Управ ни суд на ла зи 
да од ред ба ма чла на 49. За ко на о ло кал ним из бо ри ма ни је пред ви-
ђе на мо гућ ност под но ше ња жал бе ка да се од лу чу је о зах те ву за 
из ме ну ра ни је до не те од лу ке о пре стан ку ман да та; да из од ре да ба 
чл. 61. и 62. За ко на о Устав ном су ду про из ла зи да се за шти та пра-
ва од бор ни ка у том слу ча ју обез бе ђу је од стра не је ди ни це ло кал не 
са мо у пра ве, на осно ву зах те ва од бор ни ка ко ме је то пра во по вре-
ђе но не у став ном од ред бом (члан 61.), а у слу ча ју из о стан ка та квог 
ак та, за шти та пра ва се обез бе ђу је пред Устав ним су дом, са гла сно 
од ред би чла на 62. на ве де ног за ко на. Из на ве де них раз ло га, Управ-
ни суд је на шао да је жал ба не до зво ље на, па је на осно ву чла на 
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54. став 3, у ве зи чла на 49. За ко на о ло кал ним из бо ри ма, на чи ју 
при ме ну упу ћу је од ред ба чла на 31. став 2. За ко на о ло кал ној са мо-
у пра ви и сход ном при ме ном чла на 26. став 2, у ве зи ста ва 1. тач ка 
2) За ко на о управ ним спо ро ви ма од лу чио као у из ре ци. 

Устав ни суд је на сед ни ци одр жа ној 21. апри ла 2010. го ди не, 
до нео Од лу ку IУз-52/2008, ко ја је об ја вље на 21. ма ја 2010. го ди не 
у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, број 34/10, и ко јом је, по ред оста лог, 
утвр ђе но да од ред бе чла на 47. За ко на о ло кал ним из бо ри ма („Слу-
жбе ни гла сник РС”, број 129/07) ни су у са гла сно сти с Уста вом и 
по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма. Од ред ба ма чла на 47. на ве-
де ног за ко на био је уре ђен ин сти тут уго во ра из ме ђу кан ди да та за 
од бор ни ка, од но сно од бор ни ка и под но си о ца из бор не ли сте, ко јим 
се мо же пред ви де ти пра во под но си о ца из бор не ли сте да у име од-
бор ни ка под не се остав ку на функ ци ју од бор ни ка у скуп шти ни је-
ди ни це ло кал не са мо у пра ве и на осно ву ко га под но си лац из бор не 
ли сте сти че пра во да сло бод но рас по ла же ман да том од бор ни ка, а 
уре ђен је и ин сти тут блан ко остав ке. На осно ву чла на 168. став 
3. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, да ном об ја вљи ва ња Од лу ке Устав ног 
су да пре ста ле су да ва же од ред бе За ко на чи ја је не у став ност утвр-
ђе на.

Уста вом Ре пу бли ке Ср би је утвр ђе но је: да је Устав ни суд 
са мо ста лан и не за ви сан др жав ни ор ган ко ји шти ти устав ност и 
за ко ни тост и људ ска и ма њин ска пра ва и сло бо де, да су од лу ке 
Устав ног су да ко нач не, из вр шне и оп ште о ба ве зу ју ће (члан 166.); 
да за кон или дру ги оп шти акт ко ји ни је са гла сан Уста ву или за ко ну 
пре ста је да ва жи да ном об ја вљи ва ња од лу ке Устав ног су да у слу-
жбе ном гла си лу. (члан 168. став 3.); да је сва ко ду жан да по шту је 
и из вр ша ва од лу ку Устав ног су да, да Устав ни суд сво јом од лу ком 
уре ђу је на чин ње ног из вр ше ња, ка да је то по треб но, као и да се 
из вр ше ње од лу ка Устав ног су да уре ђу је за ко ном (члан 171. ст. 1. 
до 3.).

За ко ном о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
109/07) про пи са но је: да кад Устав ни суд од ре ди на чин от кла ња ња 
по сле ди ца ко је су на ста ле услед при ме не оп штег ак та ко ји ни је 
у са гла сно сти са Уста вом или за ко ном, од лу ка Устав ног су да има 
прав но деј ство од да на ње ног об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном гла сни-
ку Ре пу бли ке Ср би је” (члан 59.); да сва ко ко ме је по вре ђе но пра-
во ко нач ним или прав но сна жним по је ди нач ним ак том, до не тим на 
осно ву за ко на или дру гог оп штег ак та, за ко ји је од лу ком Устав ног 
су да утвр ђе но да ни је у са гла сно сти с Уста вом, оп ште при хва ће-
ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва, по твр ђе ним ме ђу на род ним 
уго во ри ма или за ко ном, има пра во да тра жи од над ле жног ор га на 
из ме ну тог по је ди нач ног ак та (члан 61. став 1.); да се пред лог за 
из ме ну ко нач ног или прав но сна жног по је ди нач ног ак та, до не тог 
на осно ву за ко на или дру гог оп штег ак та, за ко ји је од лу ком Устав-
ног су да утвр ђе но да ни је у са гла сно сти са Уста вом, оп ште при хва-
ће ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва, по твр ђе ним ме ђу на род ним 
уго во ри ма или за ко ном, мо же под не ти у ро ку од шест ме се ци од 
да на об ја вљи ва ња од лу ке у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср-
би је”, ако од до ста вља ња по је ди нач ног ак та до под но ше ња пред-
ло га или ини ци ја ти ве за по кре та ње по ступ ка ни је про те кло ви ше 
од две го ди не (члан 61. став 2.); да ако се утвр ди да се из ме ном 
по је ди нач ног ак та не мо гу от кло ни ти по сле ди це на ста ле услед 
при ме не оп штег ак та за ко ји је од лу ком Устав ног су да утвр ђе но 
да ни је у са гла сно сти са Уста вом, оп ште при хва ће ним пра ви ли ма 
ме ђу на род ног пра ва, по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма или 
за ко ном, Устав ни суд мо же од ре ди ти да се ове по сле ди це от кло-
не по вра ћа јем у пре ђа шње ста ње, на кна дом ште те или на дру ги 
на чин (члан 62.); да су др жав ни и дру ги ор га ни, ор га ни за ци је ко ји-
ма су по ве ре на јав на овла шће ња, по ли тич ке стран ке, син ди кал не 
ор га ни за ци је, удру же ња гра ђа на или вер ске за јед ни це ду жни да, 
у окви ру сво јих пра ва и ду жно сти, из вр ша ва ју од лу ке и ре ше ња 
Устав ног су да (члан 104. став 1.); да ће у слу ча ју по тре бе, из вр ше-
ње од лу ке и ре ше ња Устав ног су да обез бе ди ти Вла да, на на чин ко-
ји је утвр ђен по себ ним ре ше њем Устав ног су да (члан 104. став 2.).

За ко ном о ло кал ној са мо у пра ви („Слу жбе ни гла сник РС”, 
број 129/07) про пи са но је да од бор ник има пра во на за шти ту ман-
да та, укљу чу ју ћи и суд ску за шти ту, ко ја се оства ру је сход ном при-
ме ном за ко на ко јим се уре ђу је за шти та из бор ног пра ва у из бор ном 
по ступ ку (члан 31. став 2.).

За ко ном о ло кал ним из бо ри ма („Слу жбе ни гла сник РС”, 
бр. 129/07 и 34/10) про пи са но је: да је на од лу ке скуп шти не је-
ди ни це ло кал не са мо у пра ве о пре стан ку ман да та од бор ни ка, као 
и о по твр ђи ва њу ман да та но вом од бор ни ку, до пу ште на жал ба 

над ле жном окру жном су ду (члан 49. став 1.); да је жал ба до пу ште-
на и у слу ча ју ка да скуп шти на про пу сти да до не се од лу ке из ста ва 
1. овог чла на (члан 49. став 2.); да у слу ча ју осно ва но сти жал бе из 
ста ва 2. овог чла на, суд до но си од лу ку ко јом утвр ђу је пре ста нак 
ман да та од бор ни ка, од но сно по твр ђу је ман дат но вом од бор ни ку 
(члан 49. став 3.); да у по ступ ку за шти те из бор ног пра ва суд сход-
но при ме њу је од ред бе за ко на ко јим се уре ђу је по сту пак у управ-
ним спо ро ви ма (члан 54. став 3.); да ће се од лу ка по жал би до не ти 
нај ка сни је у ро ку од 48 ча со ва од да на при је ма жал бе са спи си ма 
(члан 54. став 4.); да је од лу ка до не та у по ступ ку по жал би прав-
но сна жна и про тив ње се не мо гу под не ти зах тев за ван ред но пре-
и спи ти ва ње суд ске од лу ке, ни ти зах тев за по на вља ње по ступ ка, 
пред ви ђе ни За ко ном о управ ним спо ро ви ма (члан 54. став 5.).

За ко ном о уре ђе њу су до ва („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
116/08, 104/09 и 101/10) про пи са но је да Управ ни суд су ди у управ-
ним спо ро ви ма, као и да Управ ни суд вр ши и дру ге по сло ве од ре-
ђе не за ко ном (члан 29. ст. 1. и 2.).

Да кле, пре ма Уста ву, од лу ке Устав ног су да су ко нач не, из вр-
шне и оп ште о ба ве зу ју ће и сва ко је ду жан да по шту је и из вр ша ва 
од лу ку Устав ног су да. Ка да је реч о обез бе ђе њу и из вр ше њу од-
лу ка Устав ног су да, од ред ба ма чла на 171. Уста ва утвр ђе но је да 
је сва ко ду жан да по шту је и из вр ша ва од лу ку Устав ног су да, као 
и да Устав ни суд сво јом од лу ком утвр ђу је на чин ње ног из вр ше ња 
ка да је то по треб но. Та ко ђе, од ред бом чла на 104. став 1. За ко на о 
Устав ном су ду про пи са но је да су др жав ни и дру ги ор га ни, ор га-
ни за ци је ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, по ли тич ке стран ке, 
син ди кал не ор га ни за ци је, удру же ња гра ђа на или вер ске за јед ни це 
ду жни да, у окви ру сво јих пра ва и ду жно сти, из вр ша ва ју од лу ке и 
ре ше ња Устав ног су да.

Из са др жи не од ре да ба чла на 61. За ко на о Устав ном су ду сле-
ди да сва ко ко ме је по вре ђе но пра во ко нач ним или прав но сна жним 
по је ди нач ним ак том, до не тим на осно ву за ко на за ко ји је од лу ком 
Устав ног су да утвр ђе но да ни је у са гла сно сти с Уста вом, оп ште-
при хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва и по твр ђе ним ме-
ђу на род ним уго во ри ма, има пра во да тра жи од над ле жног ор га на 
из ме ну тог по је ди нач ног ак та у ро ку од шест ме се ци од да на об ја-
вљи ва ња од лу ке Устав ног су да у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 
Ср би је”. Спро во ђе ње на ве де ног по ступ ка за из ме ну по је ди нач ног 
ак та пред над ле жним ор га ном јед на је од прет по став ки за по сту-
па ње Устав ног су да по зах те ву за из вр ше ње од лу ка Устав ног су да 
и от кла ња ње по сле ди ца на ста лих при ме ном за ко на за ко ји је утвр-
ђе но да ни је у са гла сно сти с Уста вом, оп ште при хва ће ним пра ви-
ли ма ме ђу на род ног пра ва и по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма, 
са гла сно чла ну 62. За ко на о Устав ном су ду. На и ме, пре ма чла ну 
62. За ко на, ако Устав ни суд утвр ди да се из ме ном по је ди нач ног ак-
та не мо гу от кло ни ти по сле ди це на ста ле при ме ном оп штег ак та за 
ко ји је утвр ђе но да је не у ста ван, Суд мо же од ре ди ти да се те по-
сле ди це от кло не по вра ћа јем у пре ђа шње ста ње, на кна дом ште те 
или на дру ги на чин. 

По ла зе ћи од на ве де ног, Устав ни суд је утвр дио да се, у кон-
крет ном слу ча ју под но си лац обра тио Ви шем су ду у Но вом Са ду 
жал бом због про пу шта ња Скуп шти не гра да Но ви Сад да до не се 
од лу ку ко јом ће утвр ди ти да ње му при па да ман дат од бор ни ка. 
Ви ши суд се огла сио не на дле жним и до ста вио је спи се пред ме та 
Управ ном су ду, ко ји је сво јим ре ше њем  Уж. 757/10 од 5. но вем бра 
2010. го ди не од ба цио жал бу под но си о ца као не до зво ље ну. 

С об зи ром на то да је пре ста нак ман да та под но си о цу, као од-
бор ни ку у Скуп шти ни гра да Но ви Сад, утвр ђен пре су дом Окру-
жног су да у Но вом Са ду Уж. 39/08 од 27. ок то бра 2008. го ди не, до-
не том на осно ву од ре да ба чла на 47. За ко на о ло кал ним из бо ри ма, 
Устав ни суд на ла зи да је под но си лац, са гла сно чла ну 61. За ко на о 
Устав ном су ду, имао пра во да под не се зах тев за из ме ну тог по је ди-
нач ног ак та над ле жном су ду. Пре ма чла ну 49. За ко на о ло кал ним 
из бо ри ма, окру жни суд је био над ле жан да од лу чу је о жал би из ја-
вље ној про тив од лу ке скуп шти не је ди ни це ло кал не са мо у пра ве о 
пре стан ку ман да та од бор ни ка, као и о по твр ђи ва њу ман да та но-
вом од бор ни ку, и о жал би из ја вље ној због про пу шта ња скуп шти не 
да та кву од лу ку до не се. Ме ђу тим, да ном по чет ка при ме не За ко на 
о уре ђе њу су до ва („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 116/08 и 104/09) 
и За ко на о се ди шти ма и под руч ји ма су до ва и јав них ту жи ла штва 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08), од но сно 1. ја ну а ра 2010. 
го ди не, пре ста ли су са ра дом су до ви и јав на ту жи ла штва, осно-
ва ни За ко ном о се ди шти ма и под руч ји ма су до ва и јав них ту жи ла-
шта ва („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 63/01 и 42/02). Има ју ћи у ви ду 
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од ред бе о над ле жно сти су до ва из За ко на о уре ђе њу су до ва, а пре 
све га од ред бе чла на 29. тог за ко на ко ји ма је про пи са но да Управ-
ни суд су ди у управ ним спо ро ви ма и вр ши дру ге по сло ве од ре-
ђе не за ко ном, као и од ред бу чла на 54. став 3. За ко на о ло кал ним 
из бо ри ма ко јом је про пи са но да се у по ступ ку за шти те из бор ног 
пра ва сход но при ме њу ју од ред бе за ко на ко јим се уре ђу је по сту пак 
у управ ним спо ро ви ма, Устав ни суд оце њу је да је за по сту па ње 
по зах те ву за из ме ну на ве де не пре су де Окру жног су да над ле жан 
Управ ни суд. 

Устав ни суд на ла зи да се у кон крет ном слу ча ју под но си лац 
бла го вре ме но обра тио Ви шем су ду у Но вом Са ду жал бом због 
про пу шта ња Скуп шти не гра да Но ви Сад да по сту пи по ње го вом 
зах те ву за из ме ну ак та ко јим му је утвр ђен пре ста нак ман да та, а 
о ко јој је, на кон што се Ви ши суд огла сио не на дле жним, од лу чи-
вао Управ ни суд. Чи ње ни ца да се под но си лац обра тио „жал бом” 
су ду због про пу шта ња Скуп шти не оп шти не да од лу чи о ње го вом 
зах те ву за из ме ну ак та, као и да се по зи вао на од ред бу чла на 49. 
За ко на о ло кал ним из бо ри ма, по оце ни Устав ног су да, ни је мо гла 
би ти од ути ца ја на од лу чи ва ње о пред мет ној „жал би”, има ју ћи 
у ви ду са др жи ну зах те ва по ста вље ног у њој. Ме ђу тим, Управ ни 
суд је сво јим ре ше њем Уж. 757/10 од 5. но вем бра 2010. го ди не од-
ба цио жал бу под но си о ца као не до зво ље ну, с по зи вом на од ред бу 
чла на 26. став 1. тач ка 2) За ко на о управ ним спо ро ви ма, ко јом је 
про пи са но да ће ту жба би ти од ба че на ако суд утвр ди да акт ко ји 
се ту жбом оспо ра ва не пред ста вља акт о чи јој за ко ни то сти се од-
лу чу је у управ ном спо ру. По ста но ви шту Устав ног су да, Управ ни 
суд је по под не тој жал би тре ба ло да по сту па као по зах те ву за из-
ме ну ак та, са гла сно чла ну 61. За ко на о Устав ном су ду. Устав ни суд 
на ла зи да је нео сно ван за кљу чак Управ ног су да да је пред мет ну 
жал бу тре ба ло од ба ци ти, из раз ло га што од ред ба ма чла на 49. За-
ко на о ло кал ним из бо ри ма ни је пред ви ђе на мо гућ ност под но ше ња 
жал бе ка да се од лу чу је о зах те ву за из ме ну ра ни је до не те од лу ке о 
пре стан ку ман да та. Та ко ђе, по оце ни Устав ног су да, раз ло зи да ти 
у обра зло же њу ре ше ња Управ ног су да о то ме да је у кон крет ном 
слу ча ју, са гла сно чла ну 61. За ко на,  је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве 
та ко ја је над ле жна да од лу чу је о из ме ни ак та, ни су прав но уте ме-
ље ни. На и ме, не по сто ји прав ни основ по ко ме би ор ган је ди ни це 
ло кал не са мо у пра ве мо гао да из ме ни суд ску пре су ду, јер је од ред-
бом чла на 145. став 4. Уста ва утвр ђе но да суд ску од лу ку мо же пре-
и спи ти ва ти са мо над ле жни суд, у за ко ном про пи са ном по ступ ку. 

У си ту а ци ји ка да је ман дат под но си о цу од у зет пре су дом 
Окру жног су да у Но вом Са ду и ка да је Управ ни суд кон ста то вао 
да се под не том жал бом тра жи из ме на ак та  – од лу ке о пре стан ку 
ман да та од бор ни ка, по оце ни Устав ног су да, ја сно про из ла зи да је 
Управ ни суд као над ле жни ор ган тре ба ло да по сту па по чла ну 61. 
За ко на о Устав ну су ду и да до не се од лу ку о зах те ву за из ме ну ак та. 

Не по сту па ње над ле жног ор га на по зах те ву за из ме ну ак та, 
ка ко је то пред ви ђе но од ред бом чла на 61. За ко на о Устав ном су ду, 
по оце ни Устав ног су да, не зна чи да се из ме ном по је ди нач ног ак-
та не мо гу от кло ни ти по сле ди це на ста ле при ме ном оп ште га ак та 
за ко ји је утвр ђе но да је не у ста ван и да је по треб но да Устав ни 
суд, у скла ду са чла ном 62. За ко на о Устав ном су ду, од ре ди на чин 
от кла ња ња по сле ди ца. На про тив, Устав ни суд је утвр дио да је у 
кон крет ном слу ча ју по сле ди це на ста ле при ме ном од ре да ба чла на 
47. За ко на о ло кал ним из бо ри ма, за ко је је утвр ђе но да ни су у са-
гла сно сти са Уста вом, мо гу ће от кло ни ти упра во из ме ном ак та о 
пре стан ку ман да та. Има ју ћи у ви ду на ве де но, као и чи ње ни цу да 
је Управ ни суд већ од лу чи вао о зах те ву под но си о ца за из ме ну ак та 
и до нео ре ше ње ко јим је та кав зах тев од ба цио, Устав ни суд је од-
лу чио да по ни шти ре ше ње Управ ног су да Уж. 757/10 од 5. но вем-
бра 2010. го ди не и од ре ди да Управ ни суд по но во од лу чи о зах те ву 
под но си о ца за из ме ну ак та, у ро ку од 30 да на од да на до ста вља ња 
овог ре ше ња. Сто га је Устав ни суд, са гла сно овла шће њу из чла на 
171. став 2. Уста ва, од лу чио као у из ре ци.

Устав ни суд ука зу је да у по ступ ку за из ме ну ак та о пре стан ку 
ман да та за ко ји је над ле жан Управ ни суд, тај суд, у скла ду са чла ном 
61. За ко на о Устав ном су ду, мо же са мо од лу чи ва ти о зах те ву за из ме-
ну ак та о пре стан ку ман да та. Ме ђу тим, Управ ни суд у том по ступ ку 
не мо же од лу чи ва ти о из ме ни ак та о до де ли ман да та но вом од бор ни-
ку ко ји је до не ла скуп шти на оп шти не. Зах тев за из ме ну тог ак та мо-
же се под не ти са мо ор га ну ко ји је тај акт до нео и то на кон до но ше ња 
од лу ке Управ ног су да да из ме ни акт о пре стан ку ман да та.  

С об зи ром на из не то, Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла на 
46. тач ка 6) За ко на о Устав ном су ду,  ре шио као у из ре ци. 

Ово ре ше ње, сход но од ред ба ма чла на 175. став 3. Уста ва и 
чла на 59. За ко на о Устав ном су ду, има прав но деј ство од да на ње-
ног об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

XУ број 311/2011
Пред сед ник

Устав ног су да,
др Дра ги ша Сли јеп че вић, с.р.

2733
Устав ни суд у са ста ву: пред сед ник др Дра ги ша Сли јеп че вић 

и су ди је др Оли ве ра Ву чић, др Ма ри ја Дра шкић, Бра ти слав Ђо-
кић, Ве сна Илић Пре лић, др Аг неш Кар таг Од ри, Ка та ри на Ма-
ној ло вић Ан дрић, мр Ми лан Мар ко вић, др Бо са Не на дић, Ми лан 
Ста нић, мр То ми слав Стој ко вић, Са ба ху дин Та хи ро вић и Пре драг 
Ћет ко вић, на осно ву чла на 171. став 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, 
на сед ни ци одр жа ној 2. но вем бра 2011. го ди не, до нео је

Р Е  Ш Е  Њ Е

1. Усва ја се зах тев Зо ра на Вељ ко ви ћа за из вр ше ње Од лу ке 
Устав ног су да IУз-52/2008 („Слу жбе ни гла сник РС”, број 34/10) од 
21. апри ла 2010. го ди не и од ре ђу је да се Зо ра ну Вељ ко ви ћу, ко ме 
је пре стао ман дат на осно ву од лу ке Скуп шти не гра да Кру шев ца 
о утвр ђи ва њу пре стан ка ман да та од бор ни ка број 020-70/08 од 30. 
ок то бра 2008. го ди не, по сле ди це пре стан ка од бор нич ког ман да та 
от кло не из ме ном по је ди нач ног ак та на осно ву ко га му је пре стао 
ман дат. 

2. По ни шта ва се ре ше ње Управ ног су да  – Оде ље ње у Кра гу-
јев цу Уж. 696/10 од 18. но вем бра 2010. го ди не.

3. На ла же се Скуп шти ни гра да Кру ше вац да, у ро ку од 30 
да на од да на до ста вља ња овог ре ше ња, из ме ни по је ди нач ни акт 
из тач ке 1.

Обра  зло же  ње

Устав ном су ду обра тио се Зо ран Вељ ко вић из Кру шев ца, 
под не ском ко ји је на сло вио као „устав на жал ба због не по сту па ња 
по Од лу ци Устав ног су да”. Под но си лац зах те ва је на вео да му је 
од лу ком Скуп шти не гра да Кру ше вац пре стао ман дат од бор ни ка, 
због под но ше ња блан ко остав ке. Под но си лац је да ље на вео да је, 
на кон до но ше ња Од лу ке Устав ног су да IУз-52/2008 („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 34/10), бла го вре ме но под нео Скуп шти ни гра да 
зах тев за из ме ну ак та ко јим му је утвр ђен пре ста нак ман да та, али 
да Скуп шти на гра да ни је о истом од лу чи ва ла, те да је, због не по-
сту па ња по ње го вом зах те ву, под нео жал бу Управ ном су ду. Пре ма 
на во ди ма под но си о ца, Управ ни суд је до нео ре ше ње ко јим је од-
ба цио жал бу под но си о ца, са обра зло же њем да ни је над ле жан да 
по сту па у овој прав ној ства ри и да се по сту пак за шти те пра ва ли-
ца ко ји ма је ман дат од у зет на осно ву чла на 47. За ко на о ло кал ним 
из бо ри ма, а ко ји је од лу ком Устав ног су да утвр ђен као не у ста ван, 
мо же оства ри ти је ди но пред Устав ним су дом ко ји је та кву од лу ку 
и до нео.  По зи ва ју ћи се на од ред бе чла на 62. За ко на о Устав ном 
су ду, под но си лац зах те ва да Устав ни суд за шти ти ње го ва пра ва на 
тај на чин што ће омо гу ћи ти по вра ћај у пре ђа шње ста ње, од но сно 
по вра ћај ман да та од бор ни ка. 

Има ју ћи у ви ду са др жи ну на во да из не тих у под не ску, Устав-
ни суд је оце нио да, иако је под не сак на сло вљен као „устав на жал-
ба”, он по сво јој при ро ди пред ста вља зах тев за из вр ше ње Од лу ке 
Устав ног су да IУз-52/2008, те је по та квом зах те ву и по сту пао. 

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио:
Скуп шти на гра да Кру ше вац је, по зи ва ју ћи се, по ред оста лог, 

и на од ред бу чла на 46. став 1. тач ка 1) За ко на о ло кал ним из бо ри-
ма, на сед ни ци одр жа ној 30. ок то бра 2008. го ди не, до не ла од лу ку 
о утвр ђи ва њу пре стан ка ман да та од бор ни ка  број 020-70/08, ко јим 
је утвр ђе но да је Зо ра ну Вељ ко ви ћу, од бор ни ку Скуп шти не гра да 
Кру шев ца, са из бор не ли сте Срп ска ра ди кал на стран ка  – То ми слав 
Ни ко лић, пре стао ман дат да ном под но ше ња остав ке 8. ок то бра 
2008. го ди не. 

Под но си лац се 28. ма ја 2010. го ди не обра тио Скуп шти ни гра-
да Кру ше вац зах те вом за из ме ну ак та ко јим је утвр ђен пре ста нак 
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ман да та од бор ни ка на осно ву под не те „блан ко остав ке”, пре вре-
ме на на ко је је иза бран.  

Због про пу шта ња Скуп шти не гра да Кру ше вац да о на ве де-
ном зах те ву од лу чи под но си лац је 26. ју ла 2010. го ди не под нео 
жал бу Управ ном су ду. 

Ре ше њем Управ ног су да  – Оде ље ње у Кра гу јев цу Уж. 696/10 
од 18. но вем бра 2010. го ди не од ба че на је жал ба под но си о ца. У 
обра зло же њу ре ше ња је на ве де но: да је жа ли лац под нео жал бу 
због про пу шта ња Скуп шти не гра да Кру ше вац да до не се од лу ку о 
из ме ни ак та ко јим је утвр ђен пре ста нак ман да та од бор ни ка, а на 
осно ву чла на 47. За ко на о ло кал ним из бо ри ма; да је жа ли лац на-
вео да се, на кон до но ше ња Од лу ке Устав ног су да IУз-52/2008, у 
скла ду са чл. 7. и  61. За ко на о Устав ном су ду, обра тио Скуп шти ни 
гра да Кру ше вац зах те вом за из ме ну ак та ко јим му је од у зет ман-
дат, те да се због про пу шта ња Скуп шти не гра да да од лу чи о ње го-
вом зах те ву обра тио жал бом су ду, по зи ва ју ћи се на члан 49. За ко на 
о ло кал ним из бо ри ма; да се, у кон крет ном слу ча ју, жал бом тра жи 
из ме на ак та  – од лу ке о пре стан ку ман да та од бор ни ка, те да Управ-
ни суд на ла зи да од ред ба ма чла на 49. За ко на о ло кал ним из бо ри-
ма, на ко је се жа ли лац по зи ва, ни је пред ви ђе на мо гућ ност под но-
ше ња жал бе ка да се од лу чу је о зах те ву за из ме ну ра ни је до не те 
од лу ке о пре стан ку ман да та; да се по сту пак за шти те ли ца ко ји ма 
је ман дат од у зет по чла ну 47. За ко на о ло кал ним из бо ри ма, а ко ји 
је Од лу ком Устав ног су да утвр ђен као не у ста ван, мо же оства ри ти 
је ди но пред Устав ним су дом ко ји је та кву од лу ку и до нео; да из од-
ре да ба чл. 61. и 62. За ко на о Устав ном су ду про из ла зи да се за шти-
та пра ва од бор ни ка у том слу ча ју обез бе ђу је од стра не је ди ни це 
ло кал не са мо у пра ве, на осно ву зах те ва од бор ни ка ко ме је то пра во 
по вре ђе но не у став ном од ред бом (члан 61.), а у слу ча ју из о стан-
ка та квог ак та, за шти та пра ва се обез бе ђу је пред Устав ним су дом, 
са гла сно од ред би чла на 62. на ве де ног за ко на. Из из не тих раз ло га, 
Управ ни суд је на шао да је жал ба не до зво ље на, па је, на осно ву 
чла на 54. став 3, у ве зи чла на 49. За ко на о ло кал ним из бо ри ма, на 
чи ју при ме ну упу ћу је од ред ба чла на 31. став 2. За ко на о ло кал ној 
са мо у пра ви и сход ном при ме ном чла на 26. став 2, у ве зи ста ва 1. 
тач ка 2) За ко на о управ ним спо ро ви ма, од лу чио као у из ре ци.  

Устав ни суд је на сед ни ци одр жа ној 21. апри ла 2010. го ди не, до-
нео Од лу ку IУз-52/2008 („Слу жбе ни гла сник РС”, број 34/10) ко јом 
је, по ред оста лог, утвр ђе но да од ред бе чла на 47. За ко на о ло кал ним 
из бо ри ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 129/07) ни су у са гла сно сти 
с Уста вом и по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма. Од ред ба ма чла на 
47. на ве де ног за ко на био је уре ђен ин сти тут уго во ра из ме ђу кан ди-
да та за од бор ни ка, од но сно од бор ни ка и под но си о ца из бор не ли сте, 
ко јим се мо же пред ви де ти пра во под но си о ца из бор не ли сте да у име 
од бор ни ка под не се остав ку на функ ци ју од бор ни ка у скуп шти ни 
је ди ни це ло кал не са мо у пра ве и на осно ву ко га под но си лац из бор-
не ли сте сти че пра во да сло бод но рас по ла же ман да том од бор ни ка, 
а уре ђен је и ин сти тут блан ко остав ке. На осно ву чла на 168. став 3. 
Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, да ном об ја вљи ва ња Од лу ке Устав ног су-
да пре ста ле су да ва же од ред бе За ко на чи ја је не у став ност утвр ђе на.

Уста вом Ре пу бли ке Ср би је утвр ђе но је: да је Устав ни суд са-
мо ста лан и не за ви сан др жав ни ор ган ко ји шти ти устав ност и за ко-
ни тост и људ ска и ма њин ска пра ва и сло бо де, да су од лу ке Устав-
ног су да ко нач не, из вр шне и оп ште о ба ве зу ју ће (члан 166.); да 
за кон или дру ги оп шти акт ко ји ни је са гла сан Уста ву или за ко ну 
пре ста је да ва жи да ном об ја вљи ва ња од лу ке Устав ног су да у слу-
жбе ном гла си лу. (члан 168. став 3.); да је сва ко ду жан да по шту је 
и из вр ша ва од лу ку Устав ног су да, да Устав ни суд сво јом од лу ком 
уре ђу је на чин ње ног из вр ше ња, ка да је то по треб но, као и да се 
из вр ше ње од лу ка Устав ног су да уре ђу је за ко ном (члан 171. ст. 1. 
до 3.); да по је ди нач ни ак ти и рад ње др жав них ор га на, ор га ни за ци ја 
ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, ор га на ауто ном них по кра ји на 
и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, мо ра ју би ти за сно ва ни на за ко ну, 
као и да за ко ни тост ко нач них по је ди нач них ака та ко ји ма се од лу-
чу је о пра ву, оба ве зи или на за ко ну за сно ва ном ин те ре су под ле же 
пре и спи ти ва њу пред су дом у управ ном спо ру, ако у од ре ђе ном слу-
ча ју за ко ном ни је пред ви ђе на дру га чи ја суд ска за шти та (члан 198.).

За ко ном о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
109/07) про пи са но је: да кад Устав ни суд од ре ди на чин от кла ња-
ња по сле ди ца ко је су на ста ле услед при ме не оп штег ак та ко ји ни је 
у са гла сно сти са Уста вом или за ко ном, од лу ка Устав ног су да има 
прав но деј ство од да на ње ног об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном гла сни-
ку Ре пу бли ке Ср би је” (члан 59.); да сва ко ко ме је по вре ђе но пра-
во ко нач ним или прав но сна жним по је ди нач ним ак том, до не тим на 

осно ву за ко на или дру гог оп штег ак та, за ко ји је од лу ком Устав-
ног су да утвр ђе но да ни је у са гла сно сти с Уста вом, оп ште при хва-
ће ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва, по твр ђе ним ме ђу на род ним 
уго во ри ма или за ко ном, има пра во да тра жи од над ле жног ор га на 
из ме ну тог по је ди нач ног ак та (члан 61. став 1.), да се пред лог за 
из ме ну ко нач ног или прав но сна жног по је ди нач ног ак та, до не тог на 
осно ву за ко на или дру гог оп штег ак та, за ко ји је од лу ком Устав ног 
су да утвр ђе но да ни је у са гла сно сти са Уста вом, оп ште при хва ће-
ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва, по твр ђе ним ме ђу на род ним 
уго во ри ма или за ко ном, мо же под не ти у ро ку од шест ме се ци од 
да на об ја вљи ва ња од лу ке у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би-
је”, ако од до ста вља ња по је ди нач ног ак та до под но ше ња пред ло га 
или ини ци ја ти ве за по кре та ње по ступ ка ни је про те кло ви ше од две 
го ди не (члан 61. став 2.); да ако се утвр ди да се из ме ном по је ди-
нач ног ак та не мо гу от кло ни ти по сле ди це на ста ле услед при ме не 
оп штег ак та за ко ји је од лу ком Устав ног су да утвр ђе но да ни је у 
са гла сно сти са Уста вом, оп ште при хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на-
род ног пра ва, по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма или за ко ном, 
Устав ни суд мо же од ре ди ти да се ове по сле ди це от кло не по вра ћа-
јем у пре ђа шње ста ње, на кна дом ште те или на дру ги на чин (члан 
62.); да су др жав ни и дру ги ор га ни, ор га ни за ци је ко ји ма су по ве ре-
на јав на овла шће ња, по ли тич ке стран ке, син ди кал не ор га ни за ци је, 
удру же ња гра ђа на или вер ске за јед ни це ду жни да, у окви ру сво-
јих пра ва и ду жно сти, из вр ша ва ју од лу ке и ре ше ња Устав ног су-
да (члан 104. став 1.); да ће у слу ча ју по тре бе, из вр ше ње од лу ке и 
ре ше ња Устав ног су да обез бе ди ти Вла да, на на чин ко ји је утвр ђен 
по себ ним ре ше њем Устав ног су да (члан 104. став 2.).

За ко ном о ло кал ној са мо у пра ви („Слу жбе ни гла сник РС”, 
број 129/07) про пи са но је да од бор ник има пра во на за шти ту ман-
да та, укљу чу ју ћи и суд ску за шти ту, ко ја се оства ру је сход ном при-
ме ном за ко на ко јим се уре ђу је за шти та из бор ног пра ва у из бор ном 
по ступ ку (члан 31. став 2.).

За ко ном о ло кал ним из бо ри ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
129/07 и 34/10) про пи са но је: да је на од лу ке скуп шти не је ди ни-
це ло кал не са мо у пра ве о пре стан ку ман да та од бор ни ка, као и о 
по твр ђи ва њу ман да та но вом од бор ни ку, до пу ште на жал ба над ле-
жном окру жном су ду (члан 49. став 1.); да је жал ба до пу ште на и 
у слу ча ју ка да скуп шти на про пу сти да до не се од лу ке из ста ва 1. 
овог чла на (члан 49. став 2.); да у слу ча ју осно ва но сти жал бе из 
ста ва 2. овог чла на, суд до но си од лу ку ко јом утвр ђу је пре ста нак 
ман да та од бор ни ка, од но сно по твр ђу је ман дат но вом од бор ни ку 
(члан 49. став 3.); да у по ступ ку за шти те из бор ног пра ва суд сход-
но при ме њу је од ред бе за ко на ко јим се уре ђу је по сту пак у управ-
ним спо ро ви ма (члан 54. став 3.); да ће се од лу ка по жал би до не ти 
нај ка сни је у ро ку од 48 ча со ва од да на при је ма жал бе са спи си ма 
(члан 54. став 4.); да је од лу ка до не та у по ступ ку по жал би прав-
но сна жна и про тив ње се не мо гу под не ти зах тев за ван ред но пре-
и спи ти ва ње суд ске од лу ке, ни ти зах тев за по на вља ње по ступ ка, 
пред ви ђе ни За ко ном о управ ним спо ро ви ма (члан 54. став 5.).

За ко ном о управ ним спо ро ви ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
111/09) про пи са но је: да у управ ном спо ру суд од лу чу је и о за ко ни-
то сти ко нач них по је ди нач них ака та ко ји ма се ре ша ва о пра ву, оба ве-
зи или на за ко ну за сно ва ном ин те ре су, у по гле ду ко јих у од ре ђе ном 
слу ча ју за ко ном ни је пред ви ђе на дру га чи ја суд ска за шти та (члан 3. 
став 2.); да се од ред бе овог за ко на ко је се од но се на управ ни акт, при-
ме њу ју  и на дру ге ак те про тив ко јих се мо же во ди ти управ ни спор 
(члан 3. став 4.); да се управ ни спор мо же по кре ну ти и ка да над ле-
жни ор ган о зах те ву, од но сно жал би стран ке ни је до нео управ ни акт, 
под усло ви ма пред ви ђе ним овим за ко ном (члан 15.); да ако пр во сте-
пе ни ор ган по зах те ву стран ке ни је у ро ку пред ви ђе ном за ко ном ко-
јим се уре ђу је оп шти управ ни по сту пак, до нео ре ше ње про тив ко јег 
ни је до зво ље на жал ба, а не до не се га ни у да љем ро ку од се дам да-
на по на кнад ном зах те ву стран ке, стран ка по ис те ку то га ро ка мо же 
под не ти ту жбу због не до но ше ња зах те ва ног ак та (члан 19. став 2.).

За ко ном о уре ђе њу су до ва („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
116/08, 104/09 и 101/10) про пи са но је да Управ ни суд су ди у управ-
ним спо ро ви ма, као и да Управ ни суд вр ши и дру ге по сло ве од ре-
ђе не за ко ном (члан 29. ст. 1. и 2.).

Да кле, пре ма Уста ву, од лу ке Устав ног су да су ко нач не, из вр-
шне и оп ште о ба ве зу ју ће и сва ко је ду жан да по шту је и из вр ша ва 
од лу ку Устав ног су да. Ка да је реч о обез бе ђе њу и из вр ше њу од-
лу ка Устав ног су да, од ред ба ма чла на 171. Уста ва утвр ђе но је да 
је сва ко ду жан да по шту је и из вр ша ва од лу ку Устав ног су да, као 
и да Устав ни суд сво јом од лу ком утвр ђу је на чин ње ног из вр ше ња 
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ка да је то по треб но. Та ко ђе, од ред бом чла на 104. став 1. За ко на о 
Устав ном су ду про пи са но је да су др жав ни и дру ги ор га ни, ор га-
ни за ци је ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, по ли тич ке стран ке, 
син ди кал не ор га ни за ци је, удру же ња гра ђа на или вер ске за јед ни це 
ду жни да, у окви ру сво јих пра ва и ду жно сти, из вр ша ва ју од лу ке и 
ре ше ња Устав ног су да.

Из са др жи не од ре да ба чла на 61. За ко на о Устав ном су ду сле-
ди да сва ко ко ме је по вре ђе но пра во ко нач ним или прав но сна жним 
по је ди нач ним ак том, до не тим на осно ву за ко на за ко ји је од лу ком 
Устав ног су да утвр ђе но да ни је у са гла сно сти с Уста вом, оп ште при-
хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва и по твр ђе ним ме ђу на род-
ним уго во ри ма, има пра во да тра жи од над ле жног ор га на из ме ну 
тог по је ди нач ног ак та, у ро ку од шест ме се ци од да на об ја вљи ва ња 
од лу ке Устав ног су да у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”. 
Спро во ђе ње на ве де ног по ступ ка за из ме ну по је ди нач ног ак та пред 
над ле жним ор га ном јед на је од прет по став ки за по сту па ње Устав-
ног су да по зах те ву за из вр ше ње од лу ка Устав ног су да и от кла ња ње 
по сле ди ца на ста лих при ме ном за ко на за ко ји је утвр ђе но да ни је у 
са гла сно сти с Уста вом, оп ште при хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на род-
ног пра ва и по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма, са гла сно чла-
ну 62. За ко на о Устав ном су ду. На и ме, пре ма чла ну 62. За ко на, ако 
Устав ни суд утвр ди да се из ме ном по је ди нач ног ак та не мо гу от кло-
ни ти по сле ди це на ста ле при ме ном оп штег ак та за ко ји је утвр ђе но 
да је не у ста ван, Суд мо же од ре ди ти да се те по сле ди це от кло не по-
вра ћа јем у пре ђа шње ста ње, на кна дом ште те или на дру ги на чин. 

По ла зе ћи од на ве де ног, Устав ни суд је утвр дио да се, у кон-
крет ном слу ча ју, под но си лац обра тио Скуп шти ни гра да Кру ше вац 
зах те вом за  из ме ну ак та Скуп шти не гра да ко јим му је утвр ђен 
пре ста нак ман да та, те да је под но си лац по том, по што Скуп шти на 
гра да ни је од лу чи ва ла о том зах те ву, под нео жал бу Управ ном су ду, 
ко ји је сво јим ре ше њем Уж. 696/10 од 18. но вем бра 2010. го ди не 
од ба цио жал бу под но си о ца. 

С об зи ром на то да је пре ста нак ман да та под но си о цу, као од-
бор ни ку у Скуп шти ни гра да Кру ше вац, утвр ђен од лу ком Скуп шти-
не гра да, до не тим на осно ву од ре да ба чла на 47. За ко на о ло кал ним 
из бо ри ма, Устав ни суд на ла зи да је под но си лац, са гла сно чла ну 61. 
За ко на о Устав ном су ду, под нео зах тев за из ме ну тог по је ди нач ног 
ак та Скуп шти ни гра да Кру ше вац као над ле жном ор га ну. При то ме, 
Устав ни суд ука зу је да је скуп шти на гра да над ле жна да од лу чу је о 
из ме ни ре ше ња о пре стан ку ман да та од бор ни ка, ко ји је она до не ла, 
и он да ка да је окру жни суд од лу чи вао о жал би про тив тог ре ше ња 
и исту од био, јер је ре ше њем скуп шти не гра да утвр ђен пре ста нак 
ман да та од бор ни ку, а оно је на осно ву од лу ке су да са мо по ста ло 
прав но сна жно. Ме ђу тим, по оце ни Устав ног су да, у си ту а ци ји ка да 
је Скуп шти на гра да Кру ше вац про пу сти ла да од лу чи о под не том 
зах те ву за из ме ну ак та о пре стан ку ман да та, под но си лац је имао 
пра во да по кре не управ ни спор пред Управ ним су дом. Ово пра во 
под но си о ца про из ла зи из од ред бе чла на 198. став 2. Уста ва ко јом је 
утвр ђе но да за ко ни тост ко нач них по је ди нач них ака та ко ји ма се од-
лу чу је о пра ву, оба ве зи или на за ко ну за сно ва ном ин те ре су под ле-
же пре и спи ти ва њу пред су дом у управ ном спо ру, ако у од ре ђе ном 
слу ча ју за ко ном ни је пред ви ђе на дру га чи ја суд ска за шти та. Та ко ђе, 
од ред бом чла на 3. став 2. За ко на о управ ним спо ро ви ма, пред ви ђе-
но је да пред мет управ ног спо ра мо гу би ти и ко нач ни по је ди нач ни 
ак ти ко ји ма се ре ша ва о пра ву, оба ве зи или на за ко ну за сно ва ном 
ин те ре су, у по гле ду ко јих у од ре ђе ном слу ча ју ни је пред ви ђе на 
дру га чи ја за шти та. Ка ко про тив од лу ке скуп шти не је ди ни це ло-
кал не са мо у пра ве о зах те ву за из ме ну по је ди нач ног ак та до не тог 
на осно ву оп штег ак та, за ко ји је од лу ком Устав ног су да утвр ђе-
но да ни је у са гла сно сти с Уста вом, као и про пу шта ња скуп шти-
не да од лу чи о та квом зах те ву, ни је пред ви ђе на дру га чи ја за шти та, 
Устав ни суд је ста но ви шта да се, са гла сно на ве де ним устав ним и 
за кон ским од ред ба ма, у том слу ча ју прав на за шти та оства ру је у 
управ ном спо ру, пред Управ ним су дом. У кон крет ној си ту а ци ји то 
је спор због ћу та ња упра ве, ко ји се мо же по кре ну ти под усло ви ма 
пред ви ђе ним чла ном 15. За ко на о управ ним спо ро ви ма, а по ис те ку 
ро ко ва про пи са них чла ном 19. на ве де ног за ко на. Ис пу ње ност про-
це сних прет по став ки за од лу чи ва ње по ту жби због ћу та ња упра ве 
ис пи ту је суд над ле жан за во ђе ње управ ног спо ра.

Устав ни суд на ла зи да се у кон крет ном слу ча ју под но си лац 
бла го вре ме но обра тио Управ ном су ду жал бом због про пу шта ња 
Скуп шти не гра да Кру ше вац да по сту пи по ње го вом зах те ву за из-
ме ну ак та ко јим му је утвр ђен пре ста нак ман да та. Чи ње ни ца да 
се под но си лац обра тио Управ ном су ду „жал бом”, а не ту жбом, 

ка ко је то пред ви ђе но За ко ном о управ ним спо ро ви ма, по оце ни 
Устав ног су да, ни је сме ла би ти од ути ца ја на од лу чи ва ње о пред-
мет ној „жал би”, има ју ћи у ви ду са др жи ну зах те ва по ста вље ног у 
њој. Ме ђу тим, Управ ни суд  – Оде ље ње у Кра гу јев цу је сво јим ре-
ше њем Уж. 696/10 од 18. но вем бра 2010. го ди не од ба цио жал бу 
под но си о ца као не до зво ље ну, с по зи вом на од ред бу чла на 26. став 
1. тач ка 2) За ко на о управ ним спо ро ви ма, ко јом је про пи са но да ће 
ту жба би ти од ба че на ако суд утвр ди да акт ко ји се ту жбом оспо ра-
ва не пред ста вља акт о чи јој за ко ни то сти се од лу чу је у управ ном 
спо ру. По ста но ви шту Устав ног су да, на ве де на „жал ба” из ја вље-
на је због про пу шта ња над ле жног ор га на да до не се акт по зах те ву 
стран ке о ко јој се,  у скла ду са од ред бом чла на 15.  За ко на о управ-
ним спо ро ви ма, од лу чу је у управ ном спо ру, те је Управ ни суд, 
као ор ган над ле жан да су ди у управ ним спо ро ви ма, тре ба ло и да 
по сту па по под не тој „жал би”. Устав ни суд на ла зи да је нео сно ван 
за кљу чи ва ње Управ ног су да да пред мет ну жал бу од ба ци као не до-
зво ље ну, за то што од ред ба ма чла на 49. За ко на о ло кал ним из бо ри-
ма ни је пред ви ђе на мо гућ ност под но ше ња жал бе ка да се од лу чу је 
о зах те ву за из ме ну ра ни је до не те од лу ке о пре стан ку ман да та.

Не по сту па ње над ле жног ор га на у по ступ ку по зах те ву за 
из ме ну ак та, ка ко је то пред ви ђе но од ред бом чла на 61. За ко на о 
Устав ном су ду, по оце ни Устав ног су да, не зна чи да се из ме ном по-
је ди нач ног ак та не мо гу от кло ни ти по сле ди це на ста ле при ме ном 
оп штег ак та за ко ји је утвр ђе но да је не у ста ван и да је по треб но да 
Устав ни суд у скла ду са чла ном 62. За ко на о Устав ном су ду од ре ди 
дру га чи ји на чин от кла ња ња по сле ди ца. На про тив, Устав ни суд је 
утвр дио да је у кон крет ном слу ча ју по сле ди це на ста ле при ме ном 
од ре да ба чла на 47. За ко на о ло кал ним из бо ри ма, за ко је је утвр-
ђе но да ни су у са гла сно сти са Уста вом, мо гу ће от кло ни ти упра во 
из ме ном ак та о пре стан ку ман да та. По сту пак од лу чи ва ња о зах-
те ву за из ме ну ак та о пре стан ку ман да та ко ји је до не ла скуп шти-
на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве под ра зу ме ва не са мо од лу чи ва ње 
скуп шти не је ди ни це ло кал не са мо у пра ве о та квом зах те ву, већ и 
од лу чи ва ње пред су дом у управ ном спо ру. Има ју ћи у ви ду на ве де-
но, као и чи ње ни цу да Управ ни суд под но си о цу ни је пру жио од-
го ва ра ју ћу за шти ту у кон крет ном слу ча ју, та ко што је тре ба ло да 
од лу чу је по под не тој „жал би“ због про пу шта ња Скуп шти не гра да 
Кру ше вац да из ме ни од лу ку ко јом је утвр ђен пре ста нак ман да та 
од бор ни ку, Устав ни суд је од лу чио да по ни шти ре ше ње Управ ног 
су да Уж. 696/10 од 18. но вем бра 2010. го ди не и на ло жи Скуп шти-
ни гра да Кру ше вац да, у ро ку од 30 да на од да на до ста вља ња овог 
ре ше ња, из ме ни пред мет ни по је ди нач ни акт ко јим утвр ђен пре-
ста нак ман да та под но си о цу. Сто га је Устав ни суд, са гла сно овла-
шће њу из чла на 171. став 2. Уста ва, од лу чио као у из ре ци.

Устав ни суд кон ста ту је да на пред на ве де ни на чин от кла ња ња 
по сле ди ца на ста лих при ме ном оп штег ак та за ко ји је утвр ђе но да 
је не у ста ван, због при ро де ства ри не зах те ва да Управ ни суд по но-
во по сту па по жал би под но си о ца и уме сто по ни ште ног ак та на ве-
де ног у тач ки 2. из ре ке до не се дру ги. 

С об зи ром на из не то, Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла на 
46. тач ка 6) За ко на о Устав ном су ду, ре шио као у из ре ци. 

Ово ре ше ње, сход но од ред ба ма чла на 175. став 3. Уста ва и 
чла на 59. За ко на о Устав ном су ду, има прав но деј ство од да на ње-
го вог об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

XУ број 371/2011
Пред сед ник

Устав ног су да,
др Дра ги ша Сли јеп че вић, с.р.

2734
Устав ни суд у са ста ву: пред сед ник др Дра ги ша Сли јеп че вић 

и су ди је др Оли ве ра Ву чић, др Ма ри ја Дра шкић, Бра ти слав Ђо-
кић, Ве сна Илић Пре лић, др Аг неш Кар таг Од ри, Ка та ри на Ма-
ној ло вић Ан дрић, мр Ми лан Мар ко вић, др Бо са Не на дић, Ми лан 
Ста нић, мр То ми слав Стој ко вић, Са ба ху дин Та хи ро вић и Пре драг 
Ћет ко вић, на осно ву чла на 171. став 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, 
на сед ни ци одр жа ној 2. но вем бра 2011. го ди не, до нео је

Р Е  Ш Е  Њ Е

1. Усва ја се зах тев На та ше Мар ко вић, Но ви це Ста мен ко вић, 
Дра га на Си мо но ви ћа, Ива не Пе тро вић, Ми ли це Ни ко лић и Зо ра на 
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Пе тро ви ћа за из вр ше ње Од лу ке Устав ног су да IУз-52/2008 („Слу-
жбе ни гла сник РС”, број 34/10) од 21. апри ла 2010. го ди не и од-
ре ђу је да се под но си о ци ма зах те ва, ко ји ма је пре стао ман дат на 
осно ву од лу ке Скуп шти не гра да Кру шев ца о утвр ђи ва њу пре стан-
ка ман да та од бор ни ка број 020-51/09 од 16. ју ла 2009. го ди не, по-
сле ди це пре стан ка од бор нич ког ман да та от кло не из ме ном по је ди-
нач ног ак та на осно ву ко га им је пре стао ман дат. 

2. По ни шта ва ју се ре ше ње Управ ног су да  – Оде ље ње у Кра-
гу јев цу Уж. 676/10 од 18. но вем бра 2010. го ди не, у де лу ко ји се 
од но си на зах тев под но си ла ца, ре ше ње Управ ног су да  – Оде ље-
ње у Кра гу јев цу Уж. 437/10 од 18. но вем бра 2010. го ди не, ре ше ње 
Управ ног су да  – Оде ље ње у Кра гу јев цу Уж. 443/10 од 18. но вем-
бра 2010. го ди не, ре ше ње Управ ног су да  – Оде ље ње у Кра гу јев цу 
Уж. 442/10 од 18. но вем бра 2010. го ди не, ре ше ње Управ ног су да 
 –  Оде ље ње у Кра гу јев цу Уж. 440/10 од 18. но вем бра 2010. го ди не, 
ре ше ње Управ ног су да  – Оде ље ње у Кра гу јев цу Уж. 438/10 од 18. 
но вем бра 2010. го ди не и ре ше ње Управ ног су да  – Оде ље ње у Кра-
гу јев цу Уж. 441/10 од 18. но вем бра 2010. го ди не.

3. На ла же се Скуп шти ни гра да Кру ше вац да, у ро ку од 30 да на 
од да на до ста вља ња овог ре ше ња, из ме ни по је ди нач ни акт из тач ке 
1, у де лу у ко ме је утвр ђен пре ста нак ман да та под но си о ци ма зах те ва.

Обра  зло же  ње

Устав ном су ду обра ти ли су се На та ша Мар ко вић из Кру шев ца, 
Но ви ца Ста мен ко вић из Зу бов ца, Дра ган Си мо но вић из Ма ле Врб-
ни це, Ива на Пе тро вић из Га гло ва, Ми ли ца Ни ко лић из Ша вра на и 
Зо ран Пе тро вић из Ку кљи на, под не ском ко ји су на сло вио као „устав-
на жал ба због не по сту па ња по Од лу ци Устав ног су да”. Под но си о-
ци зах те ва су на ве ли да им је од лу ком Скуп шти не гра да Кру ше вац 
пре стао ман дат од бор ни ка, због под но ше ња „блан ко остав ке”. Под-
но си о ци су да ље на ве ли да су, на кон до но ше ња Од лу ке Устав ног су-
да IУз-52/2008 („Слу жбе ни гла сник РС”, број 34/10), бла го вре ме но 
под не ли Скуп шти ни гра да зах тев за из ме ну ак та ко јим им је утвр ђен 
пре ста нак ман да та, али да Скуп шти на гра да ни је о тим зах те ви ма 
од лу чи ва ла, те да су, због не по сту па ња по њи хо вим зах те ви ма, под-
не ли жал бу Управ ном су ду. Пре ма на во ди ма под но си ла ца, Управ ни 
суд је до нео ре ше ња ко јим је од ба цио жал бу под но си ла ца, са обра-
зло же њем да ни је над ле жан да по сту па у овој прав ној ства ри и да се 
по сту пак за шти те пра ва ли ца ко ји ма је ман дат од у зет на осно ву чла-
на 47. За ко на о ло кал ним из бо ри ма, а ко ји је од лу ком Устав ног су да 
утвр ђен као не у ста ван, мо же оства ри ти је ди но пред Устав ним су дом 
ко ји је та кву од лу ку и до нео.  По зи ва ју ћи се на од ред бе чла на 62. За-
ко на о Устав ном су ду, под но си о ци зах те ва ју да Устав ни суд за шти ти 
њи хо ва пра ва на тај на чин што ће омо гу ћи ти по вра ћај у пре ђа шње 
ста ње, од но сно по вра ћај ман да та од бор ни ка.

Има ју ћи у ви ду са др жи ну на во да из не тих у под не ску, Устав-
ни суд је оце нио да, иако је под не сак на сло вљен као „устав на жал-
ба”, он по сво јој при ро ди пред ста вља зах тев за из вр ше ње Од лу ке 
Устав ног су да IУз-52/2008, те је по та квом зах те ву и по сту пао. 

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио:
Скуп шти на гра да Кру ше вац је, по зи ва ју ћи се, по ред оста лог, 

и на од ред бе чл. 46, 47. и 49. За ко на о ло кал ним из бо ри ма, на сед-
ни ци одр жа ној 16. ју ла 2009. го ди не, до не ла од лу ку о утвр ђи ва-
њу пре стан ка ман да та од бор ни ка  број 020-51/09, ко јим је, по ред 
оста лог, утвр ђе но да је На та ши Мар ко вић, Зо ра ну Пе тро ви ћу, Но-
ви ци Ста мен ко ви ћу, Ми ли ци Ни ко лић, Ива ни Пе тро вић и Дра га ну 
Си мо но ви ћу, од бор ни ци ма Скуп шти не гра да Кру шев ца, са из бор-
не ли сте Срп ска ра ди кал на стран ка  – То ми слав Ни ко лић, пре стао 
ман дат од бор ни ка у Скуп шти ни гра да Кру ше вац по осно ву остав-
ки, ко је је у њи хо ве име, под нео под но си лац из бор не ли сте.

Пре су дом Окру жног су да у Кру шев цу У. 49/09 од 21. ју ла 
2009. го ди не од би је на је као нео сно ва на жал ба од бор нич ке гру пе 
„По диг ни мо Кру ше вац” и ше фа од бор нич ке гру пе На та ше Мар-
ко вић из Кру шев ца, из ја вље на на од лу ку Скуп шти не гра да Кру-
ше вац број 020-51/09 од 16. ју ла 2009. го ди не, а о утвр ђи ва њу 
пре стан ка ман да та од бор ни ка, по ред оста лих, На та ши Мар ко вић, 
Зо ра ну Пе тро ви ћу, Но ви ци Ста мен ко ви ћу, Ми ли ци Ни ко лић, Ива-
ни Пе тро вић и Дра га ну Си мо но ви ћу.

Под но си о ци су се 31. ма ја 2010. го ди не обра ти ли Скуп шти ни 
гра да Кру ше вац зах те ви ма за из ме ну ак та ко јим је утвр ђен пре ста-
нак ман да та од бор ни ка на осно ву под не те „блан ко остав ке”, пре 
вре ме на на ко је су иза бра ни.

Због про пу шта ња Скуп шти не гра да Кру ше вац да о на ве де ном 
зах те ву од лу чи под но си о ци су, за јед но са још јед ним од бор ни ком 

ко ме је ман дат пре стао на осно ву исте од лу ке Скуп шти не гра да Кру-
ше вац,  под не ли 17. ју на 2010. го ди не жал бу Ви шем су ду у Кру шев-
цу, ко ји се сво јим ре ше њем У. 49/09 од 23. ју на 2010. го ди не огла сио 
ствар но не на дле жним у тој прав ној ства ри и спи се пред ме та до ста-
вио Управ ном су ду. Та ко ђе, под но си о ци су 25. ју на 2010. го ди не, сва-
ки по је ди нач но, из истих раз ло га под не ли и жал бе Управ ном су ду. 

Ре ше њем Управ ног су да  – Оде ље ње у Кра гу јев цу Уж. 676/10 
од 18. но вем бра 2010. го ди не од ба че на је жал ба под но си ла ца. У 
обра зло же њу ре ше ња је на ве де но: да су жа ли о ци под не ли Ви шем 
су ду у Кру шев цу жал бу због про пу шта ња Скуп шти не гра да Кру ше-
вац да до не се од лу ку о из ме ни ак та ко јим је утвр ђен пре ста нак ман-
да та од бор ни ка, а на осно ву чла на 47. За ко на о ло кал ним из бо ри ма; 
да су жа ли о ци на ве ли да су се, на кон до но ше ња Од лу ке Устав ног 
су да IУз-52/2008, у скла ду са чл. 7. и  61. За ко на о Устав ном су ду, 
обра ти ли Скуп шти ни гра да Кру ше вац зах те вом за из ме ну ак та ко-
јим им је од у зет ман дат, те да су се због про пу шта ња Скуп шти не 
гра да да од лу чи о њи хо вим зах те ви ма обра ти ли жал бом су ду; да се 
Ви ши суд у Кру шев цу сво јим ре ше њем У. 49/09 од 23. ју на 2010. 
го ди не огла сио ствар но не на дле жним у тој прав ној ства ри и спи се 
до ста вио на над ле жност Управ ном су ду 21. ју ла 2010. го ди не; да се, 
у кон крет ном слу ча ју, жал бом тра жи из ме на ак та  – од лу ке о пре-
стан ку ман да та од бор ни ка, те да Управ ни суд на ла зи да од ред ба ма 
чла на 49. За ко на о ло кал ним из бо ри ма ни је пред ви ђе на мо гућ ност 
под но ше ња жал бе ка да се од лу чу је о зах те ву за из ме ну ра ни је до не-
те од лу ке о пре стан ку ман да та; да се по сту пак за шти те ли ца ко ји ма 
је ман дат од у зет по чла ну 47. За ко на о ло кал ним из бо ри ма, а ко ји 
је Од лу ком Устав ног су да утвр ђен као не у ста ван, мо же оства ри ти 
је ди но пред Устав ним су дом ко ји је та кву од лу ку и до нео; да из од-
ре да ба чл. 61. и 62. За ко на о Устав ном су ду про из ла зи да се за шти та 
пра ва од бор ни ка у том слу ча ју обез бе ђу је од стра не је ди ни це ло кал-
не са мо у пра ве, на осно ву зах те ва од бор ни ка ко ме је то пра во по вре-
ђе но не у став ном од ред бом (члан 61.), а у слу ча ју из о стан ка та квог 
ак та, за шти та пра ва се обез бе ђу је пред Устав ним су дом, са гла сно 
од ред би чла на 62. на ве де ног за ко на. Из из не тих раз ло га, Управ ни 
суд је на шао да је жал ба не до зво ље на, па је, на осно ву чла на 54. 
став 3, у ве зи чла на 49. За ко на о ло кал ним из бо ри ма, на чи ју при ме-
ну упу ћу је од ред ба чла на 31. став 2. За ко на о ло кал ној са мо у пра ви и 
сход ном при ме ном чла на 26. став 2, у ве зи ста ва 1. тач ка 2) За ко на о 
управ ним спо ро ви ма, од лу чио као у из ре ци.

Ре ше њем Управ ног су да  – Оде ље ње у Кра гу јев цу Уж. 437/10 
од 18. но вем бра 2010. го ди не од ба че на је жал ба На та ше Мар ко вић. 
У обра зло же њу ре ше ња је на ве де но: да је жа ли ља под не ла жал-
бу због про пу шта ња Скуп шти не гра да Кру ше вац да до не се од лу-
ку о из ме ни ак та ко јим је утвр ђен пре ста нак ман да та од бор ни ка, 
а на осно ву чла на 47. За ко на о ло кал ним из бо ри ма; да је жа ли ља 
на ве ла да се, на кон до но ше ња Од лу ке Устав ног су да IУз-52/2008, 
у скла ду са чл. 7. и  61. За ко на о Устав ном су ду, обра ти ла Скуп-
шти ни гра да Кру ше вац зах те вом за из ме ну ак та ко јим јој је од у зет 
ман дат, те да се због про пу шта ња Скуп шти не гра да да од лу чи о 
ње ном зах те ву обра ти ла жал бом су ду, по зи ва ју ћи се на члан 49. 
За ко на о ло кал ним из бо ри ма.

Ре ше њем Управ ног су да  – Оде ље ње у Кра гу јев цу Уж. 443/10 
од 18. но вем бра 2010. го ди не од ба че на је жал ба Но ви це Ста мен-
ко ви ћа. У обра зло же њу ре ше ња је на ве де но: да је жа ли лац под нео 
жал бу због про пу шта ња Скуп шти не гра да Кру ше вац да до не се од-
лу ку о из ме ни ак та ко јим је утвр ђен пре ста нак ман да та од бор ни ка, 
а на осно ву чла на 47. За ко на о ло кал ним из бо ри ма; да је жа ли лац 
на вео да се, на кон до но ше ња Од лу ке Устав ног су да IУз-52/2008, у 
скла ду са чл. 7. и  61. За ко на о Устав ном су ду, обра тио Скуп шти ни 
гра да Кру ше вац зах те вом за из ме ну ак та ко јим му је од у зет ман-
дат, те да се због про пу шта ња Скуп шти не гра да да од лу чи о ње го-
вом зах те ву обра тио жал бом су ду, по зи ва ју ћи се на члан 49. За ко на 
о ло кал ним из бо ри ма. 

Ре ше њем Управ ног су да  – Оде ље ње у Кра гу јев цу Уж. 442/10 од 
18. но вем бра 2010. го ди не од ба че на је жал ба Дра га на Си мо но ви ћа. У 
обра зло же њу ре ше ња је на ве де но: да је жа ли лац под нео жал бу због 
про пу шта ња Скуп шти не гра да Кру ше вац да до не се од лу ку о из ме ни 
ак та ко јим је утвр ђен пре ста нак ман да та од бор ни ка, а на осно ву чла-
на 47. За ко на о ло кал ним из бо ри ма; да је жа ли лац на вео да се, на кон 
до но ше ња Од лу ке Устав ног су да IУз-52/2008, у скла ду са чл. 7. и  61. 
За ко на о Устав ном су ду, обра тио Скуп шти ни гра да Кру ше вац зах те-
вом за из ме ну ак та ко јим му је од у зет ман дат, те да се због про пу шта-
ња Скуп шти не гра да да од лу чи о ње го вом зах те ву обра тио жал бом 
су ду са пред ло гом за до но ше ње од лу ке по ње го вом зах те ву. 
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Ре ше њем Управ ног су да  – Оде ље ње у Кра гу јев цу Уж. 440/10 
од 18. но вем бра 2010. го ди не од ба че на је жал ба Ива не Пе тро вић. 
У обра зло же њу ре ше ња је на ве де но: да је жа ли ља под не ла жал бу 
ра ди из ме не пре су де У. 49/09 од 21. ју ла 2009. го ди не, а ко јом је 
њој утвр ђен пре ста нак ман да та од бор ни ка пре ис те ка вре ме на на 
ко је је иза бра на, због под не те остав ке; да се жа ли ља, по зи ва ју ћи 
се на Од лу ку Устав ног су да IУз-52/2008, обра ти ла Управ ном су ду 
са зах те вом за из ме ну на ве де не пре су де и по вра ћа јем од бор нич ког 
ман да та, а у скла ду са чла ном  61. За ко на о Устав ном су ду.

Ре ше њем Управ ног су да  – Оде ље ње у Кра гу јев цу Уж. 438/10 
од 18. но вем бра 2010. го ди не од ба че на је жал ба Ми ли це Ни ко лић. 
У обра зло же њу ре ше ња је на ве де но: да је жа ли ља под не ла жал бу 
због про пу шта ња Скуп шти не гра да Кру ше вац да до не се од лу ку о 
из ме ни ак та ко јим је утвр ђен пре ста нак ман да та од бор ни ка, а на 
осно ву чла на 47. За ко на о ло кал ним из бо ри ма; да је жа ли ља на ве-
ла да се, на кон до но ше ња Од лу ке Устав ног су да IУз-52/2008, обра-
ти ла Скуп шти ни гра да Кру ше вац зах те вом за из ме ну ак та ко јим 
јој је од у зет ман дат, те да се због про пу шта ња Скуп шти не гра да 
да од лу чи о ње ном зах те ву обра ти ла жал бом су ду са пред ло гом за 
до но ше ње од лу ке по ње ном зах те ву. 

Ре ше њем Управ ног су да  – Оде ље ње у Кра гу јев цу Уж. 441/10 
од 18. но вем бра 2010. го ди не од ба че на је жал ба Зо ра на Пе тро ви ћа. 
У обра зло же њу ре ше ња је на ве де но: да је жа ли лац под нео жал бу 
због про пу шта ња Скуп шти не гра да Кру ше вац да до не се од лу ку о 
из ме ни ак та ко јим је утвр ђен пре ста нак ман да та од бор ни ка, а на 
осно ву чла на 47. За ко на о ло кал ним из бо ри ма; да је жа ли лац на-
вео да се, на кон до но ше ња Од лу ке Устав ног су да IУз-52/2008, у 
скла ду са чл. 7. и 61. За ко на о Устав ном су ду, обра тио Скуп шти ни 
гра да Кру ше вац зах те вом за из ме ну ак та ко јим му је од у зет ман-
дат, те да се због про пу шта ња Скуп шти не гра да да од лу чи о ње го-
вом зах те ву обра тио жал бом су ду, по зи ва ју ћи се на члан 49. За ко на 
о ло кал ним из бо ри ма.

У пре о ста лом де лу обра зло же ња свих на ве де них ре ше ња 
Управ ног су да, у ко ји ма је тај суд од лу чи вао по по је ди нач ним жал-
ба ма под но си ла ца, иден тич на су са обра зло же њем ре ше ња Управ-
ног су да Уж. 676/10 од 18. но вем бра 2010. го ди не ко јим је од лу че-
но о жал би под но си ла ца, ко ју су они за јед но под не ли.

Устав ни суд је на сед ни ци одр жа ној 21. апри ла 2010. го ди не, 
до нео Од лу ку IУз-52/2008 („Слу жбе ни гла сник РС”, број 34/10) 
ко јом је, по ред оста лог, утвр ђе но да од ред бе чла на 47. За ко на о 
ло кал ним из бо ри ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 129/07) ни су 
у са гла сно сти с Уста вом и по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма. 
Од ред ба ма чла на 47. на ве де ног за ко на био је уре ђен ин сти тут уго-
во ра из ме ђу кан ди да та за од бор ни ка, од но сно од бор ни ка и под но-
си о ца из бор не ли сте, ко јим се мо же пред ви де ти пра во под но си о ца 
из бор не ли сте да у име од бор ни ка под не се остав ку на функ ци ју 
од бор ни ка у скуп шти ни је ди ни це ло кал не са мо у пра ве и на осно ву 
ко га под но си лац из бор не ли сте сти че пра во да сло бод но рас по ла-
же ман да том од бор ни ка, а уре ђен је и ин сти тут блан ко остав ке. На 
осно ву чла на 168. став 3. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, да ном об ја-
вљи ва ња Од лу ке Устав ног су да пре ста ле су да ва же од ред бе За ко-
на чи ја је не у став ност утвр ђе на.

Уста вом Ре пу бли ке Ср би је утвр ђе но је: да је Устав ни суд са-
мо ста лан и не за ви сан др жав ни ор ган ко ји шти ти устав ност и за ко-
ни тост и људ ска и ма њин ска пра ва и сло бо де, да су од лу ке Устав-
ног су да ко нач не, из вр шне и оп ште о ба ве зу ју ће (члан 166.); да 
за кон или дру ги оп шти акт ко ји ни је са гла сан Уста ву или за ко ну 
пре ста је да ва жи да ном об ја вљи ва ња од лу ке Устав ног су да у слу-
жбе ном гла си лу. (члан 168. став 3.); да је сва ко ду жан да по шту је 
и из вр ша ва од лу ку Устав ног су да, да Устав ни суд сво јом од лу ком 
уре ђу је на чин ње ног из вр ше ња, ка да је то по треб но, као и да се 
из вр ше ње од лу ка Устав ног су да уре ђу је за ко ном (члан 171. ст. 1. 
до 3.); да по је ди нач ни ак ти и рад ње др жав них ор га на, ор га ни за ци ја 
ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, ор га на ауто ном них по кра ји на 
и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, мо ра ју би ти за сно ва ни на за ко ну, 
као и да за ко ни тост ко нач них по је ди нач них ака та ко ји ма се од лу-
чу је о пра ву, оба ве зи или на за ко ну за сно ва ном ин те ре су под ле же 
пре и спи ти ва њу пред су дом у управ ном спо ру, ако у од ре ђе ном слу-
ча ју за ко ном ни је пред ви ђе на дру га чи ја суд ска за шти та (члан 198.).

За ко ном о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
109/07) про пи са но је: да кад Устав ни суд од ре ди на чин от кла ња-
ња по сле ди ца ко је су на ста ле услед при ме не оп штег ак та ко ји ни је 
у са гла сно сти са Уста вом или за ко ном, од лу ка Устав ног су да има 
прав но деј ство од да на ње ног об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку 

Ре пу бли ке Ср би је” (члан 59.); да сва ко ко ме је по вре ђе но пра во 
ко нач ним или прав но сна жним по је ди нач ним ак том, до не тим на 
осно ву за ко на или дру гог оп штег ак та, за ко ји је од лу ком Устав-
ног су да утвр ђе но да ни је у са гла сно сти с Уста вом, оп ште при хва-
ће ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва, по твр ђе ним ме ђу на род ним 
уго во ри ма или за ко ном, има пра во да тра жи од над ле жног ор га на 
из ме ну тог по је ди нач ног ак та (члан 61. став 1.), да се пред лог за 
из ме ну ко нач ног или прав но сна жног по је ди нач ног ак та, до не тог на 
осно ву за ко на или дру гог оп штег ак та, за ко ји је од лу ком Устав ног 
су да утвр ђе но да ни је у са гла сно сти са Уста вом, оп ште при хва ће-
ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва, по твр ђе ним ме ђу на род ним 
уго во ри ма или за ко ном, мо же под не ти у ро ку од шест ме се ци од 
да на об ја вљи ва ња од лу ке у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би-
је”, ако од до ста вља ња по је ди нач ног ак та до под но ше ња пред ло га 
или ини ци ја ти ве за по кре та ње по ступ ка ни је про те кло ви ше од две 
го ди не (члан 61. став 2.); да ако се утвр ди да се из ме ном по је ди-
нач ног ак та не мо гу от кло ни ти по сле ди це на ста ле услед при ме не 
оп штег ак та за ко ји је од лу ком Устав ног су да утвр ђе но да ни је у 
са гла сно сти са Уста вом, оп ште при хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на-
род ног пра ва, по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма или за ко ном, 
Устав ни суд мо же од ре ди ти да се ове по сле ди це от кло не по вра ћа-
јем у пре ђа шње ста ње, на кна дом ште те или на дру ги на чин (члан 
62.); да су др жав ни и дру ги ор га ни, ор га ни за ци је ко ји ма су по ве ре-
на јав на овла шће ња, по ли тич ке стран ке, син ди кал не ор га ни за ци је, 
удру же ња гра ђа на или вер ске за јед ни це ду жни да, у окви ру сво-
јих пра ва и ду жно сти, из вр ша ва ју од лу ке и ре ше ња Устав ног су-
да (члан 104. став 1.); да ће у слу ча ју по тре бе, из вр ше ње од лу ке и 
ре ше ња Устав ног су да обез бе ди ти Вла да, на на чин ко ји је утвр ђен 
по себ ним ре ше њем Устав ног су да (члан 104. став 2.).

За ко ном о ло кал ној са мо у пра ви („Слу жбе ни гла сник РС”, 
број 129/07) про пи са но је да од бор ник има пра во на за шти ту ман-
да та, укљу чу ју ћи и суд ску за шти ту, ко ја се оства ру је сход ном при-
ме ном за ко на ко јим се уре ђу је за шти та из бор ног пра ва у из бор ном 
по ступ ку (члан 31. став 2.).

За ко ном о ло кал ним из бо ри ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
129/07 и 34/10) про пи са но је: да је на од лу ке скуп шти не је ди ни-
це ло кал не са мо у пра ве о пре стан ку ман да та од бор ни ка, као и о 
по твр ђи ва њу ман да та но вом од бор ни ку, до пу ште на жал ба над ле-
жном окру жном су ду (члан 49. став 1.); да је жал ба до пу ште на и 
у слу ча ју ка да скуп шти на про пу сти да до не се од лу ке из ста ва 1. 
овог чла на (члан 49. став 2.); да у слу ча ју осно ва но сти жал бе из 
ста ва 2. овог чла на, суд до но си од лу ку ко јом утвр ђу је пре ста нак 
ман да та од бор ни ка, од но сно по твр ђу је ман дат но вом од бор ни ку 
(члан 49. став 3.); да у по ступ ку за шти те из бор ног пра ва суд сход-
но при ме њу је од ред бе за ко на ко јим се уре ђу је по сту пак у управ-
ним спо ро ви ма (члан 54. став 3.); да ће се од лу ка по жал би до не ти 
нај ка сни је у ро ку од 48 ча со ва од да на при је ма жал бе са спи си ма 
(члан 54. став 4.); да је од лу ка до не та у по ступ ку по жал би прав-
но сна жна и про тив ње се не мо гу под не ти зах тев за ван ред но пре-
и спи ти ва ње суд ске од лу ке, ни ти зах тев за по на вља ње по ступ ка, 
пред ви ђе ни За ко ном о управ ним спо ро ви ма (члан 54. став 5.).

За ко ном о управ ним спо ро ви ма („Слу жбе ни гла сник РС”, 
број 111/09) про пи са но је: да у управ ном спо ру суд од лу чу је и о 
за ко ни то сти ко нач них по је ди нач них ака та ко ји ма се ре ша ва о пра-
ву, оба ве зи или на за ко ну за сно ва ном ин те ре су, у по гле ду ко јих у 
од ре ђе ном слу ча ју за ко ном ни је пред ви ђе на дру га чи ја суд ска за-
шти та (члан 3. став 2.); да се од ред бе овог за ко на ко је се од но се 
на управ ни акт, при ме њу ју  и на дру ге ак те про тив ко јих се мо же 
во ди ти управ ни спор (члан 3. став 4.); да се управ ни спор мо же по-
кре ну ти и ка да над ле жни ор ган о зах те ву, од но сно жал би стран ке 
ни је до нео управ ни акт, под усло ви ма пред ви ђе ним овим за ко ном 
(члан 15.); да ако пр во сте пе ни ор ган по зах те ву стран ке ни је у ро-
ку пред ви ђе ном за ко ном ко јим се уре ђу је оп шти управ ни по сту-
пак, до нео ре ше ње про тив ко јег ни је до зво ље на жал ба, а не до не се 
га ни у да љем ро ку од се дам да на по на кнад ном зах те ву стран ке, 
стран ка по ис те ку то га ро ка мо же под не ти ту жбу због не до но ше ња 
зах те ва ног ак та (члан 19. став 2. ).

За ко ном о уре ђе њу су до ва („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
116/08, 104/09 и 101/10) про пи са но је да Управ ни суд су ди у управ-
ним спо ро ви ма, као и да Управ ни суд вр ши и дру ге по сло ве од ре-
ђе не за ко ном (члан 29. ст. 1. и 2.).

Да кле, пре ма Уста ву, од лу ке Устав ног су да су ко нач не, из вр-
шне и оп ште о ба ве зу ју ће и сва ко је ду жан да по шту је и из вр ша-
ва од лу ку Устав ног су да. Ка да је реч о обез бе ђе њу и из вр ше њу 
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од лу ка Устав ног су да, од ред ба ма чла на 171. Уста ва утвр ђе но је да 
је сва ко ду жан да по шту је и из вр ша ва од лу ку Устав ног су да, као 
и да Устав ни суд сво јом од лу ком утвр ђу је на чин ње ног из вр ше ња 
ка да је то по треб но. Та ко ђе, од ред бом чла на 104. став 1. За ко на о 
Устав ном су ду про пи са но је да су др жав ни и дру ги ор га ни, ор га-
ни за ци је ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, по ли тич ке стран ке, 
син ди кал не ор га ни за ци је, удру же ња гра ђа на или вер ске за јед ни це 
ду жни да, у окви ру сво јих пра ва и ду жно сти, из вр ша ва ју од лу ке и 
ре ше ња Устав ног су да.

Из са др жи не од ре да ба чла на 61. За ко на о Устав ном су ду сле-
ди да сва ко ко ме је по вре ђе но пра во ко нач ним или прав но сна жним 
по је ди нач ним ак том, до не тим на осно ву за ко на за ко ји је од лу ком 
Устав ног су да утвр ђе но да ни је у са гла сно сти с Уста вом, оп ште при-
хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва и по твр ђе ним ме ђу на род-
ним уго во ри ма, има пра во да тра жи од над ле жног ор га на из ме ну 
тог по је ди нач ног ак та, у ро ку од шест ме се ци од да на об ја вљи ва ња 
од лу ке Устав ног су да у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”. 
Спро во ђе ње на ве де ног по ступ ка за из ме ну по је ди нач ног ак та пред 
над ле жним ор га ном јед на је од прет по став ки за по сту па ње Устав-
ног су да по зах те ву за из вр ше ње од лу ка Устав ног су да и от кла ња ње 
по сле ди ца на ста лих при ме ном за ко на за ко ји је утвр ђе но да ни је у 
са гла сно сти с Уста вом, оп ште при хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на род-
ног пра ва и по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма, са гла сно чла-
ну 62. За ко на о Устав ном су ду. На и ме, пре ма чла ну 62. За ко на, ако 
Устав ни суд утвр ди да се из ме ном по је ди нач ног ак та не мо гу от кло-
ни ти по сле ди це на ста ле при ме ном оп штег ак та за ко ји је утвр ђе но 
да је не у ста ван, Суд мо же од ре ди ти да се те по сле ди це от кло не по-
вра ћа јем у пре ђа шње ста ње, на кна дом ште те или на дру ги на чин. 

По ла зе ћи од на ве де ног, Устав ни суд је утвр дио да се. у кон-
крет ном слу ча ју, под но си о ци обра ти ли Скуп шти ни гра да Кру ше-
вац зах те вом за из ме ну ак та Скуп шти не гра да ко јим им је утвр ђен 
пре ста нак ман да та, те да су под но си о ци по том, по што Скуп шти на 
гра да ни је од лу чи ва ла о том зах те ву, за јед но под не ли жал бу Ви-
шем су ду у Кру шев цу, ко ји се огла сио ствар но не на дле жним и 
пред мет усту пио Управ ном су ду. Управ ни суд је сво јим ре ше њем 
Уж. 676/10 од 18. но вем бра 2010. го ди не од ба цио жал бу под но си-
ла ца. По ред то га, под но си о ци су из истих раз ло га, сва ки по је ди-
нач но, под не ли  и жал бе Управ ном су ду, ко ји је сво јим ре ше њи ма 
Уж. 437/10, Уж. 443/10, Уж. 442/10, Уж. 440/10, Уж. 438/10 и Уж. 
441/10 од ба цио жал бе под но си ла ца. 

С об зи ром на то да је пре ста нак ман да та под но си о ци ма, као 
од бор ни ци ма у Скуп шти ни гра да Кру ше вац, утвр ђен од лу ком 
Скуп шти не гра да, до не том на осно ву од ре да ба чла на 47. За ко на о 
ло кал ним из бо ри ма, Устав ни суд на ла зи да су под но си о ци, са гла-
сно чла ну 61. За ко на о Устав ном су ду, под не ли зах тев за из ме ну 
тог по је ди нач ног ак та Скуп шти ни гра да Кру ше вац као над ле жном 
ор га ну. При то ме, Устав ни суд ука зу је да је скуп шти на гра да над-
ле жна да од лу чу је о из ме ни ре ше ња о пре стан ку ман да та од бор-
ни ка, ко ји је она до не ла, и он да ка да је окру жни суд од лу чи вао о 
жал би про тив тог ре ше ња и исту од био, јер је ре ше њем скуп шти-
не гра да утвр ђен пре ста нак ман да та од бор ни ку, а оно је на осно-
ву од лу ке су да са мо по ста ло прав но сна жно. Ме ђу тим, по оце ни 
Устав ног су да, у си ту а ци ји ка да је Скуп шти на гра да Кру ше вац 
про пу сти ла да од лу чи о под не том зах те ву за из ме ну акт о пре стан-
ку ман да та, под но си о ци су има ли пра во да по кре ну управ ни спор 
пред Управ ним су дом. Ово пра во под но си ла ца про из ла зи из од ред-
бе чла на 198. став 2. Уста ва ко јом је утвр ђе но да за ко ни тост ко нач-
них по је ди нач них ака та ко ји ма се од лу чу је о пра ву, оба ве зи или на 
за ко ну за сно ва ном ин те ре су под ле же пре и спи ти ва њу пред су дом 
у управ ном спо ру, ако у од ре ђе ном слу ча ју за ко ном ни је пред ви-
ђе на дру га чи ја суд ска за шти та. Та ко ђе, од ред бом чла на 3. став 2. 
За ко на о управ ним спо ро ви ма, пред ви ђе но је да пред мет управ ног 
спо ра мо гу би ти и ко нач ни по је ди нач ни ак ти ко ји ма се ре ша ва о 
пра ву, оба ве зи или на за ко ну за сно ва ном ин те ре су, у по гле ду ко јих 
у од ре ђе ном слу ча ју ни је пред ви ђе на дру га чи ја за шти та. Ка ко про-
тив од лу ке скуп шти не је ди ни це ло кал не са мо у пра ве о зах те ву за 
из ме ну по је ди нач ног ак та до не тог на осно ву оп штег ак та, за ко ји 
је од лу ком Устав ног су да утвр ђе но да ни је у са гла сно сти с Уста-
вом, као и про пу шта ња скуп шти не да од лу чи о та квом зах те ву, ни-
је пред ви ђе на дру га чи ја за шти та, Устав ни суд је ста но ви шта да се, 
са гла сно на ве де ним устав ним и за кон ским од ред ба ма, у том слу-
ча ју прав на за шти та оства ру је у управ ном спо ру, пред Управ ним 
су дом. У кон крет ној си ту а ци ји то је спор због ћу та ња упра ве, ко ји 
се мо же по кре ну ти под усло ви ма пред ви ђе ним чла ном 15. За ко на 

о управ ним спо ро ви ма, а по ис те ку ро ко ва про пи са них чла ном 19. 
на ве де ног за ко на. Ис пу ње ност про це сних прет по став ки за од лу-
чи ва ње по ту жби због ћу та ња упра ве ис пи ту је суд над ле жан за во-
ђе ње управ ног спо ра.

Устав ни суд на ла зи да су се у кон крет ном слу ча ју под но си о-
ци бла го вре ме но обра ти ли Управ ном су ду жал бом због про пу шта-
ња Скуп шти не гра да Кру ше вац да по сту пи по њи хо вим зах те ви ма 
за из ме ну ак та ко јим им је утвр ђен пре ста нак ман да та. Чи ње ни ца 
да су се под но си о ци обра ти ли Управ ном су ду „жал бом”, а не ту-
жбом, ка ко је то пред ви ђе но За ко ном о управ ним спо ро ви ма, по 
оце ни Устав ног су да, ни је сме ла би ти од ути ца ја на од лу чи ва ње 
о пред мет ној „жал би”, има ју ћи у ви ду са др жи ну зах те ва по ста-
вље ног у њој. Ме ђу тим, Управ ни суд  – Оде ље ње у Кра гу јев цу је 
сво јим ре ше њем Уж. 676/10 од 18. но вем бра 2010. го ди не, као и 
ре ше њи ма Уж. 437/10, Уж. 443/10, Уж. 442/10, Уж. 440/10, Уж. 
438/10 и Уж. 441/10, од истог да ту ма, од ба цио жал бе под но си ла-
ца као не до зво ље не, с по зи вом на од ред бу чла на 26. став 1. тач ка 
2) За ко на о управ ним спо ро ви ма, ко јом је про пи са но да ће ту жба 
би ти од ба че на ако суд утвр ди да акт ко ји се ту жбом оспо ра ва не 
пред ста вља акт о чи јој за ко ни то сти се од лу чу је у управ ном спо ру. 
По ста но ви шту Устав ног су да, на ве де не „жал бе” из ја вље на су због 
про пу шта ња над ле жног ор га на да до не се акт по зах те ву стран ке о 
ко јој се, у скла ду са од ред бом чла на 15.  За ко на о управ ним спо-
ро ви ма, од лу чу је у управ ном спо ру, те је Управ ни суд, као ор ган 
над ле жан да су ди у управ ним спо ро ви ма, тре ба ло и да по сту па по 
под не тим „жал ба ма”. Устав ни суд на ла зи да је нео сно ван за кљу-
чи ва ње Управ ног су да да пред мет не жал бе од ба ци као не до зво ље-
не, за то што од ред ба ма чла на 49. За ко на о ло кал ним из бо ри ма ни је 
пред ви ђе на мо гућ ност под но ше ња жал бе ка да се од лу чу је о зах те-
ву за из ме ну ра ни је до не те од лу ке о пре стан ку ман да та.

Не по сту па ње над ле жног ор га на у по ступ ку по зах те ву за 
из ме ну ак та, ка ко је то пред ви ђе но од ред бом чла на 61. За ко на о 
Устав ном су ду, по оце ни Устав ног су да, не зна чи да се из ме ном по-
је ди нач ног ак та не мо гу от кло ни ти по сле ди це на ста ле при ме ном 
оп штег ак та за ко ји је утвр ђе но да је не у ста ван и да је по треб но да 
Устав ни суд у скла ду са чла ном 62. За ко на о Устав ном су ду од ре ди 
дру га чи ји на чин от кла ња ња по сле ди ца. На про тив, Устав ни суд је 
утвр дио да је у кон крет ном слу ча ју по сле ди це на ста ле при ме ном 
од ре да ба чла на 47. За ко на о ло кал ним из бо ри ма, за ко је је утвр ђе но 
да ни су у са гла сно сти са Уста вом, мо гу ће от кло ни ти упра во из ме-
ном ак та о пре стан ку ман да та. По сту пак од лу чи ва ња о зах те ву за 
из ме ну ак та о пре стан ку ман да та ко ји је до не ла скуп шти на је ди ни-
це ло кал не са мо у пра ве под ра зу ме ва, не са мо од лу чи ва ње скуп шти-
не је ди ни це ло кал не са мо у пра ве о та квом зах те ву, већ и од лу чи ва-
ње пред су дом у управ ном спо ру. Има ју ћи у ви ду на ве де но, као и 
чи ње ни цу да Управ ни суд под но си о ци ма ни је пру жио од го ва ра ју ћу 
за шти ту у кон крет ном слу ча ју, та ко што је тре ба ло да од лу чу је по 
под не тим „жал ба ма“ због про пу шта ња Скуп шти не гра да Кру ше-
вац да из ме ни од лу ку ко јом је утвр ђен пре ста нак ман да та од бор ни-
ку, Устав ни суд је од лу чио да по ни шти ре ше ње Управ ног су да Уж. 
696/10 од 18. но вем бра 2010. го ди не, у де лу ко ји се од но си на зах-
тев под но си ла ца, као и ре ше ња Уж. 437/10, Уж. 443/10, Уж. 442/10, 
Уж. 440/10, Уж. 438/10 и Уж. 441/10, ко ја су до не та 18. но вем бра 
2010. го ди не, и на ло жи Скуп шти ни гра да Кру ше вац да, у ро ку од 
30 да на од да на до ста вља ња овог ре ше ња, из ме ни пред мет ни по је-
ди нач ни акт, у де лу у ко ме је утвр ђен пре ста нак ман да та под но си-
о ци ма зах те ва. Сто га је Устав ни суд, са гла сно овла шће њу из чла на 
171. став 2. Уста ва, од лу чио као у из ре ци.

Устав ни суд кон ста ту је да на пред на ве де ни на чин от кла ња ња 
по сле ди ца на ста лих при ме ном оп штег ак та за ко ји је утвр ђе но да 
је не у ста ван, због при ро де ства ри не зах те ва да Управ ни суд по но-
во по сту па по жал ба ма под но си ла ца и уме сто по ни ште них ака та 
на ве де них у тач ки 2. из ре ке до не се дру ге.

С об зи ром на из не то, Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла на 
46. тач ка 6) За ко на о Устав ном су ду, ре шио као у из ре ци. 

Ово ре ше ње, сход но од ред ба ма чла на 175. став 3. Уста ва и 
чла на 59. За ко на о Устав ном су ду, има прав но деј ство од да на ње-
го вог об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

XУ број 207/2011
Пред сед ник

Устав ног су да,
др Дра ги ша Сли јеп че вић, с.р.
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Устав ни суд у са ста ву: пред сед ник др Дра ги ша Сли јеп че вић 

и су ди је др Оли ве ра Ву чић, др Ма ри ја Дра шкић, Бра ти слав Ђо-
кић, Ве сна Илић Пре лић, др Аг неш Кар таг Од ри, Ка та ри на Ма-
ној ло вић Ан дрић, мр Ми лан Мар ко вић, др Бо са Не на дић, Ми лан 
Ста нић, мр То ми слав Стој ко вић, Са ба ху дин Та хи ро вић и Пре драг 
Ћет ко вић, на осно ву чла на 171. став 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, 
на сед ни ци одр жа ној 2. но вем бра 2011. го ди не, до нео је

Р Е  Ш Е  Њ Е

1. Усва ја се зах тев Ра до ма на Љу бо је ви ћа за из вр ше ње Од лу-
ке Устав ног су да IУз-52/2008 („Слу жбе ни гла сник РС”, број 34/10) 
од 21. апри ла 2010. го ди не и од ре ђу је да се Ра до ма ну Љу бо је ви ћу, 
ко ме је пре стао ман дат на осно ву пре су де Окру жног су да у Чач ку 
У. 50/08 од 22. де цем бра 2008. го ди не, по сле ди це пре стан ка од-
бор нич ког ман да та от кло не из ме ном по је ди нач ног ак та на осно ву 
ко га му је пре стао ман дат.

2. По ни шта ва се ре ше ње Управ ног су да  – Оде ље ње у Кра гу-
јев цу Уж. 862/10 од 13. ја ну а ра 2011. го ди не и од ре ђу је да Управ ни 
суд по но во од лу чи о зах те ву за из ме ну по је ди нач ног ак та о пре стан-
ку ман да та, у ро ку од 30 да на од да на до ста вља ња овог ре ше ња.

Обра  зло же  ње

Устав ном су ду обра тио се Ра до ман Љу бо је вић из Руд ни ка, 
под не ском ко ји је на сло вио као „жал ба због про пу шта ња Скуп шти-
не оп шти не Гор њи Ми ла но вац да ... до не се од лу ку о пре стан ку ман-
да та од бор ни ку То ми сла ву Ла зо ви ћу и до де ли ман дат од бор ни ку 
Ра до ма ну Љу бо је ви ћу”. Под но си лац је на вео да се, на кон до но ше-
ња Од лу ке Устав ног су да IУз-52/2008 („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
34/10), обра тио Скуп шти ни оп шти не Гор њи Ми ла но вац зах те вом 
за вра ћа ње ман да та, али да је Скуп шти на про пу сти ла да о ње го вом 
зах те ву од лу чи, те да је због не по сту па ња Скуп шти не под нео жал бу 
Ви шем су ду у Чач ку, ко ји се огла сио не на дле жним и пред мет усту-
пио Управ ном су ду. Пре ма на во ди ма под но си о ца, Управ ни суд се 
та ко ђе огла сио не на дле жним за по сту па ње по ње го вој жал би и упу-
тио га на Устав ни суд.  По зи ва ју ћи се, по ред оста лог, и на од ред бе 
чл. 7, 61. и 104. За ко на о Устав ном су ду, под но си лац је пред ло жио 
да Устав ни суд до не се од лу ку ко јом ће утвр ди ти пре ста нак ман да та 
То ми сла ву Ла зо ви ћу и ко јом ће ње му до де ли ти ман дат. 

Има ју ћи у ви ду са др жи ну на во да из не тих у под не ску, Устав-
ни суд је оце нио да, иако је под не сак на сло вљен као „жал ба”, он 
по сво јој при ро ди пред ста вља зах тев за из вр ше ње Од лу ке Устав-
ног су да IУз-52/2008, те је по та квом зах те ву и по сту пао. 

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио:
Пре су дом Окру жног су да у Чач ку У. 50/08 од 22. де цем бра 

2008. го ди не утвр ђе но је, по ред оста лог, да је Ра до ма ну Љу бо је ви-
ћу пре стао ман дат од бор ни ка у Скуп шти ни оп шти не Гор њи Ми ла-
но вац на дан 11. но вем бар 2008. го ди не.

Под но си лац је 13. ок то бра  2010. го ди не под нео Ви шем су ду у 
Чач ку жал бу, због про пу шта ња Скуп шти не оп шти не Гор њи Ми ла-
но вац да до не се од лу ку о пре стан ку ман да та од бор ни ку Скуп шти не 
оп шти не Гор њи Ми ла но вац То ми сла ву Ла зо ви ћу и да се исти до де ли 
ње му. Ви ши суд у Чач ку се ре ше њем П. 61/10 од 18. ок то бра 2010. 
го ди не огла сио не на дле жним за по сту па ње по пред мет ној жал би и 
пред мет је усту пио Управ ном су ду, као ствар но над ле жном су ду.

Ре ше њем Управ ног су да  – Оде ље ње у Кра гу јев цу Уж. 862/10 
од 13. ја ну а ра 2011. го ди не од ба че на је жал ба под но си о ца. У обра-
зло же њу ре ше ња је на ве де но: да се, у кон крет ном слу ча ју, жал бом 
тра жи из ме на ак та  – од лу ке о пре стан ку ман да та од бор ни ка, те да 
Управ ни суд на ла зи да од ред ба ма чла на 49. За ко на о ло кал ним из-
бо ри ма ни је пред ви ђе на мо гућ ност под но ше ња жал бе ка да се од-
лу чу је о зах те ву за из ме ну ра ни је до не те од лу ке о пре стан ку ман-
да та; да и у слу ча ју ка да је до пре стан ка ман да та од бор ни ка до шло 
пре су дом окру жног су да, ни јед ном од ред бом За ко на о ло кал ним 
из бо ри ма, ни ти не ког дру гог за ко на ни је пред ви ђе на мо гућ ност 
из ја вљи ва ња жал бе ко јом се тра жи из ме на те од лу ке; да из од ре-
да ба чл. 61. и 62. За ко на о Устав ном су ду про из ла зи да се за шти та 
пра ва од бор ни ка у том слу ча ју обез бе ђу је од стра не је ди ни це ло-
кал не са мо у пра ве на осно ву зах те ва од бор ни ка ко ме је то пра во 
по вре ђе но не у став ном од ред бом (члан 61.), а у слу ча ју из о стан ка 
та квог ак та, за шти та пра ва се обез бе ђу је пред Устав ним су дом, са-
гла сно од ред би чла на 62. на ве де ног за ко на. Из на ве де них раз ло га, 

Управ ни суд је на шао да је жал ба не до зво ље на, па је, на осно ву 
чла на 54. став 3, у ве зи чла на 49. За ко на о ло кал ним из бо ри ма, на 
чи ју при ме ну упу ћу је од ред ба чла на 31. став 2. За ко на о ло кал ној 
са мо у пра ви и сход ном при ме ном чла на 26. став 2, у ве зи ста ва 1. 
тач ка 2) За ко на о управ ним спо ро ви ма, од лу чио као у из ре ци.

Устав ни суд је на сед ни ци одр жа ној 21. апри ла 2010. го ди не, до-
нео Од лу ку IУз-52/2008 („Слу жбе ни гла сник РС”, број 34/10) ко јом 
је, по ред оста лог, утвр ђе но да од ред бе чла на 47. За ко на о ло кал ним 
из бо ри ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 129/07) ни су у са гла сно сти 
с Уста вом и по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма. Од ред ба ма чла на 
47. на ве де ног за ко на био је уре ђен ин сти тут уго во ра из ме ђу кан ди-
да та за од бор ни ка, од но сно од бор ни ка и под но си о ца из бор не ли сте, 
ко јим се мо же пред ви де ти пра во под но си о ца из бор не ли сте да у име 
од бор ни ка под не се остав ку на функ ци ју од бор ни ка у скуп шти ни 
је ди ни це ло кал не са мо у пра ве и на осно ву ко га под но си лац из бор-
не ли сте сти че пра во да сло бод но рас по ла же ман да том од бор ни ка, а 
уре ђен је и ин сти тут „блан ко остав ке”. На осно ву чла на 168. став 3. 
Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, да ном об ја вљи ва ња Од лу ке Устав ног су-
да пре ста ле су да ва же од ред бе За ко на чи ја је не у став ност утвр ђе на.

Уста вом Ре пу бли ке Ср би је утвр ђе но је: да је Устав ни суд са-
мо ста лан и не за ви сан др жав ни ор ган ко ји шти ти устав ност и за ко-
ни тост и људ ска и ма њин ска пра ва и сло бо де, да су од лу ке Устав-
ног су да ко нач не, из вр шне и оп ште о ба ве зу ју ће (члан 166.); да за кон 
или дру ги оп шти акт ко ји ни је са гла сан Уста ву или за ко ну пре ста је 
да ва жи да ном об ја вљи ва ња од лу ке Устав ног су да у слу жбе ном гла-
си лу (члан 168. став 3.); да је сва ко ду жан да по шту је и из вр ша ва 
од лу ку Устав ног су да, да Устав ни суд сво јом од лу ком уре ђу је на-
чин ње ног из вр ше ња, ка да је то по треб но, као и да се из вр ше ње 
од лу ка Устав ног су да уре ђу је за ко ном (члан 171. ст. 1. до 3.).

За ко ном о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
109/07) про пи са но је: да кад Устав ни суд од ре ди на чин от кла ња ња 
по сле ди ца ко је су на ста ле услед при ме не оп штег ак та ко ји ни је 
у са гла сно сти са Уста вом или за ко ном, од лу ка Устав ног су да има 
прав но деј ство од да на ње ног об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном гла сни-
ку Ре пу бли ке Ср би је” (члан 59.); да сва ко ко ме је по вре ђе но пра-
во ко нач ним или прав но сна жним по је ди нач ним ак том, до не тим на 
осно ву за ко на или дру гог оп штег ак та, за ко ји је од лу ком Устав ног 
су да утвр ђе но да ни је у са гла сно сти с Уста вом, оп ште при хва ће-
ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва, по твр ђе ним ме ђу на род ним 
уго во ри ма или за ко ном, има пра во да тра жи од над ле жног ор га на 
из ме ну тог по је ди нач ног ак та (члан 61. став 1.), да се пред лог за 
из ме ну ко нач ног или прав но сна жног по је ди нач ног ак та, до не тог 
на осно ву за ко на или дру гог оп штег ак та, за ко ји је од лу ком Устав-
ног су да утвр ђе но да ни је у са гла сно сти са Уста вом, оп ште при хва-
ће ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва, по твр ђе ним ме ђу на род ним 
уго во ри ма или за ко ном, мо же под не ти у ро ку од шест ме се ци од 
да на об ја вљи ва ња од лу ке у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср-
би је”, ако од до ста вља ња по је ди нач ног ак та до под но ше ња пред-
ло га или ини ци ја ти ве за по кре та ње по ступ ка ни је про те кло ви ше 
од две го ди не (члан 61. став 2.); да ако се утвр ди да се из ме ном 
по је ди нач ног ак та не мо гу от кло ни ти по сле ди це на ста ле услед 
при ме не оп штег ак та за ко ји је од лу ком Устав ног су да утвр ђе но 
да ни је у са гла сно сти са Уста вом, оп ште при хва ће ним пра ви ли ма 
ме ђу на род ног пра ва, по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма или 
за ко ном, Устав ни суд мо же од ре ди ти да се ове по сле ди це от кло-
не по вра ћа јем у пре ђа шње ста ње, на кна дом ште те или на дру ги 
на чин (члан 62.); да су др жав ни и дру ги ор га ни, ор га ни за ци је ко ји-
ма су по ве ре на јав на овла шће ња, по ли тич ке стран ке, син ди кал не 
ор га ни за ци је, удру же ња гра ђа на или вер ске за јед ни це ду жни да, 
у окви ру сво јих пра ва и ду жно сти, из вр ша ва ју од лу ке и ре ше ња 
Устав ног су да (члан 104. став 1.); да ће у слу ча ју по тре бе, из вр ше-
ње од лу ке и ре ше ња Устав ног су да обез бе ди ти Вла да, на на чин ко-
ји је утвр ђен по себ ним ре ше њем Устав ног су да (члан 104. став 2.).

За ко ном о ло кал ној са мо у пра ви („Слу жбе ни гла сник РС”, 
број 129/07) про пи са но је да од бор ник има пра во на за шти ту ман-
да та, укљу чу ју ћи и суд ску за шти ту, ко ја се оства ру је сход ном при-
ме ном за ко на ко јим се уре ђу је за шти та из бор ног пра ва у из бор ном 
по ступ ку (члан 31. став 2.).

За ко ном о ло кал ним из бо ри ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
129/07 и 34/10) про пи са но је: да је на од лу ке скуп шти не је ди ни-
це ло кал не са мо у пра ве о пре стан ку ман да та од бор ни ка, као и о 
по твр ђи ва њу ман да та но вом од бор ни ку, до пу ште на жал ба над ле-
жном окру жном су ду (члан 49. став 1.); да је жал ба до пу ште на и 
у слу ча ју ка да скуп шти на про пу сти да до не се од лу ке из ста ва 1. 
овог чла на (члан 49. став 2.); да у слу ча ју осно ва но сти жал бе из 



24. новембар 2011. Број 88 95
ста ва 2. овог чла на, суд до но си од лу ку ко јом утвр ђу је пре ста нак 
ман да та од бор ни ка, од но сно по твр ђу је ман дат но вом од бор ни ку 
(члан 49. став 3.); да у по ступ ку за шти те из бор ног пра ва суд сход-
но при ме њу је од ред бе за ко на ко јим се уре ђу је по сту пак у управ-
ним спо ро ви ма (члан 54. став 3.); да ће се од лу ка по жал би до не ти 
нај ка сни је у ро ку од 48 ча со ва од да на при је ма жал бе са спи си ма 
(члан 54. став 4.); да је од лу ка до не та у по ступ ку по жал би прав-
но сна жна и про тив ње се не мо гу под не ти зах тев за ван ред но пре-
и спи ти ва ње суд ске од лу ке, ни ти зах тев за по на вља ње по ступ ка, 
пред ви ђе ни За ко ном о управ ним спо ро ви ма (члан 54. став 5.).

За ко ном о уре ђе њу су до ва („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
116/08, 104/09 и 101/10) про пи са но је да Управ ни суд су ди у управ-
ним спо ро ви ма, као и да Управ ни суд вр ши и дру ге по сло ве од ре-
ђе не за ко ном (члан 29. ст. 1. и 2.).

Да кле, пре ма Уста ву, од лу ке Устав ног су да су ко нач не, из вр шне 
и оп ште о ба ве зу ју ће и сва ко је ду жан да по шту је и из вр ша ва од лу ку 
Устав ног су да. Ка да је реч о обез бе ђе њу и из вр ше њу од лу ка Устав-
ног су да, од ред ба ма чла на 171. Уста ва утвр ђе но је да је сва ко ду жан 
да по шту је и из вр ша ва од лу ку Устав ног су да, као и да Устав ни суд 
сво јом од лу ком утвр ђу је на чин ње ног из вр ше ња ка да је то по треб но. 
Та ко ђе, од ред бом чла на 104. став 1. За ко на о Устав ном су ду про пи-
са но је да су др жав ни и дру ги ор га ни, ор га ни за ци је ко ји ма су по ве-
ре на јав на овла шће ња, по ли тич ке стран ке, син ди кал не ор га ни за ци је, 
удру же ња гра ђа на или вер ске за јед ни це ду жни да, у окви ру сво јих 
пра ва и ду жно сти, из вр ша ва ју од лу ке и ре ше ња Устав ног су да.

Из са др жи не од ре да ба чла на 61. За ко на о Устав ном су ду сле-
ди да сва ко ко ме је по вре ђе но пра во ко нач ним или прав но сна жним 
по је ди нач ним ак том, до не тим на осно ву за ко на за ко ји је од лу ком 
Устав ног су да утвр ђе но да ни је у са гла сно сти с Уста вом, оп ште при-
хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва и по твр ђе ним ме ђу на род-
ним уго во ри ма, има пра во да тра жи од над ле жног ор га на из ме ну 
тог по је ди нач ног ак та у ро ку од шест ме се ци од да на об ја вљи ва ња 
од лу ке Устав ног су да у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”. 
Спро во ђе ње на ве де ног по ступ ка за из ме ну по је ди нач ног ак та пред 
над ле жним ор га ном јед на је од прет по став ки за по сту па ње Устав-
ног су да по зах те ву за из вр ше ње од лу ка Устав ног су да и от кла ња ње 
по сле ди ца на ста лих при ме ном за ко на за ко ји је утвр ђе но да ни је у 
са гла сно сти с Уста вом, оп ште при хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на род-
ног пра ва и по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма, са гла сно чла-
ну 62. За ко на о Устав ном су ду. На и ме, пре ма чла ну 62. За ко на, ако 
Устав ни суд утвр ди да се из ме ном по је ди нач ног ак та не мо гу от кло-
ни ти по сле ди це на ста ле при ме ном оп штег ак та за ко ји је утвр ђе но 
да је не у ста ван, Суд мо же од ре ди ти да се те по сле ди це от кло не по-
вра ћа јем у пре ђа шње ста ње, на кна дом ште те или на дру ги на чин. 

По ла зе ћи од на ве де ног, Устав ни суд је утвр дио да се, у кон-
крет ном слу ча ју, под но си лац обра тио Ви шем су ду у Чач ку жал-
бом због про пу шта ња Скуп шти не оп шти не Гор њи Ми ла но вац да 
до не се од лу ку о пре стан ку ман да та по сто је ћем од бор ни ку и исти 
до де ли ње му, те да се Ви ши суд у Чач ку огла сио не на дле жним за 
по сту па ње у тој прав ној ства ри и пред мет усту пио Управ ном су ду, 
као ствар но над ле жном. Управ ни суд је ре ше њем Уж. 862/10 од 13. 
ја ну а ра 2011. го ди не од ба цио жал бу под но си о ца.

С об зи ром на то да је пре ста нак ман да та под но си о цу, као од-
бор ни ку у Скуп шти ни оп шти не Гор њи Ми ла но вац, утвр ђен пре су-
дом Окру жног су да у Чач ку У. 50/08 од 22. де цем бра 2008. го ди не, 
до не том на осно ву од ре да ба чла на 47. За ко на о ло кал ним из бо ри-
ма, Устав ни суд на ла зи да је под но си лац, са гла сно чла ну 61. За ко на 
о Устав ном су ду, имао пра во да под не се зах тев за из ме ну тог по је-
ди нач ног ак та над ле жном ор га ну. Пре ма чла ну 49. За ко на о ло кал-
ним из бо ри ма, окру жни суд је био над ле жан да од лу чу је о жал би 
из ја вље ној про тив од лу ке скуп шти не је ди ни це ло кал не са мо у пра ве 
о пре стан ку ман да та од бор ни ка, као и о по твр ђи ва њу ман да та но-
вом од бор ни ку и о жал би из ја вље ној због про пу шта ња скуп шти не 
да та кву од лу ку до не се. Ме ђу тим, да ном по чет ка при ме не За ко на о 
уре ђе њу су до ва („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 116/08 и 104/09) и За-
ко на о се ди шти ма и под руч ји ма су до ва и јав них ту жи ла штва („Слу-
жбе ни гла сник РС”, број 116/08), од но сно 1. ја ну а ра 2010. го ди не, 
пре ста ли су са ра дом су до ви и јав на ту жи ла штва осно ва ни За ко ном 
о се ди шти ма и под руч ји ма су до ва и јав них ту жи ла шта ва („Слу-
жбе ни гла сник РС”, бр. 63/01 и 42/02). Има ју ћи у ви ду од ред бе о 
над ле жно сти су до ва из За ко на о уре ђе њу су до ва, а пре све га од-
ред бе чла на 29. тог за ко на ко ји ма је про пи са но да Управ ни суд су-
ди у управ ним спо ро ви ма и вр ши дру ге по сло ве од ре ђе не за ко ном, 
као и од ред бу чла на 54. став 3. За ко на о ло кал ним из бо ри ма ко-
јом је про пи са но да се у по ступ ку за шти те из бор ног пра ва сход но 

при ме њу ју од ред бе за ко на ко јим се уре ђу је по сту пак у управ ним 
спо ро ви ма, Устав ни суд оце њу је да је за по сту па ње по зах те ву за 
из ме ну на ве де не пре су де Окру жног су да над ле жан Управ ни суд. 

Устав ни суд на ла зи да се у кон крет ном слу ча ју под но си лац 
бла го вре ме но обра тио Ви шем су ду у Чач ку жал бом због про пу шта-
ња Скуп шти не оп шти не Гор њи Ми ла но вац да по сту пи по ње го вом 
зах те ву за из ме ну ак та ко јим му је утвр ђен пре ста нак ман да та, а 
о ко јој је, на кон што се Ви ши суд огла сио не на дле жним, од лу чи-
вао Управ ни суд. Чи ње ни ца да се под но си лац пр во обра тио Скуп-
шти ни оп шти не са зах те вом за из ме ну ак та, а на кон то га „жал бом” 
Ви шем су ду, од но сно Управ ном су ду, по оце ни Устав ног су да, ни је 
мо гла би ти од ути ца ја на од лу чи ва ње о пред мет ној „жал би”, има ју-
ћи у ви ду са др жи ну зах те ва по ста вље ног у њој. Ме ђу тим, Управ ни 
суд је сво јим ре ше њем Уж. 862/10 од 13. ја ну а ра 2011. го ди не од-
ба цио жал бу под но си о ца као не до зво ље ну, с по зи вом на од ред бу 
чла на 26. став 1. тач ка 2) За ко на о управ ним спо ро ви ма, ко јом је 
про пи са но да ће ту жба би ти од ба че на ако суд утвр ди да акт ко ји 
се ту жбом оспо ра ва не пред ста вља акт о чи јој за ко ни то сти се од-
лу чу је у управ ном спо ру. По ста но ви шту Устав ног су да, Управ ни 
суд је по под не тој жал би тре ба ло да по сту па као по зах те ву за из-
ме ну ак та, са гла сно чла ну 61. За ко на о Устав ном су ду. Устав ни суд 
на ла зи да је нео сно ван за кљу чак Управ ног су да да је пред мет ну 
жал бу тре ба ло од ба ци ти, из раз ло га што од ред ба ма чла на 49. За-
ко на о ло кал ним из бо ри ма ни је пред ви ђе на мо гућ ност под но ше ња 
жал бе ка да се од лу чу је о зах те ву за из ме ну ра ни је до не те од лу ке о 
пре стан ку ман да та. Та ко ђе, по оце ни Устав ног су да, раз ло зи да ти 
у обра зло же њу ре ше ња Управ ног су да о то ме да је у кон крет ном 
слу ча ју, са гла сно чла ну 61. За ко на,  је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве 
та ко ја је над ле жна да од лу чу је о из ме ни ак та, ни су прав но уте ме-
ље ни. На и ме, не по сто ји прав ни основ по ко ме би ор ган је ди ни це 
ло кал не са мо у пра ве мо гао да из ме ни суд ску пре су ду, јер је од ред-
бом чла на 145. став 4. Уста ва утвр ђе но да суд ску од лу ку мо же пре-
и спи ти ва ти са мо над ле жни суд, у за ко ном про пи са ном по ступ ку. 

У си ту а ци ји ка да је ман дат под но си о цу од у зет пре су дом 
Окру жног су да у Чач ку и ка да је Управ ни суд кон ста то вао да се 
под не том жал бом тра жи из ме на ак та  – од лу ке о пре стан ку ман-
да та од бор ни ка, по оце ни Устав ног су да, ја сно про из ла зи да је 
Управ ни суд као над ле жни ор ган тре ба ло да по сту па по чла ну 61. 
За ко на о Устав ну су ду и да до не се од лу ку о зах те ву за из ме ну ак та. 

Не по сту па ње над ле жног ор га на по зах те ву за из ме ну ак та, ка-
ко је то пред ви ђе но од ред бом чла на 61. За ко на о Устав ном су ду, по 
оце ни Устав ног су да, не зна чи да се из ме ном по је ди нач ног ак та не 
мо гу от кло ни ти по сле ди це на ста ле при ме ном оп штег ак та за ко-
ји је утвр ђе но да је не у ста ван и да је по треб но да Устав ни суд у 
скла ду са чла ном 62. За ко на о Устав ном су ду од ре ди дру га чи ји на-
чин от кла ња ња по сле ди ца. На про тив, Устав ни суд је утвр дио да је 
у кон крет ном слу ча ју по сле ди це на ста ле при ме ном од ре да ба чла-
на 47. За ко на о ло кал ним из бо ри ма, за ко је је утвр ђе но да ни су у 
са гла сно сти са Уста вом, мо гу ће от кло ни ти упра во из ме ном ак та о 
пре стан ку ман да та. Има ју ћи у ви ду на ве де но, као и чи ње ни цу да је 
Управ ни суд већ од лу чи вао о под но си о че вој жал би ра ди по вра ћа ја 
ман да та и до нео ре ше ње ко јим је та кав зах тев од ба цио, Устав ни суд 
је од лу чио да по ни шти ре ше ње Управ ног су да  – Оде ље ње у Кра гу-
јев цу Уж. 862/10 од 13. ја ну а ра 2011. го ди не и од ре ди да Управ ни 
суд по но во од лу чи о ње го вом зах те ву за из ме ну ак та, у ро ку од 30 
да на од да на до ста вља ња овог ре ше ња. Сто га је Устав ни суд, са гла-
сно овла шће њу из чла на 171. став 2. Уста ва, од лу чио као у из ре ци. 

Устав ни суд ука зу је да у по ступ ку за из ме ну ак та о пре стан-
ку ман да та за ко ји је у овом слу ча ју над ле жан Управ ни суд, тај суд, у 
скла ду са чла ном 61. За ко на о Устав ном су ду, мо же са мо од лу чи ва ти 
о зах те ву за из ме ну ак та о пре стан ку ман да та. Ме ђу тим, Управ ни суд 
у том по ступ ку не мо же од лу чи ва ти о из ме ни ак та о до де ли ман да та 
но вом од бор ни ку ко ји је до не ла скуп шти на оп шти не. Зах тев за из ме ну 
тог ак та мо же се под не ти са мо ор га ну ко ји је тај акт до нео, и то на кон 
до но ше ња од лу ке Управ ног су да да из ме ни акт о пре стан ку ман да та. 

С об зи ром на из не то, Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла на 
46. тач ка 6) За ко на о Устав ном су ду, ре шио као у из ре ци. 

Ово ре ше ње, сход но од ред ба ма чла на 175. став 3. Уста ва и 
чла на 59. За ко на о Устав ном су ду, има прав но деј ство од да на ње-
го вог об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

XУ број 212/2011
Пред сед ник

Устав ног су да,
др Дра ги ша Сли јеп че вић, с.р.
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Устав ни суд у са ста ву: пред сед ник др Дра ги ша Сли јеп че вић 

и су ди је др Оли ве ра Ву чић, др Ма ри ја Дра шкић, Бра ти слав Ђо-
кић, Ве сна Илић Пре лић, др Аг неш Кар таг Од ри, Ка та ри на Ма-
ној ло вић Ан дрић, мр Ми лан Мар ко вић, др Бо са Не на дић, Ми лан 
Ста нић, мр То ми слав Стој ко вић, Са ба ху дин Та хи ро вић и Пре драг 
Ћет ко вић, на осно ву чла на 171. став 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, 
на сед ни ци одр жа ној 2. но вем бра 2011. го ди не, до нео је

Р Е  Ш Е  Њ Е

1. Усва ја се зах тев Сла ђа не Жив ко вић за из вр ше ње Од лу ке 
Устав ног су да IУз-52/2008 („Слу жбе ни гла сник РС”, број 34/10) од 
21. апри ла 2010. го ди не и од ре ђу је да се Сла ђа ни Жив ко вић, ко-
јој је пре стао ман дат на осно ву пре су де Окру жног су да у Ја го ди ни 
Уж. 8/08 од 25. но вем бра 2008. го ди не, по сле ди це пре стан ка од-
бор нич ког ман да та от кло не из ме ном по је ди нач ног ак та на осно ву 
ко га јој је пре стао ман дат. 

2. По ни шта ва се ре ше ње Управ ног су да  – Оде ље ње у Кра-
гу јев цу Уж. 346/10 од 18. но вем бра 2010. го ди не и од ре ђу је да 
Управ ни суд по но во од лу чи о зах те ву за из ме ну по је ди нач ног ак та 
о пре стан ку ман да та, у ро ку од 30 да на од да на до ста вља ња овог 
ре ше ња.

Обра  зло же  ње

Устав ном су ду обра ти ла се Сла ђа на Жив ко вић из Па ра ћи на, 
под не ском ко ји је на сло ви ла као „жал ба на од лу ку Управ ног су-
да”. Под но си тељ ка је на ве ла да је под не ла зах тев Скуп шти ни оп-
шти не Па ра ћин ра ди вра ћа ња ман да та, ко ји јој је од у зет пре су дом 
Окру жног су да у Ја го ди ни, при ме ном чла на 47. За ко на о ло кал ним 
из бо ри ма, али да Скуп шти на оп шти не ни је по сту па ла по ње ном 
зах те ву, те да се она обра ти ла Ви шем су ду у Ја го ди ни ко ји се огла-
сио не на дле жним и пред мет усту пио Управ ном су ду. За тим, под-
но си тељ ка је на ве ла и да се Управ ни суд огла сио не на дле жним и 
да је упу тио на Устав ни суд.  По зи ва ју ћи се на од ред бе чл. 61. и 62. 
За ко на о Устав ном су ду, под но си тељ ка је пред ло жи ла да Устав ни 
суд до не се од лу ку ко јом ће њој вра ти ти ман дат, а утвр ди ти пре ста-
нак ман да та Мо ми ру Ми лен ко ви ћу. 

Има ју ћи у ви ду са др жи ну на во да из не тих у под не ску, Устав-
ни суд је оце нио да, иако је под не сак на сло вљен као „жал ба”, он 
по сво јој при ро ди пред ста вља зах тев за из вр ше ње Од лу ке Устав-
ног су да IУз-52/2008, те је по та квом зах те ву и по сту пао.  

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио:
Пре су дом Окру жног су да у Ја го ди ни Уж. 8/08 од 25. но вем-

бра 2008. го ди не утвр ђен је пре ста нак ман да та, по ред оста лих, и 
Сла ђа ни Жив ко вић из Па ра ћи на, као од бор ни ку у Скуп шти ни оп-
шти не Па ра ћин. 

Под но си тељ ка је 18. ју на 2010. го ди не под не ла Управ ном су-
ду жал бу због про пу шта ња Скуп шти не оп шти не Па ра ћин да до не-
се од лу ку о из ме ни ак та ко јим је њој утвр ђен пре ста нак ман да та 
од бор ни ка. 

Ре ше њем Управ ног су да  – Оде ље ње у Кра гу јев цу Уж. 346/10 
од 18. но вем бра 2010. го ди не од ба че на је жал ба под но си о ца. У 
обра зло же њу ре ше ња је на ве де но: да је жа ли ља под не ла овом су ду 
жал бу због про пу шта ња Скуп шти не оп шти не Па ра ћин да до не се 
од лу ку о из ме ни ак та ко јим је њој утвр ђен пре ста нак ман да та, на 
осно ву чла на 47. За ко на о ло кал ним из бо ри ма; да се, у кон крет-
ном слу ча ју, жал бом тра жи из ме на ак та о пре стан ку ман да та од-
бор ни ка, те да Управ ни суд на ла зи да од ред ба ма чла на 49. За ко-
на о ло кал ним из бо ри ма ни је пред ви ђе на мо гућ ност под но ше ња 
жал бе ка да се од лу чу је о зах те ву за из ме ну ра ни је до не те од лу ке о 
пре стан ку ман да та; да из од ре да ба чл. 61. и 62. За ко на о Устав ном 
су ду про из ла зи да се за шти та пра ва од бор ни ка у том слу ча ју обез-
бе ђу је од стра не је ди ни це ло кал не са мо у пра ве на осно ву зах те ва 
од бор ни ка ко ме је то пра во по вре ђе но не у став ном од ред бом (члан 
61.), а у слу ча ју из о стан ка та квог ак та, за шти та пра ва се обез бе-
ђу је пред Устав ним су дом, са гла сно од ред би чла на 62. на ве де ног 
за ко на. Из на ве де них раз ло га, Управ ни суд је на шао да је жал ба 
не до зво ље на, па је, на осно ву чла на 54. став 3, у ве зи чла на 49. За-
ко на о ло кал ним из бо ри ма на чи ју при ме ну упу ћу је од ред ба чла на 
31. став 2. За ко на о ло кал ној са мо у пра ви и сход ном при ме ном чла-
на 26. став 2, у ве зи ста ва 1. тач ка 2) За ко на о управ ним спо ро ви-
ма, од лу чио као у из ре ци. 

Устав ни суд је на сед ни ци одр жа ној 21. апри ла 2010. го ди не, 
до нео Од лу ку IУз-52/2008 („Слу жбе ни гла сник РС”, број 34/10) 
ко јом је, по ред оста лог, утвр ђе но да од ред бе чла на 47. За ко на о 
ло кал ним из бо ри ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 129/07) ни су 
у са гла сно сти с Уста вом и по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма. 
Од ред ба ма чла на 47. на ве де ног за ко на био је уре ђен ин сти тут уго-
во ра из ме ђу кан ди да та за од бор ни ка, од но сно од бор ни ка и под но-
си о ца из бор не ли сте, ко јим се мо же пред ви де ти пра во под но си о ца 
из бор не ли сте да у име од бор ни ка под не се остав ку на функ ци ју 
од бор ни ка у скуп шти ни је ди ни це ло кал не са мо у пра ве и на осно ву 
ко га под но си лац из бор не ли сте сти че пра во да сло бод но рас по ла-
же ман да том од бор ни ка, а уре ђен је и ин сти тут „блан ко остав ке”. 
На осно ву чла на 168. став 3. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, да ном об ја-
вљи ва ња Од лу ке Устав ног су да пре ста ле су да ва же од ред бе За ко-
на чи ја је не у став ност утвр ђе на.

Уста вом Ре пу бли ке Ср би је утвр ђе но је: да је Устав ни суд са-
мо ста лан и не за ви сан др жав ни ор ган ко ји шти ти устав ност и за ко-
ни тост и људ ска и ма њин ска пра ва и сло бо де, да су од лу ке Устав-
ног су да ко нач не, из вр шне и оп ште о ба ве зу ју ће (члан 166.); да за кон 
или дру ги оп шти акт ко ји ни је са гла сан Уста ву или за ко ну пре ста је 
да ва жи да ном об ја вљи ва ња од лу ке Устав ног су да у слу жбе ном гла-
си лу (члан 168. став 3.); да је сва ко ду жан да по шту је и из вр ша ва 
од лу ку Устав ног су да, да Устав ни суд сво јом од лу ком уре ђу је на-
чин ње ног из вр ше ња, ка да је то по треб но, као и да се из вр ше ње 
од лу ка Устав ног су да уре ђу је за ко ном (члан 171. ст. 1. до 3.).

За ко ном о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
109/07) про пи са но је: да кад Устав ни суд од ре ди на чин от кла ња ња 
по сле ди ца ко је су на ста ле услед при ме не оп штег ак та ко ји ни је 
у са гла сно сти са Уста вом или за ко ном, од лу ка Устав ног су да има 
прав но деј ство од да на ње ног об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном гла сни-
ку Ре пу бли ке Ср би је” (члан 59.); да сва ко ко ме је по вре ђе но пра-
во ко нач ним или прав но сна жним по је ди нач ним ак том, до не тим на 
осно ву за ко на или дру гог оп штег ак та, за ко ји је од лу ком Устав ног 
су да утвр ђе но да ни је у са гла сно сти с Уста вом, оп ште при хва ће-
ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва, по твр ђе ним ме ђу на род ним 
уго во ри ма или за ко ном, има пра во да тра жи од над ле жног ор га на 
из ме ну тог по је ди нач ног ак та (члан 61. став 1.), да се пред лог за 
из ме ну ко нач ног или прав но сна жног по је ди нач ног ак та, до не тог 
на осно ву за ко на или дру гог оп штег ак та, за ко ји је од лу ком Устав-
ног су да утвр ђе но да ни је у са гла сно сти са Уста вом, оп ште при хва-
ће ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва, по твр ђе ним ме ђу на род ним 
уго во ри ма или за ко ном, мо же под не ти у ро ку од шест ме се ци од 
да на об ја вљи ва ња од лу ке у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср-
би је”, ако од до ста вља ња по је ди нач ног ак та до под но ше ња пред-
ло га или ини ци ја ти ве за по кре та ње по ступ ка ни је про те кло ви ше 
од две го ди не (члан 61. став 2.); да ако се утвр ди да се из ме ном 
по је ди нач ног ак та не мо гу от кло ни ти по сле ди це на ста ле услед 
при ме не оп штег ак та за ко ји је од лу ком Устав ног су да утвр ђе но 
да ни је у са гла сно сти са Уста вом, оп ште при хва ће ним пра ви ли ма 
ме ђу на род ног пра ва, по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма или 
за ко ном, Устав ни суд мо же од ре ди ти да се ове по сле ди це от кло-
не по вра ћа јем у пре ђа шње ста ње, на кна дом ште те или на дру ги 
на чин (члан 62.); да су др жав ни и дру ги ор га ни, ор га ни за ци је ко ји-
ма су по ве ре на јав на овла шће ња, по ли тич ке стран ке, син ди кал не 
ор га ни за ци је, удру же ња гра ђа на или вер ске за јед ни це ду жни да, 
у окви ру сво јих пра ва и ду жно сти, из вр ша ва ју од лу ке и ре ше ња 
Устав ног су да (члан 104. став 1.); да ће у слу ча ју по тре бе, из вр ше-
ње од лу ке и ре ше ња Устав ног су да обез бе ди ти Вла да, на на чин ко-
ји је утвр ђен по себ ним ре ше њем Устав ног су да (члан 104. став 2.).

За ко ном о ло кал ној са мо у пра ви („Слу жбе ни гла сник РС”, 
број 129/07) про пи са но је да од бор ник има пра во на за шти ту ман-
да та, укљу чу ју ћи и суд ску за шти ту, ко ја се оства ру је сход ном при-
ме ном за ко на ко јим се уре ђу је за шти та из бор ног пра ва у из бор ном 
по ступ ку (члан 31. став 2.).

За ко ном о ло кал ним из бо ри ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
129/07 и 34/10) про пи са но је: да је на од лу ке скуп шти не је ди ни-
це ло кал не са мо у пра ве о пре стан ку ман да та од бор ни ка, као и о 
по твр ђи ва њу ман да та но вом од бор ни ку, до пу ште на жал ба над ле-
жном окру жном су ду (члан 49. став 1.); да је жал ба до пу ште на и 
у слу ча ју ка да скуп шти на про пу сти да до не се од лу ке из ста ва 1. 
овог чла на (члан 49. став 2.); да у слу ча ју осно ва но сти жал бе из 
ста ва 2. овог чла на, суд до но си од лу ку ко јом утвр ђу је пре ста нак 
ман да та од бор ни ка, од но сно по твр ђу је ман дат но вом од бор ни ку 
(члан 49. став 3.); да у по ступ ку за шти те из бор ног пра ва суд сход но 
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при ме њу је од ред бе за ко на ко јим се уре ђу је по сту пак у управ ним 
спо ро ви ма (члан 54. став 3.); да ће се од лу ка по жал би до не ти нај-
ка сни је у ро ку од 48 ча со ва од да на при је ма жал бе са спи си ма (члан 
54. став 4.); да је од лу ка до не та у по ступ ку по жал би прав но сна жна 
и про тив ње се не мо гу под не ти зах тев за ван ред но пре и спи ти ва ње 
суд ске од лу ке, ни ти зах тев за по на вља ње по ступ ка, пред ви ђе ни За-
ко ном о управ ним спо ро ви ма (члан 54. став 5.).

За ко ном о уре ђе њу су до ва („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
116/08, 104/09 и 101/10) про пи са но је да Управ ни суд су ди у управ-
ним спо ро ви ма, као и да Управ ни суд вр ши и дру ге по сло ве од ре-
ђе не за ко ном (члан 29. ст. 1. и 2.).

Да кле, пре ма Уста ву, од лу ке Устав ног су да су ко нач не, из вр-
шне и оп ште о ба ве зу ју ће и сва ко је ду жан да по шту је и из вр ша ва 
од лу ку Устав ног су да. Ка да је реч о обез бе ђе њу и из вр ше њу од-
лу ка Устав ног су да, од ред ба ма чла на 171. Уста ва утвр ђе но је да 
је сва ко ду жан да по шту је и из вр ша ва од лу ку Устав ног су да, као 
и да Устав ни суд сво јом од лу ком утвр ђу је на чин ње ног из вр ше ња 
ка да је то по треб но. Та ко ђе, од ред бом чла на 104. став 1. За ко на о 
Устав ном су ду про пи са но је да су др жав ни и дру ги ор га ни, ор га-
ни за ци је ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, по ли тич ке стран ке, 
син ди кал не ор га ни за ци је, удру же ња гра ђа на или вер ске за јед ни це 
ду жни да, у окви ру сво јих пра ва и ду жно сти, из вр ша ва ју од лу ке и 
ре ше ња Устав ног су да.

Из са др жи не од ре да ба чла на 61. За ко на о Устав ном су ду сле-
ди да сва ко ко ме је по вре ђе но пра во ко нач ним или прав но сна жним 
по је ди нач ним ак том, до не тим на осно ву за ко на за ко ји је од лу ком 
Устав ног су да утвр ђе но да ни је у са гла сно сти с Уста вом, оп ште при-
хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва и по твр ђе ним ме ђу на род-
ним уго во ри ма, има пра во да тра жи од над ле жног ор га на из ме ну 
тог по је ди нач ног ак та у ро ку од шест ме се ци од да на об ја вљи ва ња 
од лу ке Устав ног су да у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”. 
Спро во ђе ње на ве де ног по ступ ка за из ме ну по је ди нач ног ак та пред 
над ле жним ор га ном јед на је од прет по став ки за по сту па ње Устав-
ног су да по зах те ву за из вр ше ње од лу ка Устав ног су да и от кла ња ње 
по сле ди ца на ста лих при ме ном за ко на за ко ји је утвр ђе но да ни је у 
са гла сно сти с Уста вом, оп ште при хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на род-
ног пра ва и по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма, са гла сно чла-
ну 62. За ко на о Устав ном су ду. На и ме, пре ма чла ну 62. За ко на, ако 
Устав ни суд утвр ди да се из ме ном по је ди нач ног ак та не мо гу от кло-
ни ти по сле ди це на ста ле при ме ном оп штег ак та за ко ји је утвр ђе но 
да је не у ста ван, Суд мо же од ре ди ти да се те по сле ди це от кло не по-
вра ћа јем у пре ђа шње ста ње, на кна дом ште те или на дру ги на чин. 

По ла зе ћи од на ве де ног, Устав ни суд је утвр дио да се, у кон-
крет ном слу ча ју, под но си тељ ка обра ти ла Управ ном су ду зах те вом 
за из ме ну ак та, на осно ву ко га јој је утвр ђен пре ста нак ман да та 
од бор ни ка у Скуп шти ни оп шти не Па ра ћин, те да је Управ ни суд 
ре ше њем Уж. 346/10 од 18 . но вем бра 2010. го ди не од ба цио жал бу 
под но си тељ ке. 

С об зи ром на то да је пре ста нак ман да та под но си тељ ки, као 
од бор ни ку у Скуп шти ни оп шти не Па ра ћин, утвр ђен пре су дом 
Окру жног су да у Ја го ди ни Уж. 8/08 од 25. но вем бра 2008. го ди не, 
до не том на осно ву од ре да ба чла на 47. За ко на о ло кал ним из бо ри ма, 
Устав ни суд на ла зи да је под но си тељ ка, са гла сно чла ну 61. За ко на 
о Устав ном су ду, има ла пра во да под не се зах тев за из ме ну тог по је-
ди нач ног ак та над ле жном ор га ну. Пре ма чла ну 49. За ко на о ло кал-
ним из бо ри ма, окру жни суд је био над ле жан да од лу чу је о жал би 
из ја вље ној про тив од лу ке скуп шти не је ди ни це ло кал не са мо у пра ве 
о пре стан ку ман да та од бор ни ка, као и о по твр ђи ва њу ман да та но-
вом од бор ни ку и о жал би из ја вље ној због про пу шта ња скуп шти не 
да та кву од лу ку до не се. Ме ђу тим, да ном по чет ка при ме не За ко на о 
уре ђе њу су до ва („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 116/08 и 104/09) и За-
ко на о се ди шти ма и под руч ји ма су до ва и јав них ту жи ла штва („Слу-
жбе ни гла сник РС”, број 116/08), од но сно 1. ја ну а ра 2010. го ди не, 
пре ста ли су са ра дом су до ви и јав на ту жи ла штва осно ва ни За ко ном 
о се ди шти ма и под руч ји ма су до ва и јав них ту жи ла шта ва („Слу-
жбе ни гла сник РС”, бр. 63/01 и 42/02). Има ју ћи у ви ду од ред бе о 
над ле жно сти су до ва из За ко на о уре ђе њу су до ва, а пре све га од ред-
бе чла на 29. тог за ко на ко ји ма је про пи са но да Управ ни суд су ди у 
управ ним спо ро ви ма и вр ши дру ге по сло ве од ре ђе не за ко ном, као 
и од ред бу чла на 54. став 3. За ко на о ло кал ним из бо ри ма ко јом је 
про пи са но да се у по ступ ку за шти те из бор ног пра ва сход но при ме-
њу ју од ред бе за ко на ко јим се уре ђу је по сту пак у управ ним спо ро-
ви ма, Устав ни суд оце њу је да је за по сту па ње по зах те ву за из ме ну 
на ве де не пре су де Окру жног су да над ле жан Управ ни суд. 

Устав ни суд на ла зи да се у кон крет ном слу ча ју под но си тељ ка 
бла го вре ме но обра ти ла Управ ном су ду жал бом због про пу шта ња 
Скуп шти не оп шти не Па ра ћин да до не се од лу ку о из ме ни ак та ко-
јим је утвр ђен пре ста нак ман да та од бор ни ку. Чи ње ни ца да се под-
но си тељ ка обра ти ла „жал бом” Управ ном су ду због про пу шта ња 
Скуп шти не оп шти не да од лу чи о ње ном зах те ву за из ме ну ак та, 
као и да се по зи ва ла на од ред бу чла на 49. За ко на о ло кал ним из-
бо ри ма, по оце ни Устав ног су да, ни је мо гла би ти од ути ца ја на од-
лу чи ва ње о пред мет ној „жал би”, има ју ћи у ви ду са др жи ну зах те ва 
по ста вље ног у њој. Ме ђу тим, Управ ни суд је сво јим ре ше њем Уж. 
346/10 од 18 . но вем бра 2010. го ди не од ба цио жал бу под но си тељ-
ке као не до зво ље ну, с по зи вом на од ред бу чла на 26. став 1. тач ка 
2) За ко на о управ ним спо ро ви ма, ко јом је про пи са но да ће ту жба 
би ти од ба че на ако суд утвр ди да акт ко ји се ту жбом оспо ра ва не 
пред ста вља акт о чи јој за ко ни то сти се од лу чу је у управ ном спо ру. 
По ста но ви шту Устав ног су да, Управ ни суд је по под не тој жал би 
тре ба ло да по сту па као по зах те ву за из ме ну ак та, са гла сно чла ну 
61. За ко на о Устав ном су ду. Устав ни суд на ла зи да је нео сно ван 
за кљу чак Управ ног су да да је пред мет ну жал бу тре ба ло од ба ци ти, 
из раз ло га што од ред ба ма чла на 49. За ко на о ло кал ним из бо ри ма 
ни је пред ви ђе на мо гућ ност под но ше ња жал бе ка да се од лу чу је о 
зах те ву за из ме ну ра ни је до не те од лу ке о пре стан ку ман да та. Та-
ко ђе, по оце ни Устав ног су да, раз ло зи да ти у обра зло же њу ре ше ња 
Управ ног су да о то ме да је у кон крет ном слу ча ју, са гла сно чла ну 
61. За ко на,  је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве та ко ја је над ле жна да 
од лу чу је о из ме ни ак та, ни су прав но уте ме ље ни. На и ме, не по сто-
ји прав ни основ по ко ме би ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве 
мо гао да из ме ни суд ску пре су ду, јер је од ред бом чла на 145. став 4. 
Уста ва утвр ђе но да суд ску од лу ку мо же пре и спи ти ва ти са мо над-
ле жни суд, у за ко ном про пи са ном по ступ ку. 

У си ту а ци ји ка да је ман дат под но си тељ ки од у зет пре су дом 
Окру жног су да у Ја го ди ни и ка да је Управ ни суд кон ста то вао да 
се под не том жал бом тра жи из ме на ак та  – од лу ке о пре стан ку ман-
да та од бор ни ка, по оце ни Устав ног су да, ја сно про из ла зи да је 
Управ ни суд као над ле жни ор ган тре ба ло да по сту па по чла ну 61. 
За ко на о Устав ну су ду и да до не се од лу ку о зах те ву за из ме ну ак та. 

Не по сту па ње над ле жног ор га на по зах те ву за из ме ну ак та, 
ка ко је то пред ви ђе но од ред бом чла на 61. За ко на о Устав ном су ду, 
по оце ни Устав ног су да, не зна чи да се из ме ном по је ди нач ног ак та 
не мо гу от кло ни ти по сле ди це на ста ле при ме ном оп штег ак та за 
ко ји је утвр ђе но да је не у ста ван и да је по треб но да Устав ни суд 
у скла ду са чла ном 62. За ко на о Устав ном су ду од ре ди дру га чи-
ји на чин от кла ња ња по сле ди ца. На про тив, Устав ни суд је утвр дио 
да је у кон крет ном слу ча ју по сле ди це на ста ле при ме ном од ре да ба 
чла на 47. За ко на о ло кал ним из бо ри ма, за ко је је утвр ђе но да ни су 
у са гла сно сти са Уста вом, мо гу ће от кло ни ти упра во из ме ном ак та 
о пре стан ку ман да та. Има ју ћи у ви ду на ве де но, као и чи ње ни цу да 
је Управ ни суд већ од лу чи вао о зах те ву под но си тељ ке за из ме ну 
ак та о пре стан ку ман да та и до нео ре ше ње ко јим је та кав зах тев од-
ба цио, Устав ни суд је од лу чио да по ни шти ре ше ње Управ ног су да 
 – Оде ље ње у Кра гу јев цу Уж. 346/10 од 18 . но вем бра 2010. го ди не 
и од ре ди да Управ ни суд по но во од лу чи о ње ном зах те ву за из ме ну 
ак та, у ро ку од 30 да на од да на до ста вља ња овог ре ше ња. Сто га је 
Устав ни суд, са гла сно овла шће њу из чла на 171. став 2. Уста ва, од-
лу чио као у из ре ци. 

Устав ни суд ука зу је да у по ступ ку за из ме ну ак та о пре стан ку 
ман да та за ко ји је у овом слу ча ју над ле жан Управ ни суд, тај суд, у 
скла ду са чла ном 61. За ко на о Устав ном су ду, мо же са мо од лу чи ва-
ти о зах те ву за из ме ну ак та о пре стан ку ман да та. Ме ђу тим, Управ-
ни суд у том по ступ ку не мо же од лу чи ва ти о из ме ни ак та о до де ли 
ман да та но вом од бор ни ку ко ји је до не ла скуп шти на оп шти не. Зах-
тев за из ме ну тог ак та мо же се под не ти са мо ор га ну ко ји је тај акт 
до нео, и то на кон до но ше ња од лу ке Управ ног су да да из ме ни акт о 
пре стан ку ман да та. 

С об зи ром на из не то, Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла на 
46. тач ка 6) За ко на о Устав ном су ду, ре шио као у из ре ци. 

Ово ре ше ње, сход но од ред ба ма чла на 175. став 3. Уста ва и 
чла на 59. За ко на о Устав ном су ду, има прав но деј ство од да на ње-
го вог об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

ХУ број 138/2011
Пред сед ник

Устав ног су да,
др Дра ги ша Сли јеп че вић, с.р.
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2737
Устав ни суд у са ста ву: пред сед ник др Дра ги ша Сли јеп че вић 

и су ди је др Оли ве ра Ву чић, др Ма ри ја Дра шкић, Бра ти слав Ђо-
кић, Ве сна Илић Пре лић, др Аг неш Кар таг Од ри, Ка та ри на Ма-
ној ло вић Ан дрић, мр Ми лан Мар ко вић, др Бо са Не на дић, Ми лан 
Ста нић, мр То ми слав Стој ко вић, Са ба ху дин Та хи ро вић и Пре драг 
Ћет ко вић, на осно ву чла на 171. став 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, 
на сед ни ци одр жа ној 2. но вем бра 2011. го ди не, до нео је

Р Е  Ш Е  Њ Е

1. Усва ја се зах тев Дра ги ше Ја ни ћи је ви ћа за из вр ше ње Од лу-
ке Устав ног су да IУз-52/2008 („Слу жбе ни гла сник РС”, број 34/10) 
од 21. апри ла 2010. го ди не и од ре ђу је да се Дра ги ши Ја ни ћи је ви ћу, 
ко ме је пре стао ман дат на осно ву пре су де Окру жног су да у Ја го-
ди ни Уж. 8/08 од 25. но вем бра 2008. го ди не, по сле ди це пре стан ка 
од бор нич ког ман да та от кло не из ме ном по је ди нач ног ак та на осно-
ву ко га му је пре стао ман дат. 

2. По ни шта ва се ре ше ње Управ ног су да  – Оде ље ње у Кра гу-
јев цу Уж. 347/10 од 18. но вем бра 2010. го ди не и од ре ђу је да Управ-
ни суд по но во од лу чи о зах те ву за из ме ну по је ди нач ног ак та о пре-
стан ку ман да та, у ро ку од 30 да на од да на до ста вља ња овог ре ше ња.

Обра  зло же  ње

Устав ном су ду обра тио се Дра ги ша Ја ни ћи је вић из се ла Бо-
шња не, оп шти на Па ра ћин, под не ском ко ји је на сло вио као „жал ба 
на од лу ку Управ ног су да”. Под но си лац је на вео да је под нео зах тев 
Скуп шти ни оп шти не Па ра ћин ра ди вра ћа ња ман да та, ко ји му је од-
у зет пре су дом Окру жног су да у Ја го ди ни, при ме ном чла на 47. За ко-
на о ло кал ним из бо ри ма, али да Скуп шти на оп шти не ни је по сту па-
ла по ње го вом зах те ву, те да се он обра тио Ви шем су ду у Ја го ди ни 
ко ји се огла сио не на дле жним и пред мет усту пио Управ ном су ду. За-
тим, под но си лац је на вео и да се Управ ни суд огла сио не на дле жним 
и да га је упу тио на Устав ни суд.  По зи ва ју ћи се на од ред бе чл. 61. 
и 62. За ко на о Устав ном су ду, под но си лац је пред ло жио да Устав ни 
суд до не се од лу ку ко јом ће ње му вра ти ти ман дат, а утвр ди ти пре-
ста нак ман да та Ве ри ци Ко чи нац, ко јој је ман дат до де љен на кон што 
је ње му од у зет ман дат на осно ву под не те блан ко остав ке. 

Има ју ћи у ви ду са др жи ну на во да из не тих у под не ску, Устав-
ни суд је оце нио да, иако је под не сак на сло вљен као „жал ба”, он 
по сво јој при ро ди пред ста вља зах тев за из вр ше ње Од лу ке Устав-
ног су да IУз-52/2008, те је по та квом зах те ву и по сту пао. 

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио:
Пре су дом Окру жног су да у Ја го ди ни Уж. 8/08 од 25. но вем-

бра 2008. го ди не утвр ђен је пре ста нак ман да та, по ред оста лих, и 
Дра ги ши Ја ни ћи је ви ћу из Бо шња на, као од бор ни ку у Скуп шти ни 
оп шти не Па ра ћин. 

Под но си лац је 18. ју на 2010. го ди не под нео Управ ном су ду жал-
бу, због про пу шта ња Скуп шти не оп шти не Па ра ћин да до не се од лу ку 
о из ме ни ак та ко јим је ње му утвр ђен пре ста нак ман да та од бор ни ка. 

Ре ше њем Управ ног су да  – Оде ље ње у Кра гу јев цу Уж. 347/10 
од 18. но вем бра 2010. го ди не од ба че на је жал ба под но си о ца. У 
обра зло же њу ре ше ња је на ве де но: да је жа ли лац под нео овом су ду 
жал бу због про пу шта ња Скуп шти не оп шти не Па ра ћин да на сед-
ни ци одр жа ној 17. ју на 2010. го ди не до не се од лу ку о из ме ни ак та 
ко јим је ње му утвр ђен пре ста нак ман да та, на осно ву чла на 47. За-
ко на о ло кал ним из бо ри ма; да је Скуп шти на оп шти на Па ра ћин, у 
од го во ру на жал бу, по ред оста лог, на ве ла да је под но си о цу ман дат 
пре стао на осно ву пре су де Окру жног су да у Ја го ди ни Уж. 8/08 од 
25. но вем бра 2008. го ди не; да се, у кон крет ном слу ча ју, жал бом 
тра жи из ме на ак та о пре стан ку ман да та од бор ни ка, те да Управ ни 
суд на ла зи да од ред ба ма чла на 49. За ко на о ло кал ним из бо ри ма 
ни је пред ви ђе на мо гућ ност под но ше ња жал бе ка да се од лу чу је о 
зах те ву за из ме ну ра ни је до не те од лу ке о пре стан ку ман да та; да и 
у слу ча ју ка да је до пре стан ка ман да та од бор ни ка до шло пре су дом 
окру жног су да, ни јед ном од ред бом За ко на о ло кал ним из бо ри ма, 
ни ти не ког дру гог за ко на ни је пред ви ђе на мо гућ ност из ја вљи-
ва ња жал бе ко јом се тра жи из ме на те од лу ке; да из од ре да ба чл. 
61. и 62. За ко на о Устав ном су ду про из ла зи да се за шти та пра ва 
од бор ни ка у том слу ча ју обез бе ђу је од стра не је ди ни це ло кал не 
са мо у пра ве на осно ву зах те ва од бор ни ка ко ме је то пра во по вре-
ђе но не у став ном од ред бом (члан 61.), а у слу ча ју из о стан ка та квог 
ак та, за шти та пра ва се обез бе ђу је пред Устав ним су дом, са гла сно 

од ред би чла на 62. на ве де ног за ко на. Из на ве де них раз ло га, Управ-
ни суд је на шао да је жал ба не до зво ље на, па је, на осно ву чла на 
54. став 3, у ве зи чла на 49. За ко на о ло кал ним из бо ри ма на чи ју 
при ме ну упу ћу је од ред ба чла на 31. став 2. За ко на о ло кал ној са мо-
у пра ви и сход ном при ме ном чла на 26. став 2, у ве зи ста ва 1. тач ка 
2) За ко на о управ ним спо ро ви ма, од лу чио као у из ре ци. 

Устав ни суд је на сед ни ци одр жа ној 21. апри ла 2010. го ди не, до-
нео Од лу ку IУз-52/2008 („Слу жбе ни гла сник РС”, број 34/10) ко јом 
је, по ред оста лог, утвр ђе но да од ред бе чла на 47. За ко на о ло кал ним 
из бо ри ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 129/07) ни су у са гла сно сти 
с Уста вом и по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма. Од ред ба ма чла на 
47. на ве де ног за ко на био је уре ђен ин сти тут уго во ра из ме ђу кан ди-
да та за од бор ни ка, од но сно од бор ни ка и под но си о ца из бор не ли сте, 
ко јим се мо же пред ви де ти пра во под но си о ца из бор не ли сте да у име 
од бор ни ка под не се остав ку на функ ци ју од бор ни ка у скуп шти ни 
је ди ни це ло кал не са мо у пра ве и на осно ву ко га под но си лац из бор-
не ли сте сти че пра во да сло бод но рас по ла же ман да том од бор ни ка, а 
уре ђен је и ин сти тут „блан ко остав ке”. На осно ву чла на 168. став 3. 
Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, да ном об ја вљи ва ња Од лу ке Устав ног су-
да пре ста ле су да ва же од ред бе За ко на чи ја је не у став ност утвр ђе на.

Уста вом Ре пу бли ке Ср би је утвр ђе но је: да је Устав ни суд са-
мо ста лан и не за ви сан др жав ни ор ган ко ји шти ти устав ност и за ко-
ни тост и људ ска и ма њин ска пра ва и сло бо де, да су од лу ке Устав-
ног су да ко нач не, из вр шне и оп ште о ба ве зу ју ће (члан 166.); да за кон 
или дру ги оп шти акт ко ји ни је са гла сан Уста ву или за ко ну пре ста је 
да ва жи да ном об ја вљи ва ња од лу ке Устав ног су да у слу жбе ном гла-
си лу (члан 168. став 3.); да је сва ко ду жан да по шту је и из вр ша ва 
од лу ку Устав ног су да, да Устав ни суд сво јом од лу ком уре ђу је на-
чин ње ног из вр ше ња, ка да је то по треб но, као и да се из вр ше ње 
од лу ка Устав ног су да уре ђу је за ко ном (члан 171. ст. 1. до 3.).

За ко ном о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
109/07) про пи са но је: да кад Устав ни суд од ре ди на чин от кла ња ња 
по сле ди ца ко је су на ста ле услед при ме не оп штег ак та ко ји ни је 
у са гла сно сти са Уста вом или за ко ном, од лу ка Устав ног су да има 
прав но деј ство од да на ње ног об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном гла сни-
ку Ре пу бли ке Ср би је” (члан 59.); да сва ко ко ме је по вре ђе но пра-
во ко нач ним или прав но сна жним по је ди нач ним ак том, до не тим на 
осно ву за ко на или дру гог оп штег ак та, за ко ји је од лу ком Устав ног 
су да утвр ђе но да ни је у са гла сно сти с Уста вом, оп ште при хва ће-
ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва, по твр ђе ним ме ђу на род ним 
уго во ри ма или за ко ном, има пра во да тра жи од над ле жног ор га на 
из ме ну тог по је ди нач ног ак та (члан 61. став 1.), да се пред лог за 
из ме ну ко нач ног или прав но сна жног по је ди нач ног ак та, до не тог 
на осно ву за ко на или дру гог оп штег ак та, за ко ји је од лу ком Устав-
ног су да утвр ђе но да ни је у са гла сно сти са Уста вом, оп ште при хва-
ће ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва, по твр ђе ним ме ђу на род ним 
уго во ри ма или за ко ном, мо же под не ти у ро ку од шест ме се ци од 
да на об ја вљи ва ња од лу ке у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср-
би је”, ако од до ста вља ња по је ди нач ног ак та до под но ше ња пред-
ло га или ини ци ја ти ве за по кре та ње по ступ ка ни је про те кло ви ше 
од две го ди не (члан 61. став 2.); да ако се утвр ди да се из ме ном 
по је ди нач ног ак та не мо гу от кло ни ти по сле ди це на ста ле услед 
при ме не оп штег ак та за ко ји је од лу ком Устав ног су да утвр ђе но 
да ни је у са гла сно сти са Уста вом, оп ште при хва ће ним пра ви ли ма 
ме ђу на род ног пра ва, по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма или 
за ко ном, Устав ни суд мо же од ре ди ти да се ове по сле ди це от кло-
не по вра ћа јем у пре ђа шње ста ње, на кна дом ште те или на дру ги 
на чин (члан 62.); да су др жав ни и дру ги ор га ни, ор га ни за ци је ко ји-
ма су по ве ре на јав на овла шће ња, по ли тич ке стран ке, син ди кал не 
ор га ни за ци је, удру же ња гра ђа на или вер ске за јед ни це ду жни да, 
у окви ру сво јих пра ва и ду жно сти, из вр ша ва ју од лу ке и ре ше ња 
Устав ног су да (члан 104. став 1.); да ће у слу ча ју по тре бе, из вр ше-
ње од лу ке и ре ше ња Устав ног су да обез бе ди ти Вла да, на на чин ко-
ји је утвр ђен по себ ним ре ше њем Устав ног су да (члан 104. став 2.).

За ко ном о ло кал ној са мо у пра ви („Слу жбе ни гла сник РС”, 
број 129/07) про пи са но је да од бор ник има пра во на за шти ту ман-
да та, укљу чу ју ћи и суд ску за шти ту, ко ја се оства ру је сход ном при-
ме ном за ко на ко јим се уре ђу је за шти та из бор ног пра ва у из бор ном 
по ступ ку (члан 31. став 2.).

За ко ном о ло кал ним из бо ри ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
129/07 и 34/10) про пи са но је: да је на од лу ке скуп шти не је ди ни-
це ло кал не са мо у пра ве о пре стан ку ман да та од бор ни ка, као и о 
по твр ђи ва њу ман да та но вом од бор ни ку, до пу ште на жал ба над ле-
жном окру жном су ду (члан 49. став 1.); да је жал ба до пу ште на и 
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у слу ча ју ка да скуп шти на про пу сти да до не се од лу ке из ста ва 1. 
овог чла на (члан 49. став 2.); да у слу ча ју осно ва но сти жал бе из 
ста ва 2. овог чла на, суд до но си од лу ку ко јом утвр ђу је пре ста нак 
ман да та од бор ни ка, од но сно по твр ђу је ман дат но вом од бор ни ку 
(члан 49. став 3.); да у по ступ ку за шти те из бор ног пра ва суд сход-
но при ме њу је од ред бе за ко на ко јим се уре ђу је по сту пак у управ-
ним спо ро ви ма (члан 54. став 3.); да ће се од лу ка по жал би до не ти 
нај ка сни је у ро ку од 48 ча со ва од да на при је ма жал бе са спи си ма 
(члан 54. став 4.); да је од лу ка до не та у по ступ ку по жал би прав-
но сна жна и про тив ње се не мо гу под не ти зах тев за ван ред но пре-
и спи ти ва ње суд ске од лу ке, ни ти зах тев за по на вља ње по ступ ка, 
пред ви ђе ни За ко ном о управ ним спо ро ви ма (члан 54. став 5.).

За ко ном о уре ђе њу су до ва („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
116/08, 104/09 и 101/10) про пи са но је да Управ ни суд су ди у управ-
ним спо ро ви ма, као и да Управ ни суд вр ши и дру ге по сло ве од ре-
ђе не за ко ном (члан 29. ст. 1. и 2.).

Да кле, пре ма Уста ву, од лу ке Устав ног су да су ко нач не, из вр шне 
и оп ште о ба ве зу ју ће и сва ко је ду жан да по шту је и из вр ша ва од лу ку 
Устав ног су да. Ка да је реч о обез бе ђе њу и из вр ше њу од лу ка Устав-
ног су да, од ред ба ма чла на 171. Уста ва утвр ђе но је да је сва ко ду жан 
да по шту је и из вр ша ва од лу ку Устав ног су да, као и да Устав ни суд 
сво јом од лу ком утвр ђу је на чин ње ног из вр ше ња ка да је то по треб но. 
Та ко ђе, од ред бом чла на 104. став 1. За ко на о Устав ном су ду про пи-
са но је да су др жав ни и дру ги ор га ни, ор га ни за ци је ко ји ма су по ве-
ре на јав на овла шће ња, по ли тич ке стран ке, син ди кал не ор га ни за ци је, 
удру же ња гра ђа на или вер ске за јед ни це ду жни да, у окви ру сво јих 
пра ва и ду жно сти, из вр ша ва ју од лу ке и ре ше ња Устав ног су да.

Из са др жи не од ре да ба чла на 61. За ко на о Устав ном су ду сле-
ди да сва ко ко ме је по вре ђе но пра во ко нач ним или прав но сна жним 
по је ди нач ним ак том, до не тим на осно ву за ко на за ко ји је од лу ком 
Устав ног су да утвр ђе но да ни је у са гла сно сти с Уста вом, оп ште при-
хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва и по твр ђе ним ме ђу на род-
ним уго во ри ма, има пра во да тра жи од над ле жног ор га на из ме ну 
тог по је ди нач ног ак та у ро ку од шест ме се ци од да на об ја вљи ва ња 
од лу ке Устав ног су да у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”. 
Спро во ђе ње на ве де ног по ступ ка за из ме ну по је ди нач ног ак та пред 
над ле жним ор га ном јед на је од прет по став ки за по сту па ње Устав-
ног су да по зах те ву за из вр ше ње од лу ка Устав ног су да и от кла ња ње 
по сле ди ца на ста лих при ме ном за ко на за ко ји је утвр ђе но да ни је у 
са гла сно сти с Уста вом, оп ште при хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на род-
ног пра ва и по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма, са гла сно чла-
ну 62. За ко на о Устав ном су ду. На и ме, пре ма чла ну 62. За ко на, ако 
Устав ни суд утвр ди да се из ме ном по је ди нач ног ак та не мо гу от кло-
ни ти по сле ди це на ста ле при ме ном оп штег ак та за ко ји је утвр ђе но 
да је не у ста ван, Суд мо же од ре ди ти да се те по сле ди це от кло не по-
вра ћа јем у пре ђа шње ста ње, на кна дом ште те или на дру ги на чин. 

По ла зе ћи од на ве де ног, Устав ни суд је утвр дио да се, у кон крет-
ном слу ча ју, под но си лац обра тио Управ ном су ду зах те вом за из ме ну 
ак та, на осно ву ко га му је утвр ђен пре ста нак ман да та од бор ни ка у 
Скуп шти ни оп шти не Па ра ћин, те да је Управ ни суд ре ше њем Уж. 
347/10 од 18. но вем бра 2010. го ди не од ба цио жал бу под но си о ца. 

С об зи ром на то да је пре ста нак ман да та под но си о цу, као од-
бор ни ку у Скуп шти ни оп шти не Па ра ћин, утвр ђен пре су дом Окру-
жног су да у Ја го ди ни Уж. 8/08 од 25. но вем бра 2008. го ди не, до-
не том на осно ву од ре да ба чла на 47. За ко на о ло кал ним из бо ри ма, 
Устав ни суд на ла зи да је под но си лац, са гла сно чла ну 61. За ко на о 
Устав ном су ду, имао пра во да под не се зах тев за из ме ну тог по је ди-
нач ног ак та над ле жном ор га ну. Пре ма чла ну 49. За ко на о ло кал ним 
из бо ри ма, окру жни суд је био над ле жан да од лу чу је о жал би из ја-
вље ној про тив од лу ке скуп шти не је ди ни це ло кал не са мо у пра ве о 
пре стан ку ман да та од бор ни ка, као и о по твр ђи ва њу ман да та но вом 
од бор ни ку и о жал би из ја вље ној због про пу шта ња скуп шти не да 
та кву од лу ку до не се. Ме ђу тим, да ном по чет ка при ме не За ко на о 
уре ђе њу су до ва („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 116/08 и 104/09) и За-
ко на о се ди шти ма и под руч ји ма су до ва и јав них ту жи ла штва („Слу-
жбе ни гла сник РС”, број 116/08), од но сно 1. ја ну а ра 2010. го ди не, 
пре ста ли су са ра дом су до ви и јав на ту жи ла штва осно ва ни За ко ном 
о се ди шти ма и под руч ји ма су до ва и јав них ту жи ла шта ва („Слу-
жбе ни гла сник РС”, бр. 63/01 и 42/02). Има ју ћи у ви ду од ред бе о 
над ле жно сти су до ва из За ко на о уре ђе њу су до ва, а пре све га од-
ред бе чла на 29. тог за ко на ко ји ма је про пи са но да Управ ни суд су-
ди у управ ним спо ро ви ма и вр ши дру ге по сло ве од ре ђе не за ко ном, 
као и од ред бу чла на 54. став 3. За ко на о ло кал ним из бо ри ма ко-
јом је про пи са но да се у по ступ ку за шти те из бор ног пра ва сход но 

при ме њу ју од ред бе за ко на ко јим се уре ђу је по сту пак у управ ним 
спо ро ви ма, Устав ни суд оце њу је да је за по сту па ње по зах те ву за 
из ме ну на ве де не пре су де Окру жног су да над ле жан Управ ни суд. 

Устав ни суд на ла зи да се у кон крет ном слу ча ју под но си лац 
бла го вре ме но обра тио Управ ном су ду жал бом због про пу шта ња 
Скуп шти не оп шти не Па ра ћин да до не се од лу ку о из ме ни ак та ко јим 
је утвр ђен пре ста нак ман да та од бор ни ку. Чи ње ни ца да се под но си-
лац обра тио „жал бом” Управ ном су ду због про пу шта ња Скуп шти-
не оп шти не да од лу чи о ње го вом зах те ву за из ме ну ак та, као и да 
се по зи вао на од ред бу чла на 49. За ко на о ло кал ним из бо ри ма, по 
оце ни Устав ног су да, ни је мо гла би ти од ути ца ја на од лу чи ва ње о 
пред мет ној „жал би”, има ју ћи у ви ду са др жи ну зах те ва по ста вље ног 
у њој. Ме ђу тим, Управ ни суд је сво јим ре ше њем Уж. 347/10 од 18. 
но вем бра 2010. го ди не од ба цио жал бу под но си ла ца као не до зво ље-
ну, с по зи вом на од ред бу чла на 26. став 1. тач ка 2) За ко на о управ-
ним спо ро ви ма, ко јом је про пи са но да ће ту жба би ти од ба че на ако 
суд утвр ди да акт ко ји се ту жбом оспо ра ва не пред ста вља акт о чи јој 
за ко ни то сти се од лу чу је у управ ном спо ру. По ста но ви шту Устав ног 
су да, Управ ни суд је по под не тој жал би тре ба ло да по сту па као по 
зах те ву за из ме ну ак та, са гла сно чла ну 61. За ко на о Устав ном су ду. 
Устав ни суд на ла зи да је нео сно ван за кљу чак Управ ног су да да је 
пред мет ну жал бу тре ба ло од ба ци ти, из раз ло га што од ред ба ма чла-
на 49. За ко на о ло кал ним из бо ри ма ни је пред ви ђе на мо гућ ност под-
но ше ња жал бе ка да се од лу чу је о зах те ву за из ме ну ра ни је до не те 
од лу ке о пре стан ку ман да та. Та ко ђе, по оце ни Устав ног су да, раз-
ло зи да ти у обра зло же њу ре ше ња Управ ног су да о то ме да је у кон-
крет ном слу ча ју, са гла сно чла ну 61. За ко на,  је ди ни ца ло кал не са мо-
у пра ве та ко ја је над ле жна да од лу чу је о из ме ни ак та, ни су прав но 
уте ме ље ни. На и ме, не по сто ји прав ни основ по ко ме би ор ган је-
ди ни це ло кал не са мо у пра ве мо гао да из ме ни суд ску пре су ду, јер је 
од ред бом чла на 145. став 4. Уста ва утвр ђе но да суд ску од лу ку мо же 
пре и спи ти ва ти са мо над ле жни суд, у за ко ном про пи са ном по ступ ку. 

У си ту а ци ји ка да је ман дат под но си о цу од у зет пре су дом 
Окру жног су да у Ја го ди ни и ка да је Управ ни суд кон ста то вао да 
се под не том жал бом тра жи из ме на ак та  – од лу ке о пре стан ку ман-
да та од бор ни ка, по оце ни Устав ног су да, ја сно про из ла зи да је 
Управ ни суд као над ле жни ор ган тре ба ло да по сту па по чла ну 61. 
За ко на о Устав ну су ду и да до не се од лу ку о зах те ву за из ме ну ак та. 

Не по сту па ње над ле жног ор га на по зах те ву за из ме ну ак та, ка-
ко је то пред ви ђе но од ред бом чла на 61. За ко на о Устав ном су ду, по 
оце ни Устав ног су да, не зна чи да се из ме ном по је ди нач ног ак та не 
мо гу от кло ни ти по сле ди це на ста ле при ме ном оп штег ак та за ко ји је 
утвр ђе но да је не у ста ван и да је по треб но да Устав ни суд у скла ду са 
чла ном 62. За ко на о Устав ном су ду од ре ди дру га чи ји на чин от кла-
ња ња по сле ди ца. На про тив, Устав ни суд је утвр дио да је у кон крет-
ном слу ча ју по сле ди це на ста ле при ме ном од ре да ба чла на 47. За ко на 
о ло кал ним из бо ри ма, за ко је је утвр ђе но да ни су у са гла сно сти са 
Уста вом, мо гу ће от кло ни ти упра во из ме ном ак та о пре стан ку ман-
да та. Има ју ћи у ви ду на ве де но, као и чи ње ни цу да је Управ ни суд 
већ од лу чи вао о под но си о че вом зах те ву за из ме ну ак та о пре стан ку 
ман да та и до нео ре ше ње ко јим је та кав зах тев од ба цио, Устав ни суд 
је од лу чио да по ни шти ре ше ње Управ ног су да  – Оде ље ње у Кра гу-
јев цу Уж. 347/10 од 18. но вем бра 2010. го ди не и од ре ди да Управ ни 
суд по но во од лу чи о ње го вом зах те ву за из ме ну ак та, у ро ку од 30 
да на од да на до ста вља ња овог ре ше ња. Сто га је Устав ни суд, са гла-
сно овла шће њу из чла на 171. став 2. Уста ва, од лу чио као у из ре ци. 

Устав ни суд ука зу је да у по ступ ку за из ме ну ак та о пре стан ку 
ман да та за ко ји је у овом слу ча ју над ле жан Управ ни суд, тај суд, у 
скла ду са чла ном 61. За ко на о Устав ном су ду, мо же са мо од лу чи ва-
ти о зах те ву за из ме ну ак та о пре стан ку ман да та. Ме ђу тим, Управ-
ни суд у том по ступ ку не мо же од лу чи ва ти о из ме ни ак та о до де ли 
ман да та но вом од бор ни ку ко ји је до не ла скуп шти на оп шти не. Зах-
тев за из ме ну тог ак та мо же се под не ти са мо ор га ну ко ји је тај акт 
до нео, и то на кон до но ше ња од лу ке Управ ног су да да из ме ни акт о 
пре стан ку ман да та. 

С об зи ром на из не то, Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла на 
46. тач ка 6) За ко на о Устав ном су ду, ре шио као у из ре ци. 

Ово ре ше ње, сход но од ред ба ма чла на 175. став 3. Уста ва и 
чла на 59. За ко на о Устав ном су ду, има прав но деј ство од да на ње-
го вог об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

XУ број 166/2011
Пред сед ник

Устав ног су да,
др Дра ги ша Сли јеп че вић, с.р.
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ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК – ЈЕДИНИ ЗАКОНОМ 
ОВЛАШЋЕН ИЗДАВАЧ СЛУЖБЕНИХ ГЛАСИЛА 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Просветни гласник Републике Србије за 2012. годину
А2 Штампано издање – цена годишње претплате за један примерак – 12.500,00 РСД

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори за 2012. годину
A3 Штампано издање – цена годишње претплате за један примерак – 31.250,00 РСД

ПРЕТПЛАТИТЕ СЕ ПО НАЈПОВОЉНИЈИМ 
УСЛОВИМА
Прописи и други акти Републике Србије – службени, тачни, 
потпуни, ажурни!
Будите на извору информација о  расписаним јавним набавкама 
добара, услуга и радова!

ОПШТИ УСЛОВИ ПРЕТПЛАТЕ ЗА 2012. ГОДИНУ
Службени гласник Републике Србије за 2012. годину

А1 Штампано издање – цена годишње претплате за један примерак – 32.500,00 РСД
Попуст 10% – за уплате до 30. новембра 2011. – цена годишње претплате за један примерак штампаног 
издања „Службеног гласника РС“ – 29.250,00 РСД
Попуст 5% – за уплате до 31. децембра 2011. – цена годишње претплате за један примерак штампаног 
издања „Службеног гласника РС“ – 30.875,00 РСД

Свим претплатницима на штампано издање одобравамо 50% ПОПУСТА 
на електронско издање „Службеног гласника РС“ или друго појединачно 

електронско издање/базу по Вашем избору

Цене су са ПДВ-ом и ПТТ трошковима.


